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 » RÖVIDEN

Nagyobb infl ációt vár a jegybank
A Román Nemzeti Bank 3,4 szá-
zalékos inflációra számít 2021 
végére a korábban prognosz-
tizált 2,5 százalékkal szemben 
– derül ki a BNR által tegnap 
közzétett negyedéves inflációs 
jelentésből. A dokumentum sze-
rint a jegybanki illetékesek arra 
számítanak, hogy a fogyasztói 
árindex később mérséklődni 
fog, így 2022 végére 2,8 százalé-
kos inflációt remélnek. Felidéz-
ték, hogy az év első két hónap-
jában a villamosenergia és az 
üzemanyag drágulása a vártnál 
nagyobb volt. A villamosenergia 
azt követően drágult januárban 
és februárban, hogy a hatóságok 
január 1-től liberalizálták a la-
kossági villamosenergia árát. Ez 
a folyamat főleg azért vezetett 
áremelkedéshez, mert a fogyasz-
tók nagy többsége 2020 végéig 
nem választott versenypiaci 
szerződést, hanem a régi, ható-
ságilag szabályozott árú szerző-
déstípusnál maradt, amely értel-
mében a villamosenergiát 25 
százalékkal drágábban szolgál-
tatták január 1-től. Ugyanakkor 
az emelkedő infláció ellenére a 
BNR igazgatótanácsa hétfői mo-
netáris politikai ülésén változat-
lanul 1,25 százalékon tartotta az 
alapkamatot, amit a koronaví-
rus-járvány okozta gazdasági bi-
zonytalansággal indokoltak. Az 
idén januárban 2,99 százalékra 
emelkedett az éves inflációs ráta 
a decemberi 2,06 százalékról, 
majd februárban tovább nőtt 
3,16 százalékra.
 
Csökkentek a külföldi közvetlen
tőkeberuházások
Januárban csaknem 71 százalék-
kal, 363 millió euróra csökkent 
a külföldi közvetlen tőkeberu-
házások értéke a tavalyi év első 
hónapjához mérten – közölte 
tegnap a Román Nemzeti Bank 
(BNR). 2020 januárjában 1,226 
milliárd euró külföldi működő-
tőke érkezett. Az idei januári 363 
millió euróból 531 millió eurót 
tett ki a tulajdonosi részesedés, 
viszont a vállalatcsoportokon 
belüli adósságtípusú követelések 
mozgása révén 168 millió euró 
áramlott ki a román gazda-
ságból. Tavaly egész évben 60 
százalékkal, 1,921 milliárd euróra 
csökkentek a külföldi közvetlen 
tőkebefektetések  az előző évben 
jegyzett 4,849 milliárd euróhoz 
képest.
 
Újra alkalmazhatnak 
a közintézmények
Kihirdette tegnap Klaus Iohannis 
államfő a 2020/183-as sürgősségi 
kormányrendeletet törvényerőre 
emelő jogszabályt, amely lehető-
vé teszi, hogy a közintézmények 
és hatóságok versenyvizsgát 
írjanak ki a szabad állásokra. A 
kormány tervezete eredetileg csak 
arra vonatkozott, hogy verseny-
vizsgákat mindössze az igazság-
ügyi intézményekben lehet kiírni, 
ám ezt a képviselőházban, hat 
hónapos határidővel, kiterjesz-
tették az összes közintézményre, 
azzal a feltétellel, hogy nem 
léphetik túl az idénre előirányzott 
költségvetési keretet.

Míg Teleorman megyében 
már 16 nyugdíjas jut minden 
10 munkavállalóra, Ilfovban 
4 a 10-hez az arány. A nyug-
díjak összege is igen eltérő, 
az átlagnyugdíj Botoşani 
megyében 1262 lej, Hunyad 
megyében pedig 2110 lej.

 » KRÓNIKA

C saknem 9 százalékkal nőtt 
a tavalyi év utolsó negyedé-
ben a romániai átlagnyugdíj 

az előző negyedévhez mérten, és 
elérte az 1636 lejt – derül ki az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS) ál-
tal tegnap nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. A friss statisztikák 
szerint a társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszerhez tartozó sze-
mélyek a romániai nyugdíjasok 
összlétszámának 99,98 százalékát 
tették ki 2020 utolsó negyedévé-
ben, közülük 91,4 százalék tarto-
zott az állami társadalombiztosí-
tási nyugdíjrendszerhez.

Az állami nyugdíjalapból fi ze-
tett időskorúak és az alkalmazot-
tak aránya 9 a 10-hez volt országos 
szinten, azonban területi leosztás-
ban nagy különbségeket látha-
tunk. Így például Ilfov megyében 
4 nyugdíjas jutott 10 alkalmazott-
ra, de Teleorman megyében már 
16 jutott minden 10 munkaválla-
lóra, Giurgiu és Vaslui megyében 
15 a 10-hez az arány, Botoşani me-
gyében pedig 14 a 10-hez. Jelentős 
különbségek voltak az állami tár-
sadalombiztosítási átlagnyugdíj 
értékét illetően is: míg Botoşani 
megyében 1262 lej, Giurgiu me-

VALAMIVEL TÖBB, MINT 54 SZÁZALÉK A KÜLÖNBSÉG AZ ÁTLAGNYUGDÍJ ÉS ÁTLAGBÉR KÖZÖTT

Nagy az eltérés a nyugdíjak között

Nehéz sokra vinni. 1636 lejre nőtt a tavalyi év végére a romániai átlagnyugdíj

 » 2020 utolsó 
három hónap-
jában az állami 
társadalombiz-
tosítási nyugdíj 
átlagértéke 1590 
lej volt. 

gyében 1272 lej, Vrancea megyé-
ben 1292 lej volt, addig Hunyad 
megyében 2110 lejre, Bukarestben 
2008 lejre, Brassó megyében 1883 
lejre rúgott az értéke.

 2020 utolsó három hónapjában 
az állami társadalombiztosítá-
si nyugdíj átlagértéke különben 
1590 lej volt. A nettó nyugdíj – 
korhatáros nyugdíjba vonulás és 

teljes járulékfizetési idő mellett 
– átlagértéke és a nettó átlagfi-
zetés közötti arány 54,2 százalék 
volt (az előző negyedévben 51,9 
százalék).

Az állam által biztosított mini-
mális alapjövedelemben összesen 
947 700 személy részesült a tava-
lyi év utolsó negyedében, mutat 
még rá a statisztikai intézet.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Nagyjából 40 százalékkal kevesebb 
új autót sikerült értékesíteni az idei 

év első két hónapjában 2020 azonos 
időszakához mérten, viszont töretlen 
a zöld járművek népszerűsége, tovább 
nőttek az eladásaik – derül ki a Gépko-

csigyártók és -importőrök Egyesülete 
(APIA) által közzétett adatokból.

Míg a tavalyi év utolsó négy hónapjá-
ban nőtt a forgalomba íratott járművek 
száma, 2021 januárjában jelentős, 46,6 
százalékos, majd februárban valami-
vel kisebb, 18,8 százalékos visszaesést 
jegyeztek. Az APIA statisztikái szerint a 

januárban és februárban új gépjármű-
vet – személyautót és haszonjárművet) 
– vásárlók közül a legtöbben a Dacia 
(2443 egység), a Ford (1832), a Toyota 
(1418), a Hyundai (1298), a Volkswa-
gen (1110), a Škoda (1102), a Mercedes 
Benz (938), a Renault (921), a BMW 
(629) és a Suzuki (552) modelljei közül 
válogattak.  A februárban bejegyzett 
gépjárművek mintegy 78 százaléka – 
azaz 6815 darab – személyautó volt, 
ez 21,6 százalékos visszaesést jelent a 
tavalyi év második hónapjában értéke-
sített gépkocsiszámhoz képest. Az első 
két hónapban együttvéve 39,6 száza-
lékos a csökkenés a tavalyi év ugyan-
ezen időszakához viszonyítva.

 A friss statisztikai adatok szerint a 
január–február időszakban értékesí-
tett autók 60,8 százaléka benzinmoto-
ros volt, azaz 5,5 százalékkal csökkent 
az arányuk 2020-hoz képest.

 A környezetkímélő – elektromos, 
plug-in hibrid, full hibrid – autók ér-
tékesítése eközben 39,7 százalékkal 
nőtt az év első két hónapjában a tava-
lyi esztendő ugyanezen időszakához 
mérten, piaci részesedésük elérte a 
13,1 százalékot, míg tavaly február vé-
gén 5,7 százalék volt, derül még ki a 
statisztikából.

Egyre több zöldautó talál gazdára Romániában

 » A legtöbben 
a Dacia, a Ford, a 
Toyota, a Hyun-
dai modelljei 
közül válogattak.

Az uniós rangsor végén kullog Románia az átlagbér tekintetében is

Óriási a szakadék az Európai Unió tagállamaiban regisztrált átlagbérek között: a legnagyobb 
átlagfi zetést magukénak tudó dánok átlagosan több mint kilencszer jobban keresnek, mint a 
lista végén álló bolgárok – derül ki az EU statisztikai hivatala, az Eurostat által kedden nyilvá-
nosságra hozott, a 2018-as fi zetéseket górcső alá vevő adatsorokból. Az Agerpres hírügynökség 
által idézett közlemény aláhúzza: az Eurostat úgy határozta meg a fi zetések középértékét, hogy 
az alkalmazottak fele ennél többet keres, a másik fele pedig ennél kevesebbet visz haza. Az 
átlagbér a most közzétett adatok szerint 2018-ban Dániában volt a legmagasabb, elérte a 4057 
eurót, majd 3671 euróval Luxemburg és 3135 euróval Svédország következett. 3000 euró körüli 
átlagfi zetést regisztráltak még Belgiumban (3092 euró), Írországban (3021 euró), Finnországban 
(2958 euró) és Németországban (2891 euró).  A rangsor végén eközben Bulgáriát (442 euró), 
Romániát (700 euró), Magyarországot (801 euró) és Litvániát (809 euró) találjuk. 
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