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Megközelíti a GDP 50 százalékát
Jelentős a román államadósság, amit a koronavírus-járvány miatt felvett hitelek is növeltek

Az államadósság legnagyobb 
része, 446,504 milliárd lej 
értékben, államkötvények-

ben testesült meg. A hitelek jelen-
tős részét a kormányzat vette fel, 
míg az önkormányzatok adóssága 
15,774 milliárd lejre rúgott. A kül-
földi román államadósság a GDP 
25,4 százalékát teszi ki, és eléri a 
267,22 milliárd lejt.

Az államadósságot főleg az nö-
velte tavaly, hogy a koronavírus-jár-
vány miatt a bukaresti kormány 

hatalmas hiteleket vett fel. Ezek 
összértéke elérte a minden-
kori román kormányok által 
az elmúlt harminc évben 
felvett hitelek egyharmadát. 
Emiatt tavalyi rekordmagas-
ra, 9,79 százalékra ugrott az 
államháztartás GDP-arányos 

hiánya. Öt éve, 2015-ben a 
román államadósság a GDP 37,8 

százalékát tette ki, 2018-ban 34,7 
százalékra csökkent, majd onnan 
nőtt az április végi 49,9 százalékra.

Gyorsabban nőtt az export

Romániában 26 százalékkal, 29,925 
milliárd euróra nőtt az export idén 
az első öt hónapban a tavalyi év 
azonos időszakához mérten – derül 
ki az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) által tegnap nyilvánosságra 

hozott adatsorokból. A behozatal né-
mileg lassabban, 24,6 százalékkal, 
38,762 milliárd euróra nőtt, így a ro-
mán külkereskedelmi mérleg hiánya 
8,837 milliárd euró volt, 1,477 milli-
árd euróval nagyobb, mint az előző 
év azonos időszakában. Májusban a 
román export 58,5 százalékkal, 5,959 
milliárd euróra nőtt, az import 54,2 
százalékkal, 7,731 milliárd euróra 
emelkedett. Így a külkereskedelmi 
mérleg hiánya 1,772 milliárd eu-
ró volt. Románia külkereskedelme 
mintegy háromnegyedét az Európai 
Unió tagállamaival bonyolítja le, a 
román kivitel és behozatal legna-
gyobb részét (a kivitel több mint 48 
százalékát és a behozatal csaknem 
37 százalékát) járművek és szállí-
tóeszközök teszik ki. Románia kül-
kereskedelmi mérlegének defi citje 
tavaly egész évben 18,387 milliárd 
euró volt, ami 1,088 milliárd euróval 
haladta meg a 2019-es adatot. A kivi-
tel 2020-ban 9,9 százalékkal, 62,175 
milliárd euróra csökkent, a behoza-
tal 6,6 százalékkal, 80,562 milliárd 
euróra mérséklődött.

Az államadósság értéke abszolút 
értékben elérte az 526,7 milliárd lejt
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Enyhén csökkentek az élelmiszerárak
Az elmúlt 12 hónapban júniusban csökkentek először globálisan 
az élelmiszerárak havi összevetésben. Az ENSZ Élelmezésügyi és 
Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) számításai szerint a júniusi 
árindex 124,6 pont lett, 2,5 százalékkal (3,2 ponttal) alacsonyabb 
a májusinál, de még mindig 33,9 százalékkal magasabb az egy 
évvel korábbinál. A FAO élelmiszerár-indexe kereskedelemmel 
súlyozott mutató, amely az öt legfontosabb élelmiszer-alapanyag – 
növényi olajok, szemestermények, húsfélék, tejtermékek és cukor 
– nemzetközi piaci árát veszi figyelembe. Júniusban a növényi olaj 
árindexe 9,8 százalékkal esett májushoz képest, és ezzel négyhavi 
mélypontra került. Júniusban elsősorban a pálmaolaj, a szójaolaj 
és a napraforgóolaj ára csökkent. A szemestermények árindexe 
májushoz képest 2,6 százalékkal mérséklődött, de még így is 33,8 
százalékkal volt magasabb tavaly júniushoz képest. A terménycso-
porton belül havi összevetésben júniusban a kukorica ára csökkent 
a legjelentősebben, 5 százalékkal, de 0,8 százalékkal esett a búza 
ára is. A tejtermékek árindexe 1 százalékkal süllyedt, különösen a 
vaj ára esett az importkereslet mérséklődésére, valamint a készle-
tek bővülésére, egyebek között Európában. A cukor ára júniusban 
0,9 százalékkal nőtt, a harmadik egymást követő hónapban emel-
kedett, míg a hústermékek árindexe 2,1 százalékkal nőtt, és ezzel 
már kilencedik hónapja tart a drágulás. Az átfogó árindex tavalyi 
átlaga 97,9 pont.

• RÖVIDEN 

• Románia államadóssága a bruttó hazai termék 
(GDP) csaknem 50 százalékát tette ki április végén – 
közölte a pénzügyminisztérium. A szaktárca tájékozta-
tása szerint a negyedik hónap végén az államadósság 
a GDP 49,9 százalékát tette ki, ami 2,6 százalékpont-
tal nagyobb a 2020 végén mért 47,3 százaléknál. Az 
államadósság értéke abszolút értékben elérte az 526,7 
milliárd lejt, ebből 16,79 milliárd lej volt a rövid lejára-
tú adósság, a többi közép- és hosszú távú tartozás.




