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Tovább gyengült
a román deviza
Újabb történelmi csúcsot 
döntött tegnap az euró a 
lejjel szemben. A Román 
Nemzeti Bank (BNR) refe-
rencia-árfolyama szerint 
egy euró 4,9488 lejt ért, 0,13 
banival (0,03 százalékkal) 
többet, mint az előző napi 
árfolyam szerinti 4,9475 lej. 
A dollár árfolyama ezzel 
szemben 0,25 banival (0,06 
százalékkal) 4,1693 lejre 
csökkent az előző napi 
4,1718 lejes értékhez képest. 
A svájci frank árfolyama 0,67 
banival (0,14 százalékkal) 
4,5601 lejre nőtt az előző 
napi 4,5534 lejes értékhez 
viszonyítva. Az arany viszont 
olcsóbb lett: egy gramm ára 
1,9468 lejjel (0,79 százalék-
kal) 242,7727 lejre csökkent a 
hétfői 244,7195 lejről.
 
Számlarendezés
felelősségvállalással?
Amennyiben a parlament nem 
fogadja el egy héten belül 
a kiszolgáltatott fogyasztók 
védelméről szóló törvényt, 
Florin Cîţu miniszterelnök a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
vezetőségétől készül enge-
délyt kérni, hogy felelősséget 
vállalhasson ezért a tör-
vényért. „Az elkövetkező idő-
szakban jóvá kell hagynunk 
a kiszolgáltatott fogyasztók 
törvényét, és ha a román 
parlament nem szavazza meg 
egy héten belül, akkor kérni 
fogom a PNL országos politi-
kai büróját, hogy a kormány 
részéről én vállalhassak fele-
lősséget ezért a törvényért” 
–idézte a kormányfő hétfő 
esti bejelentését az Agerpres 
hírügynökség. Cîţu aláhúz-
ta: olyan jogszabály vár 
elfogadásra, amely „részben 
fedezi a román állampolgárok 
számláit”. 

 1 euró       4,9488
1 dollár      4,1693
 1 svájci frank 4,5601
1 font sterling 5,7591
100 forint 1,4218

Valutaváltó

NAGYOBB GDP-BŐVÜLÉSSEL SZÁMOL A BUKARESTI KORMÁNY ÁLTAL ELFOGADOTT BÜDZSÉKIIGAZÍTÁSA

Optimizmusra okot adó növekedés
Derűlátó, nagyobb gazda-
sági növekedést és valami-
vel kisebb államháztartási 
hiányt előre vetítő költség-
vetés-kiigazítást fogadott 
el tegnap Románia kormá-
nya. Egyelőre úgy tűnik, 
van alapja a kincstári 
optimizmusnak, a tavalyi 
év azonos időszakához 
képest 6 százalékkal bővült 
az első félévben a hazai 
össztermék (GDP).
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A bukaresti kormány idei 
első költségvetés-kiigazí-
tásában 2,7 százalékpont-

tal 7 százalékra emelte 2021-es 
GDP-bővülési prognózisát, és a 
bruttó hazai termék 7,16 száza-
lékáról 7,13 százalékára csök-
kentette a várható államháztar-
tási hiányt – jelentette be tegnap 
Florin Cîţu miniszterelnök, mi-
után az általa vezetett kabinet 
elfogadta a büdzsé kiigazítását. 
Mint a kormányfő részletezte, 
abszolút értékben a GDP elérheti 
az 1,17 milliárd lejt a korábban 
remélt 1,11 milliárd lej helyett.

A miniszterelnök úgy véleke-
dett, hogy az államháztartási 
hiány a magasabb GDP-nek kö-
szönhetően csökkenhet. Abszo-
lút értékben ugyanakkor a defi cit 
83,8 milliárd lejre nő a korábban 
tervezett 80 milliárd lejről.

Cîţu elmondta, hogy a közbe-
ruházásoknak nagyon fontos 
szerepük van a gazdasági növe-
kedésben, a második negyedév-
ben 5,5 százalékponttal járultak 
hozzá a 13 százalékos éves gazda-
sági növekedéshez, és ezzel a be-
ruházások képezik a növekedés 
fő hajtóerejét. Közölte még, hogy 
a kormány tavalyhoz képest 14,7 
milliárd lejjel, 69,7 milliárd lejre 
növeli a beruházásokra fordított 
összeget, ami a GDP 5,9 százalé-
kát teszi ki. Hozzátette, hogy ez 
az összeg rekordnagyságúnak 
számít az elmúlt harminc évben.

A költségvetés-kiigazítás so-
rán amúgy az egészségügyi, a 
fejlesztési, a beruházási és a köz-
lekedési minisztériumok kapták 
a legtöbb pénzt.

Egyelőre jól mutatnak
a számok
Ha a koronavírus-világjárvány 
negyedik hulláma nem tesz ke-
resztbe, akkor akár be is jöhet 
a kormány derűlátó növekedési 
kilátása – erre engednek követ-
keztetni az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által tegnap nyil-
vánosságra hozott adatsorok. 
Ezek ugyanis azt mutatják,  hogy 
idei második negyedévben 1,8 
százalékkal bővült a román gaz-
daság az előző három hónaphoz 
mérten, 2020 ugyanezen idősza-
kához viszonyítva pedig a nyers 
adatok szerint 13 százalékos, a 
szezonálisan kiigazított adatok 
szerint 13,6 százalékos a növe-
kedés. Az idei első félévben éves 
összevetésben a nyers adatok 
szerint 6,5 százalékkal, a szezo-
nálisan kiigazított adatok szerint 
6,2 százalékkal nőtt a bruttó ha-
zai termék (GDP).

Mint ismeretes, a román kor-
mány gazdasági előrejelzési bi-

zottsága korábban 5 százalékos 
gazdasági növekedést vetített 
előre, miközben az Európai Bi-
zottság a júliusban közölt nyári 
időközi prognózisa már 7,4 szá-
zalékos román GDP-bővülést 
prognosztizált, a legnagyobbat 
az Európai Unióban. A Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) becslése 
szerint Románia idei gazdasági 
növekedése elérheti a GDP 7 szá-
zalékát, a washingtoni székhe-
lyű pénzintézet szakértői azon-
ban legutóbbi prognózisukban 
azt is megjegyezték, hogy a vi-
lágjárvány kedvezőtlen alakulá-
sa negatívan befolyásolhatja ezt 
a prognózist.

Román elemzők szerint amúgy 
az idei gazdasági növekedési 
adatok azt mutatják, hogy a ro-
mán gazdaságnak sikerült visz-
szaállnia a koronavírus-járvány 
előtti szintre. Egyes elemzők 
akár a 8 százalékos idei növe-
kedést sem tartják kizártnak, 
ugyanakkor felhívták a fi gyel-
met, hogy a gazdaság túlhevül-
het, emellett az államháztartás 
és a folyó fi zetési mérleg hiánya 
sérülékennyé teheti a gazdasá-
got, amelynek növekedését las-
síthatják ezek a tényezők.

Európai uniós átlag alatt
Az Európai Unió statisztikai hiva-
tala, az Eurostat szintén tegnap 
közölte, hogy uniós átlagban 2,1 
százalékkal, az eurózóna orszá-
gaiban átlagban 2,2 százalékkal 
nőtt a bruttó hazai termék (GDP) 
2021 második negyedévében az 
előző három hónaphoz viszonyít-
va; két tagállamban visszaesést 
jegyeztek. Összehasonlításkép-
pen az idei első negyedévben az 
EU országaiban 0,1 százalékkal, 
az eurózónában 0,3 százalékkal 
visszaesett a GDP.

Éves összevetésben a szezo-
nálisan kiigazított értékek sze-
rint az EU GDP-je 13,8 százalék-
kal, az euróövezet bruttó hazai 
terméke 14,3 százalékkal nőtt az 
idei második negyedévben, az 
első három hónapban regisztrált 
1,2 százalékos visszaesés után.

A romániai 1,8 százalékos 
növekedés tehát az uniós átlag 
alatt van. A legnagyobb bővü-
lést Írországban (6,3 százalék), 
Portugáliában (4,9 százalék), 
Lettországban (4,4 százalék) 
és Észtországban (4,3 százalék) 
jegyezték. Máltán és Horvátor-
szágban csökkent a GDP, 0,5, il-
letve 0,2 százalékkal.
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Támogatja a minimálbér 200 
lejes megemelését a Románi-

ai Kis- és Közepes Vállalkozások 
Országos Tanácsa (CNIPMMR), 
de csakis adómentes formában, 
vagyis úgy, hogy az emelés teljes 
összegét megkaphassák a munka-
vállalók – nyilatkozta tegnap az 
Agerpres hírügynökségnek a szer-
vezet elnöke, Florin Jianu. „Kö-
zérthetőbben: megemelnénk a 
minimálbért 100–200 lejjel, nagy 
valószínűség szerint 200 lejjel, ám 
az adóalap változatlanul 2300 lej 
(a jelenlegi országos bruttó mini-
málbér – szerk. megj.) maradna. 

Így a 200 lejes emelést az 1386 
lejen (a jelenlegi országos nettó 
minimálbér – szerk. megj.) felül 
kapnák meg az emberek, vagyis a 
nettó összeg mintegy 1600 lej len-
ne” – magyarázta Jianu.

 Emlékeztetett: ha nem tennék 
adómentessé a 200 lejes több-
letösszeget, akkor a minimál-
bér nettó összege csak 100 lejjel 
emelkedne, mert 100 lej adók és 
járulékok formájában az állam-
kasszába kerülne. Közlése szerint 
a kkv-k további két emeléssel 
3000 lejre növelnék a minimál-
bért a következő három évben 
úgy, hogy az adóalap változatla-
nul 2300 lej maradjon.

Adómentes béremelés?
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Lendületben. Újra behozott a járvány miatti kiesésből a román gazdaság




