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4,4 százalékos volt az éves növekedés, 2,9 százalékos a trimesztriális

Felpörgött a gazdaság

Gazdaság

> Közel 98 milliárd eurót tesz ki 
Románia küladóssága. A tavalyi év 
végéhez képest októberre 5,5%-kal, 
97,93 milliárd euróra nőtt Románia 
külső adósságállománya – derül ki a 
jegybank (BNR) adataiból. 

A közép- és hosszú távú adósság 
75,29 milliárd eurót tett ki, 3,3%-kal 
meghaladva a tavaly decemberi szintet, 
a rövid távú kötelezettség 22,64 mil-
liárd euró volt, ez 15,8%-ot nőtt idén.  
A teljes külső adósságállomány 76,9%-
át a közép- és hosszú távú kötelezettsé-
gek teszik ki, 23,1%-ban pedig a rövid 
távúak alkotják.

> A munkanélküliek háromnegye-
de korábban közalkalmazott volt. Az 
elmúlt két évben 170 ezer közalkalma-
zottat bocsátottak el, de a munkaerő-
elosztó hivatal októberben 323 ezer 
olyan munkanélkülit tartott nyilván, 
akik korábban a közszférában dolgoz-
tak. A Ziarul Financiar szerint azért 
van a minisztérium és a statisztikai hi-
vatal adatai között ekkora különbség, 
mert az elbocsátásról szóló rendeletet 
korábban többen is megtámadták, és 
ezek a közalkalmazottak áprilisban ke-
rültek a munkanélküliségi nyilvántar-
tásba. A munkaadók úgy gondolják, az 

elbocsátott közalkalmazottak nagy ré-
sze azért nem tud elhelyezkedni a ma-
gánszektorban, mert nincs meg a kellő 
képzettsége. A munkáltatók úgy látják, 
helyes, ha az állam folytatja a közszféra 
leépítését, de az elbocsátott alkalma-
zottaknak átképzést is kellene biztosít-
son, hogy könnyebben elhelyezkedhes-
senek a magáncégeknél.

> A Kogălniceanu-programban 
több ezer pályázatból eddig csak 15 
kérést hagytak jóvá. A kis- és közép-
vállalkozásokat támogató hitelprog-
ram két hónapja indult, azóta 2900 

pályázati dokumentum érkezett a lebo-
nyolító ügynökséghez. A hatóság 2000 
dokumentumot ellenőrzött, és ezeket 
továbbította is a bankokhoz. A pénzin-
tézetek azonban ebből csak 15 hitelké-
rést hagytak jóvá. Az ügynökség emiatt 
felszólította a programban részt vevő 
bankokat, hogy gyorsítsák fel a hitel-
kérések elbírálását. A Kogălniceanu-
programban a kis- és középvállalkozók 
legtöbb 125 ezer lejt vehetnek fel, a 
kölcsön kamatának felét az állam fi-
zeti, emellett biztosítja a garancia 80 
százalékát is. A hitelből az adókat és a 
működési költségeket fedezhetik.hí
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GyerGyószentmiklóson nyitnak 
képviseletet

Bővít a Hoyo 

Erdélyben további beruházásra készül a kínai érdekeltségű 
brassói Hoyo traktorgyár, amely a mi időjárási és társa-
dalmi viszonyainknak megfelelő vontató mezőgazdasá-

gi gépeket termel. A roncstraktor-program mintájára átveszik 
a használhatatlanokká vált régi vontatójárműveket, és azok árát 
levonják a megvásárolt újakéból – tudta meg a Szabadság ko-
lozsvári napilap. A vállalkozásfejlesztéshez a gyár képviseletet 
nyit Kaplonyban (Szatmár megye), Székelyhidon (Bihar me-
gye), Szilágycsehben (Szilágy megye), Gyergyószentmiklóson, 
Kézdivásárhelyen (Kovászna megye) és Bánffyhunyadon 
(Kolozs megye). A képviseletek személyzetét a kínaiak képe-
zik ki, és mindegyik kirendeltséghez, bemutatásra, egy-egy 
traktort biztosítanak, minderre 150 000 eurót költve. Saját 
roncsprogramjukra 4000 eurót különítenek el. És jövőre, az 
üzletkötések megkönnyítése érdekében, kínai bankfiókot 
szándékoznak Erdélybe telepíteni.

Finanszírozási óvintézkedések

Új ígéretet tesznek 
Kelet-Európának 

a bankok
tárgyalásokat vezet európa-szerte az európai Újjáépí-
tési és Fejlesztési Bank (eBrd) a hitelintézetek és a 
hatóságok között annak érdekében, hogy megelőzzék a 
kelet-európai bankok finanszírozásának kiszáradását – 
nyilatkozta tegnap nagy piroska, a szervezet stratégiai 
igazgatója londonban a Bloomberg jelentése szerint. 
Három évvel ezelőtt már volt példa hasonlóra Bécsi 
kezdeményezés néven, az új megállapodás azonban 
nem ugyanarról szólna.

Néhány hét múlva megköthetik a megállapodást 
a bankcsoportokkal, ez azonban a három évvel 
ezelőtti Bécsi Kezdeményezéstől eltérő lehet. 

Akkor a Lehman Brothers bukását követően a nyugat-eu-
rópai bankcsoportok ígéretet tettek kelet-európai, példá-
ul lengyel és magyar leánybankjaik támogatására, ezúttal 
azonban Nagy Piroska szerint magasabb szintű koordiná-
cióra van szükség. Enélkül szerinte negatív tovagyűrűző 
hatásokra lehet számítani.

Az Európai Unió jövőre életbe lépő, 9%-os core 
Tier 1 mutatóról szóló döntését követően az EBRD 
figyelmeztetett: a helyi leánybankok kevesebb támoga-
tást kaphatnak emiatt tulajdonosaiktól. Ma közzétett 
Transition Reportjában a szervezet úgy fogalmazott, 
hogy a régiónak oka van rá, hogy felkészüljön egy másik 
válságra. Miközben a banki mérlegek jobb állapotban 
vannak, mint 2008-ban, több tőkére lehet szükségük a 
bankoknak nem teljesítő hiteleik magasabb aránya mi-
att, ami egyébként még nem érte el csúcsát. Magyaror-
szág, Szlovákia és Bulgária a legsebezhetőbb a fertőzés-
sel szemben, őket Horvátország, Szlovénia, Románia és 
Lengyelország követi.

 hirdetés

a bruttó hazai össztermék (Gdp) 
2,7 százalékkal nőtt az első kilenc 
hónapban a tavalyi hasonló idő-
szakhoz képest – közölte tegnap 
a statisztikai hivatal.

Hírösszefoglaló

A GDP szezonális hatások-
tól megtisztított értéke 2,6 
százalékkal emelkedett a 

hivatal előzetes becslései szerint. 
A harmadik negyedévben a GDP 
1,9 százalékkal bővült az előző 
negyedévhez képest a szezonális 
hatásoktól megtisztított érték sze-
rint. A tavalyi hasonló időszakhoz 
képest a harmadik negyedévi bő-
vülés 4,4 százalékos volt.

A hazai gazdaság harmadik ne-
gyedévi kiugró növekedése elsősor-
ban a kiváló mezőgazdasági termés-
nek köszönhető. Az építőipar is 7,2 
százalékkal bővült, az ipar pedig 5 
százalékos gyarapodással járult hoz-
zá a GDP-hez.

A korábban közzétett hivatalos 
becslések szerint a hatóságok az 
idén 1,5-1,7 százalékos gazdasági 
növekedésre számítanak, de remé-

lik, hogy ennek értéke az év végéig 
eléri a 2 százalékot is.

Traian Băsescu román államfő 
hétfőn este a román közszolgála-
ti televízió műsorában elmondta, 
hogy éves viszonylatban az első 
negyedévi 1,4 százalékos, a máso-
dik negyedévi 1,7 százalékos és a 
harmadik negyedévi 4,4 százalékos 
gazdasági növekedés után az utolsó 
negyedévben 2,5 százalékos GDP-
bővülésre számítanak.

A tegnap a régióban közzétett 
adatok szerint a szlovák gazdaság 

éves növekedése 3,2%, a cseh 1,5%, 
a bolgár 1,3% volt a harmadik ne-
gyedévben. Az előző negyedévhez 
képest a bolgár és a cseh gazdaság 
stagnált, a leggyorsabban növekvő 
gazdaság pedig a hazai volt. Ma-
gyarország bruttó hazai terméke 
1,4 százalékkal nőtt 2011 harma-
dik negyedévében az előző év azo-
nos időszakához képest, a szezoná-
lisan és naptárhatással kiigazított 
adatok szerint az előző negyedév-
hez viszonyítva 0,5 százalék volt a 
növekedés

Segített a vidék. A mezőgazdaság volt a növekedés motorja


