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Továbbra is a Dacia 
a legnépszerűbb
Tavaly 606 163 új és használt 
személygépkocsit írattak be 
Romániában, ez 0,27 százalé-
kos növekedést jelent 2018-hoz 
viszonyítva – derül ki a gépjár-
művek beíratásáért és a jogosít-
ványok kibocsátásáért felelős 
igazgatóság (DRPCIV) statisztikai 
adataiból. Az adatok értelmében 
2019-ben összesen 161 562 új 
gépkocsit jegyeztettek be, 23,41 
százalékkal többet, mint 2018-
ban, a beíratott használt autók 
száma pedig 444 601 volt, 6,13 
százalékkal alacsonyabb az elő-
ző évhez viszonyítva. Ezúttal is a 
Dacia vezeti az eladási listát 50 
311 egységgel, ami 36,44 száza-
lékos növekedést jelent az előző 
évhez képest. A DRPCIV adatai 
szerint decemberben 13 773 új 
személygépkocsit jegyeztek be, 
48,34 százalékkal többet, mint 
2018 decemberében. 
A tavalyi év utolsó hónapjában 
is a Dacia vezetett 5004 autóval, 
majd a Renault következett 1315 
beíratott gépkocsival, a Ford 1272 
egységgel, a Skoda 916 kocsival 
és a Hyundai 677 autóval. A 
rangsor másik végén a Ferrari, 
Lamborghini és Maserati áll egy-
egy bejegyzett autóval, a Bentley 
és a Rolls Royce 2-2 kocsival, a 
Subaru 4 autóval, az Alfa Romeo 
6 egységgel. Ami a használt 
gépkocsikat illeti, az év végi 
listát a Volkswagen vezeti 111 230 
kocsival, majd a BMW következik 
44 801 egységgel és az Audi 42 
381 darabbal.
 
Dübörög a Volkswagen
Megőrizte az első helyet az 
autógyártó társaságok erősor-
rendjében a német Volkswagen 
csoport 2019-ben az előzetes 
értékesítési adatok szerint – írta 
tegnap a Handelsblatt. A német 
üzleti lap beszámolója alapján a 
VW nagyjából 10,9 millió autót 
adhatott el tavaly, így sorban 
a negyedik évben végezhetett 
az első helyen, ismét maga 
mögé utasítva a japán Toyotát, 
amely 10,7 millió kocsit értéke-
sített. Jürgen Stackmann, a VW 
értékesítési igazgatója a na-
pokban ismertetendő végleges 
adatokról elöljáróban elmondta, 
hogy a csoport névadó márká-
ja történelmi csúcsot állított 
fel 2019-ben, több tízezerrel 
túlszárnyalta az egy évvel 
korábbi 6,2 milliós értékesítési 
darabszámot. A csoport további 
márkái, így az Audi és a Skoda 
is több gyártmányt szállított ki 
a vásárlóknak, mint 2018-ban, a 
VW így a globális autópiac mint-
egy 4 százalékos csökkenésének 
ellenére jó évet zárt, és csaknem 
8 százalékos világpiaci részese-
dést ért el. Ez mindenekelőtt a 
városi terepjárók (SUV) előretö-
résének tulajdonítható.

 1 euró       4,7791
1 dollár      4,2993
 1 svájci frank 4,4192
1 font sterling 5,5821
100 forint 1,4266

Valutaváltó

ENYHÉN NŐTT AZ ÁTLAGFIZETÉS – VÁLTOZATLANUL AZ IT-SZEKTOR A NYERŐ

Rosszul fi zet a készruhagyártás

Számottevő gyarapodás. 13,9 százalékkal nőtt 2018 novembere és 2019 tizenegyedik hónapja között az átlagfi zetés

Tovább nőtt az átlagbér tavaly 
novemberben. A legnagyobb 
fi zetések az elmúlt évek „gya-
korlatához” hasonlóan az 
IT-szektorban voltak november-
ben, ahol a nettó átlagbér elérte 
a 7610 lejt. A legkevesebbet 
eközben a készruhagyártásban 
dolgozók vihettek haza, az ága-
zati átlagfi zetés 1803 lej volt.

 »  BÁLINT ESZTER

Tavaly novemberben 5196 lej 
volt a bruttó romániai átlagbér, 
ami 106 lejjel, vagyis 2,1 száza-

lékkal meghaladja az egy hónappal 
korábbi szintet – derül ki az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) által hétfőn 
nyilvánosságra hozott adatsorokból. 
A nettó átlagfi zetés 3179 lej volt, 63 
lejjel, avagy 2 százalékkal magasabb 
az októberinél. Az előző év tizenegye-

dik hónapjához képest a nettó átlag-
bér 13,9 százalékkal volt magasabb 
– közölte a statisztikai intézet.

A reálbérindex 2019 novemberé-
ben az előző év azonos időszaká-
hoz viszonyítva 109,8 százalékos 
volt, előző hónaphoz képest 101,8 
százalékon, 1990 októberéhez mér-
ten pedig 218,1 százalékon állt.

A legnagyobb fi zetések az elmúlt 
évek „gyakorlatához” hasonlóan 
az IT-szektorban voltak november-
ben, ahol a nettó átlagbér elérte a 
7610 lejt. A legkevesebbet eközben 
a készruhagyártásban dolgozók vi-
hettek haza, az ágazati átlagfi zetés 
1803 lej volt.

2019 novemberében különben a 
gazdaság szinte valamennyi ágaza-
tában nőtt az átlagfi zetés az előző 
hónaphoz viszonyítva. A legjelen-
tősebb, 11–13 százalékos növeke-
dést a nyomdaiparban, a fi lm- és 
műsorgyártásban, autógyártásban 
regisztrálták. 6,5 és 9 százalék kö-
zötti mértékben nőtt eközben az át-

lagbér a fémkitermelő ágazatban, 
a gépgyártásban, a pénzügyi köz-
vetítésben, a biztosítótársaságok-
nál és magán nyugdíjalapoknál, 
az elektronikai cikkeket gyártó 
szektorban, az IT-szektorban vagy 
a dohányiparban.

Voltak olyan ágazatok is, ame-
lyekben az alkalmazottak keve-
sebb pénzt vittek haza tavaly no-
vemberben, mint egy hónappal 
korábban. A legnagyobb mérték-
ben, átlagosan 3,5 és 6,5 százalék 
közötti mértékben csökkent a fém-
feldolgozásban, a nyers kőolaj- és 
földgáz kitermelésében, valamint 
a vízi szállításban tevékenykedők 
fi zetése.

A közszférában enyhe bérnöve-
kedésről számol be a statisztikai 
intézet. A közigazgatásban 1 szá-
zalékkal, az egészségügyben és 
szociális ellátásban 0,5 százalék-
kal nőttek a fi zetések. A tanügy-
ben viszont 0,2 százalékkal keve-
sebbet kerestek, mint októberben.

 » 2019 no-
vemberében 
különben a 
gazdaság szinte 
valamennyi ága-
zatában nőtt az 
átlagfi zetés az 
előző hónaphoz 
viszonyítva.
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Nem áll fenn annak a veszélye, 
hogy Brüsszel felfüggeszti a 

Pitești–Nagyszeben-autópálya fi -
nanszírozását – szögezte le tegnap 
Lucian Bode közlekedési miniszter. 
Kijelentésével elődje, Răzvan Cuc 
hétvégi Facebook-bejegyzését sie-
tett megcáfolni, a volt közlekedés-
ügyi miniszter ugyanis azt állította, 
hogy az Európai Bizottság felfüg-
gesztette az infrastrukturális beru-
házás fi nanszírozását, amiután arra 
kérte a bukaresti illetékeseket, hogy 
tisztázzanak bizonyos részleteket az 
autópálya környezetvédelmi enge-
délye kapcsán, köztük egy bizonyos 
védett rovarfajt illetően, amely a 
környéken él. A gyászcincérről van 
amúgy szó, ami valóban védett ro-
varfaj.

„Nem mi vagyunk az egyetlen or-
szág, amelyet megkerestek bizonyos 

részletek tisztázása érdekében a 
nagyinfrastrukturális projektek te-
rén. Érvekkel fogunk válaszolni min-
den kérdésre. Amikor kiadták a kör-

nyezetvédelmi engedélyt, elődeink 
úgy gondolták, minden feltétel telje-
sül. Ez a bogaras dolog álprobléma, 
amit valaki kreált” – mondta a tárca-
vezető, egyértelműen Cucra utalva.

„Nem lehet az autópálya finan-
szírozásának a felfüggesztéséről be-
szélni, amikor még nem ítélték meg 
ezt a finanszírozást. Ennek a terv-
nek 2018-ban kiadott környezetvé-
delmi engedélye van. 2019 nyarán 
kérte az Európai Bizottság bizonyos 
részletek tisztázását a környezet-
védelmi engedéllyel kapcsolatban. 
Elődeink nem adtak választ. Nem 
áll fenn annak a veszélye, hogy fel-
függesztik a finanszírozást” – tette 
hozzá Bode. Mint mondta, a minisz-
tériumnak három hónapja van a vá-
laszadásra.

A miniszter közölte egyúttal: a Pi-
tești–Nagyszeben-autópálya a kor-
mány prioritásai között szerepel, és 
mindenképpen meg fog épülni.

Mégsem áll a sztrádaépítés útjában a gyászcincér?

Cuc szerint a gyászcincér akadályozhatja a sztrádaépítést




