
 

Gazdasági hírösszefoglaló 

 

Nem közöl valós adatokat a statisztikai intézet a külföldi turisták számáról a vállalkozók 

szövetségének elnöke szerint 

Az Országos Statisztikai Intézetnek (INS) változtatnia kellene a külföldi turistákat monitorozó 

rendszerén, a valóságban ugyanis sokkal nagyobb ezek száma az intézet jelentéseiben közöltnél 

– nyilatkozta hétfőn az Agerpres hírügynökségnek a romániai kis- és közepes vállalkozások 

országos szövetségének (CNIPMMR) elnöke. 
https://kronikaonline.ro/gazdasag/nem-kozol-valos-adatokat-a-statisztikai-intezet-a-kulfoldi-turistak-szamarol-a- 

vallalkozok-szovetsegenek-elnoke-szerint 

http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200210-nem-jol-meri-a-statisztikai-intezet-a-turistakat 

https://kronikaonline.ro/gazdasag/belszamoltr-kulfoldi-turistak-n-csak-az-idegenforgalom-kifeheritesevel-

kaphatunk- 

valos-adatokat-az-orszagba-latogatokrol 
 

Bizonyítékok élelmiszeripari kettős mércére: az egy főre jutó GDP közötti eltéréssel arányosan 

nő a minőségbeli különbség esélye 

Mintegy 50 százalék a valószínűsége, hogy ugyanaz az élelmiszer különböző minőségű 

Romániában és Bulgáriában, mint Dániában – derül ki a Közös Kutatóközpont (JRC), vagyis az 

Európai Bizottság tudományos szolgálata által készített elemzésből. Ez azt jelenti, hogy minél 

nagyobb az egy főre jutó GDP közötti különbség két ország között, annál nagyobb a kettős mérce 

a minőség tekintetében. 
https://kronikaonline.ro/gazdasag/bizonyitekok-elelmiszeripari-kettos-mercere-az-egy-fore-juto-gdp-

kozotti-elteressel-aranyosan-no-a-minosegbeli-kulonbseg-eselye 

 

Nem elég a pénz az intézmények fenntartása mellett az új beruházások megkezdésére Maros 

megyében 

Az idei lesz a leggyengébb év a költségvetés szempontjából, Maros megyében jóval kevesebb 

pénz jut új beruházásokra, de az intézmények működtetésére is. A kormány új képlet szerint 

számolta ugyanis a költségvetést, míg az előző évben lakosonként 475 lej volt a kiinduló szám, 

ez most 275 lejre csökkent. 
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-eleg-a-penz-az-intezmenyek-fenntartasa-mellett-az-uj-

beruhazasok-megkezdesere-maros-megyeben 

 

Roncsautó-program: újra cserélhető a motorkerékpár is, merész tervek a minisztériumtól 

Idén motorkerékpár vásárlását is támogatja az állam a roncsautó-program keretében – jelentette 

be kedden Costel Alexe környezetvédelmi miniszter. Az idei kiírás másik újdonsága, hogy a 

program keretében vásárolt elektromos autót egy évig nem adhatják el tulajdonosuk. 
https://kronikaonline.ro/gazdasag/roncsauto-program-ujra-cserelheto-a-motorkerekpar-is-meresz-tervek-a- 

miniszteriumtol 

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122053-iden-motorkerekpart-is-lehet-vasarolni-a-roncsauto-program- 

kereteben 
https://www.hirmondo.ro/gazdasag/iden-motorkerekpart-is-lehet-vasarolni-a-roncsauto-program-kereteben/ 

 

Kétnyelvűséget kérnek az épülő sepsiszentgyörgyi bevásárlóközpontba 

Magyar nyelvű alkalmazottakat, magyar feliratokat és termékeket szorgalmaz a Mikó Imre 

Jogvédelmi Szolgálat a Sepsiszentgyörgyön épülő bevásárlóközpontba. 
https://szekelyhon.ro/aktualis/ketnyelvuseget-kernek-az-epulo-sepsiszentgyorgyi-bevasarlokozpontba 

 

Tömegesen jönnek külföldiek Romániába és Magyarországra dohányárut vásárolni 

A dohánytermékekre kivetett minimális uniós jövedéki adó nem segítette elő a fogyasztás 

visszaszorítását, noha a jelenlegi szabályok jól működnek a tagállami költségvetési bevételek 

kiszámíthatóságának és stabilitásának szempontjából - olvasható az Európai Bizottság 

dohánytermékek adóztatásáról szóló jelentésében. 
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122049-tomegesen-jonnek-kulfoldiek-romaniaba-es-

magyarorszagra-dohanyarut-vasarolni 
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Ismét nagyot nőtt az átlagbér decemberben 

3340 lejre nőtt 2019 decemberében az országos nettó átlagbér, ez novemberhez képest 161 lejes 

(5,1%-os) emelkedést jelent; az országos bruttó átlagbér 269 lejjel (5,2%-kal) 5465 lejre nőtt - 

derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) kedden közzétett adatsorából. 
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122052-ismet-nagyot-n-tt-az-atlagber-decemberben 

https://www.hirmondo.ro/gazdasag/3340-lejre-nott-decemberben-az-orszagos-netto-atlagber/ 

http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200211-a-netto-atlagber-13-szazalekkal-nott-tavaly-decemberben 

 

Megszavazta a parlament: adómentes lesz a médiában dolgozók fizetése 

Elfogadta kedden a képviselőház azt az adótörvénykönyvet módosító javaslatot, amelynek 

értelmében adómentessé válik az újságírók és a rádióban, televízióban dolgozó műszaki 

személyzet bére, valamint a szellemi tulajdonjogból származó jövedelmük. 
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122059-megszavazta-a-parlament-adomentes-lesz-a-mediaban-dolgozok- 

fizetese 

http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200211-adomentesse-valhat-az-ujsagirok-bere 

 

Megszavazták: nő az élelmiszer-utalványok értéke 

Döntő házként elfogadta kedden a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely a jelenlegi 15,18 

lejről 20 lejre emeli az élelmiszer-utalványok értékét. 
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122056-megszavaztak-n-az-elelmiszer-utalvanyok-erteke 

https://www.hirmondo.ro/gazdasag/20-lejre-emelkedik-az-elelmiszer-utalvanyok-erteke/ 

http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200211-elfogadta-a-kepviselohaz-20-lejre-emelik-az-elelmiszer-

utalvanyok-erteket 

 

A jegybank enyhén csökkentette az idei inflációs előrejelzését 

A Román Nemzeti Bank (BNR) 0,1 százalékponttal, 3 százalékra csökkentette az idei inflációs 

előrejelzését - közölte kedden Mugur Isărescu, a BNR kormányzója. 
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122057-a-jegybank-enyhen-csokkentette-az-idei-inflacios-el-rejelzeset 

https://www.hirmondo.ro/gazdasag/3-szazalekra-csokkentette-2020-as-inflacios-elorejelzeset-a-jegybank/ 

 

Előtérben a technológiai fejlesztések 

Az ipari termelés területén zajló technológiai forradalom (digitalizált termelési láncok, robotika, 

automatizáció, az ember és a gépek együttműködésére épülő „kiber-fizikai rendszerek” stb.), 

vagyis az IPAR 4.0 elnevezéssel illetett ágazat idén eléri az 55 milliárd lejes forgalmat 

Romániában. A Frames és az Ipari Akadémia szakemberei szerint ez több mint kétszerese a tíz 

évvel ezelőtti szintnek. 
https://www.3szek.ro/load/cikk/130522/eloterben-a-technologiai-fejlesztesek-ipar-40 

 

Mélyülő külkereskedelmi hiány 
 

Tavaly 14,3 százalékkal, 17,280 milliárd euróra nőtt Románia külkereskedelmi mérlegének 

hiánya az előző évhez mérten – közölte az Országos Statisztikai Intézet. A deficit 2,16 milliárd 

euróval haladta meg a 2018-ban jegyzett adatot. 
https://www.3szek.ro/load/cikk/130524/melyulo-kulkereskedelmi-hiany 

 

Csökkentenék a reptértranszferek árát, ha lenne törvényes módjuk rá 

A három székelyföldi megyéből gyűjti össze utasait az egyik székelyudvarhelyi vállalkozás, 

amely transzferjáratokat biztosít a marosvásárhelyi, valamint a kolozsvári repülőtérre. A 

szolgáltatás azonban meglehetősen drága, ugyanakkor nehéz közpénzt fordítani ilyen célra, a 

Hargita megyei önkormányzatnál is keresik a törvényes módját annak, hogy támogatni tudják. 
https://szekelyhon.ro/aktualis/csokkentenek-a-reptertranszferek-arat-ha-lenne-torvenyes-modjuk-ra 

 

 

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár 
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