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TÖBB TÉNYEZŐ ALAKÍTJA A ROMÁNIAI ÜZEMANYAGÁRAKAT

Érezhetően olcsóbb a benzin

A kőolaj világpiaci árának 
alakulása és az üzemanya-
gokra kivetett extra jövedéki 
adó januári eltörlése nyo-
mán több töltőállomásnál is 
5 lej alá csökkent a hétvégén 
a standard benzin literen-
kénti ára.

 » KRÓNIKA

N éhány kőolajipari tár-
saság romániai üzem-
anyagtöltő állomásánál 5 

lej alá süllyedt a standard ben-
zin literenkénti ára a hétvégén. 
A Versenyhivatal által létreho-
zott árfi gyelő portálon (Monito-
rulpreturilor.info) közzétett ada-
tok szerint leginkább a Petrom 
és a Lukoil kútjainál lett olcsóbb 
az energiahordozó.

Rövid keresgélés után kiderül, 
hogy literenként 4,99 lejért lehet 
tankolni többek között Nagybá-
nyán, Vajdahunyadon, Szászré-
genben, Székelyudvarhelyen, 
Temesváron, Csíkszeredában. 
Erdélyen kívül ugyanakkor 
egyebek mellett Konstancán 

és Bákóban csökkent 5 lej alá 
az üzemanyag ára (a moldvai 
városban 4,93 lej a legolcsóbb 
benzin). A standard benzin ára 
a legtöbb töltőállomásnál 5,01 
és 5,19 lej között mozog literen-
ként.

Az ármozgás mögött minden 
valószínűség szerint a kőolaj 
világpiaci árának csökkené-
se húzódik. Londoni iparági 
elemzők még a napokban azt 
vetítették előre, hogy az új 
koronavírus okozta járvány 
negatív keresleti hatásai miatt 

idén és jövőre is érzékelhető-
en alacsonyabb lesz az átlagos 
olajár az eddig várt szintek-
nél. A Moody’s Investors Ser-
vice Londonban ismertetett 
legfrissebb szektorelemzésé-
ben azt emelte ki, hogy Kína a 
világ legnagyobb nyersolajim-

portőre, és a koronavírus-jár-
vány máris lassította a kínai 
gazdaság aktivitását. Így már 
a globális olajkereslet ebből 
eredő rövid távú visszaesését 
valószínűsítő előrejelzések 
is elégségesek voltak ahhoz, 
hogy az elmúlt időszakban je-
lentősen csökkenjen a nyers-
olaj árfolyama.

Romániában ugyanakkor az 
üzemanyagra kivetett extra 
jövedéki adó eltörlését köve-
tően január 1-jétől literenként 
átlagosan harminckét banival 
lett olcsóbb a benzin és a gáz-
olaj a töltőállomásoknál. Mint 
ismeretes, a bukaresti parla-
ment december elején fogad-
ta el az üzemanyagra kivetett 
pótlólagos jövedéki adó eltör-
lését. Az intézkedést követően 
az üzemanyag árának átlago-
san 45 banival kellett volna 
csökkennie, ám ezzel a jöve-
déki adó szintje az Európai 
Bizottság által engedélyezett 
minimális szint alá csökkent 
volna, ezért a pénzügyminisz-
térium utólag módosította az 
adót, és az inflációs rátát is 
megnövelte. 

Árfi gyelő. Leginkább a Petrom és a Lukoil kútjainál lett olcsóbb a standard benzin

 » RÖVIDEN

Mérséklődött a román gazdaság fejlődése 2019-ben
Tavaly 4,1 százalékra mérséklődött a gazdasági fejlődés, miután 2018-
ban 4,4 százalékos, 2017-ben pedig 7,1 százalékos volt a növekedés 
– derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett 
becsléséből. 2019 utolsó negyedében a bruttó hazai termék (GDP) 1,5 
százalékkal nőtt az előző évnegyedhez képest, míg a 2. negyedhez 
képest a 3. negyedben a növekedés csak 0,6 százalékos volt. 2018 
hasonló időszakához viszonyítva 2019 utolsó negyedévében 4,3 
százalékos volt a gazdasági növekedés a nyers adatok szerint, illetve 
4,2 százalékos a szezonálisan kiigazított adatok szerint. Mint ismert, 
az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság (CNSP) 2019 novem-
berében lefelé, a korábban becsült 5,5 százalékról 4 százalék körülire 
módosította prognózisát. Az Európai Bizottság tavaly novemberben 
közölte: a növekedés ritmusa az év végére eléri a 4,1 százalékot.
 
Nőtt a román építőipari termelés
Tavaly csaknem 28 százalékkal nőtt a román építőipari termelés volu-
mene a nyers adatok szerint az előző évhez mérten – közölte pénteken 
az Országos Statisztikai Intézet (INS). A nyers adatok szerinti bővülés 
főleg az új építményeknek köszönhető, ezek építése 32,5 százalékkal 
nőtt, a karbantartási és javítási munkálatok esetében 26,3 százalékos, 
a felújításoknál 0,9 százalékos növekedést jegyeztek. Az épületek 
típusa szerint a nem lakóépületeknél 49,1 százalékos volt a bővülés, a 
lakóépületek építése 26,2 százalékkal nőtt, az ipari létesítményeknél 
16,6 százalékos növekedést mértek. Mint ismert, a román építőipari 
termelés volumene 2018-ban 4,1 százalékkal, míg 2017-ben 5,4 száza-
lékkal csökkent éves összevetésben. 
 
A rekordot döntő Dacia „húzza” a Renault-t
Az előző évinél alacsonyabb bevétel mellett a Nissan eredményének 
romlása és a kínai eladások csökkenése miatt nyereségromlással zárta 
a tavalyi évet a Renault csoport, holott Európában növelte eladásait, 
a Dacia márka pedig értékesítési rekordot döntött. A Groupe Renault 
honlapján pénteken publikált éves beszámoló alapján a csoport 3,753 
millió autót értékesített 2019-ben, 3,4 százalékkal kevesebbet az előző 
évinél. A világpiaci forgalom 4,8 százalékkal csökkent tavaly. A csoport 
eladásai az 1,2 százalékkal bővülő európai autópiacon 1,3 százalékkal 
1,945 millióra nőttek. Ezen belül a Dacia eladásai 10,4 százalékkal 
564 ezerre emelkedtek, ami a márka sorban a hetedik egymást követő 
évben elért európai eladási rekordja. A Dacia márkából a Renault össze-
sen 736 ezret értékesített tavaly, 5,1 százalékkal többet, mint 2018-ban.
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 » Literenként 4,99 
lejért lehet tankolni töb-
bek között Nagybányán, 
Vajdahunyadon, Szász-
régenben, Székelyud-
varhelyen, Temesváron, 
Csíkszeredában.




