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Jó hír az autósoknak. Literenként 5 lej alatt is kapható benzin a kutaknál

Öt lej alá esett számos töltőál-
lomásnál az üzemanyagok 
literenkénti ára a kőolaj nem-
zetközi piaci árának hétfői lejt-
menetét követően. Nem biztos, 
hogy sokáig tart az olcsóbb 
tankolás, a kormányok gazda-
ságserkentő intézkedéseiben 
bízva újra növekedésnek indult 
ugyanis tegnap a világpiaci ár.

 » BÁLINT ESZTER

M eglátszott tegnap a romániai 
töltőállomásokon is, hogy 
egy nappal korábban har-

minc éve nem látott zuhanást regiszt-
rált a kőolaj nemzetközi piaci ára. A 
legkiterjedtebb benzinkúthálózattal 
rendelkező OMV–Petrom már éjféltől 
literenként 10 banival olcsóbban kí-
nálta mind a benzint, mind pedig a 

gázolajat. Ezzel pedig az üzemanyag 
ára 5 lej alá csökkent a kőolajipari 
társaság számos töltőállomásánál. 
Az Economica.net portál összeállí-
tása szerint az egyik bukaresti ben-
zinkútnál a benzin literenkénti ára 
tegnap 4,86 lej volt, a gázolajé pedig 
5,05 lej. 5 lej alatti benzinárakról szá-
moltak be ugyanakkor több moldvai, 
Ialomița és Kovászna megyei töltőál-
lomásról is. Amint arról beszámol-
tunk, hétfőn meredeken, közel har-
madával csökkent a kőolaj világpiaci 
ára tegnap a határidős jegyzésekben 
annak nyomán, hogy Szaúd-Arábia 
csökkentette az árakat, és bejelen-
tette, hogy jelentősen növeli, napi 
10 millió hordó fölé, nyersolajkiter-
melését áprilisban. Azt pedig, hogy 
meddig tankolhatunk a jelenlegi ára-
kon, nehéz lenne megjósolni, tény 
viszont, hogy tegnap újra növekedés-
nek indult a kőolaj nemzetközi piaci 
ára, a drágulás üteme meghaladta 
az 5 százalékot. A szakértők szerint 

a mozgás mögött az a remény áll, 
hogy a kormányok gazdaságserken-
tő intézkedéseket fognak foganato-
sítani. Donald Trump, az Amerikai 
Egyesült Államok elnöke például 
ígéretet tett, hogy „nagyszabású” 
intézkedéseket készülnek fogana-
tosítani az amerikai gazdaság tá-
mogatására, a japán kormány pedig 
bejelentette, hogy kész több mint 4 
milliárd dollárt fordítani a korona-
vírus által okozott negatív gazda-
sági hatások elhárítására. Közben 
Alexander No vak orosz energetikai 
miniszter a Reuters hírügynökség-
nek nyilatkozva azt mondta, ver-
senyképes marad az oroszországi 
kőolajágazat, és a kőolaj árának 
visszaesése mellett is megtartja pi-
aci részesedését.
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 » SIMON VIRÁG

Ö tmillió lejes állami támogatást 
kap a marosvásárhelyi Transilva-

nia reptér, erről is döntöttek a tegnapi 
rendkívüli ülésükön a Maros megyei 
önkormányzati képviselők. Az előze-
tes számítások szerint idén a légikikö-
tő elérheti a 255 ezer évi utaslétszámot, 
de, mint Peti András reptérigazgató el-
mondta, lehetséges, hogy a koronaví-
rus keresztülhúzza számításaikat. 

A Maros Megyei Tanács tegnapi 
rendkívüli ülésén elhangzott, míg ta-
valy a megyei  költségvetésből bizto-
sított támogatás értéke 4,8 millió lej 
volt, 2020-ban ez az összeg, amelyet 

részletekben kap meg a repülőtér, 5 
millió lej. Mint Peti András rámutatott, 
a törvények lehetővé teszik, hogy amíg 
a légikikötők nem érik el a 700 ezres 
évi utasszámot, és nem válnak önfe-
nntartókká, állami támogatásban ré-
szesülnek. „A világ számos más részén 
levő repülőtérhez hasonlóan a maros-
vásárhelyi Transilvania reptér idén is 
igényelte ezt a támogatást. A tavaly ok-
tóberben végzett számításaink szerint 
idén el kellene érnünk az évi 255 ezres 
utaslétszámot. De nem számoltunk 
a koronavírus megjelenésével és az 
ezzel járó utaslétszám-csökkenéssel. 
Már most érződik, hogy kevesebben 
utaznak repülővel, és nem tudni, hogy 

mi lesz még az év során” – fogalmazott 
Peti András, jelezve egyúttal, hogy 
már január végén meghoztak minden 
egészségügyi biztonsági előírást, hogy 
zökkenőmentes és biztonságos legyen 
az utasok fogadása és elindulása a 
marosvásárhelyi reptérről. Peti András 
azt is elmondta, hogy idén csaknem 15 
millió lejt költenek beruházásokra. El-
sősorban a repülőtér biztonságát sze-
retnék erősíteni, így olyan fényforráso-
kat szerelnek fel, amelyek rossz időben 
és éjszaka megkönnyítik a gépek le- és 
felszállását. De szeretnének egy új hó-
kotró gépet is vásárolni,  hogy havazás 
esetében gyorsabban tudják takarítani 
a leszállópályát.

Állami támogatás a marosvásárhelyi repülőtérnek

 » Az előzetes 
számítások sze-
rint idén a reptér 
elérheti a 255 
ezer évi utas-
létszámot, de, 
mint Peti András 
reptérigazga-
tó elmondta, 
lehetséges, hogy 
a koronavírus 
keresztülhúzza 
számításaikat. 

 » RÖVIDEN

Ellentétes irányú mozgás
a devizapiacon
Enyhén erősödött tegnap a román 
deviza az egységes európai 
fi zetőeszközhöz képest: a Román 
Nemzeti Bank (BNR) által közölt 
referencia-árfolyam 4,8170 lej 
volt a hétfői 4,8184-es szint után. 
A svájci frank árfolyama eközben 
4,5506 lejről 4,5424 lejre csökkent. 
Az arany grammonkénti ára is 
hasonló trendet mutatott: az árfo-
lyam 227,4317 lejről 226,6269  lejes 
szintre zsugorodott. Az amerikai 
dollárhoz képest viszont gyengült 
a lej az előző napi 4,2182 lejről 
4,2433 lejre emelkedett.
 
Enyhén csökkent
a háromhavi ROBOR
Enyhén csökkent tegnap a fo-
gyasztási hitelek és az Első otthon 
program keretében felvett bankköl-
csönök havi törlesztőrészletének 
kiszámításakor alkalmazott három-
havi irányadó bankközi kamatláb 
(ROBOR). A Román Nemzeti Bank 
(BNR) közlése szerint az előző napi 
2,85 százalék után 2,84 százalékon 
állt a mutató. Ez 2018 májusa óta 
a legalacsonyabb szint. A jelzálog-
hitelek havi törlesztőrészletének 
kiszámításánál alkalmazott hatha-
vi ROBOR eközben az előző napi 3 
százalékon maradt.
 
Több mint 5 százalékkal bővült
a járműgyártás
Az első két hónapban 5,48 száza-
lékkal nőtt Romániában a jár-
műgyártás éves szinten – közölte 
tegnap a Romániai Gépkocsigyár-
tók Egyesülete. Januárban és 
februárban a Dacia 51 140 járművet 
gyártott, a Ford 39 941-et, 4733-
mal, azaz 5,48 százalékkal többet, 
mint egy évvel korábban. A Dacia 
a mioveni-i üzemében a Duster, a 
Sandero, a Logan és a Logan MCV 
modelleket állítja elő, a Ford az 
Ecosport és a Puma modelleket 
szereli össze a craiovai üzemében. 
Tavaly egész évben 2,9 százalékkal 
több, 490 412 járművet gyártott a 
Dacia és a Ford. Ebből mintegy 350 
ezret a Dacia, 140 ezret a Ford. A 
Ford tavaly október elején kezdte 
el gyártani romániai üzemében a 
második modellt, a Pumát, így arra 
számítanak, hogy 2020-ban Craio-
ván 250 ezerre autóra nő a termelés.
 
Épülhet a sztráda
Szeben megyében
A közlekedésügyi minisztérium 
hétfőn kiadta a Nagyszeben–Pi-
tești-autópálya első szakaszának 
építési engedélyét – tájékoztatott 
a Közúti Infrastruktúrát Keze-
lő Országos Társaság (CNAIR). 
A Nagyszeben és Bojca közötti 
sztrá da szakaszról van szó, amely-
nek tervezési és kivitelezési szer-
ződésének értéke áfa nélkül eléri 
a 612 647 863,38 lejt, és még 2019. 
április 14-én aláírták a CNAIR,
valamint a Porr Construct Kft . 
képviselői. A szerződés futamideje 
108 hónap, amiből a vállalatnak 
12 hónap áll a rendelkezésére a 
tervezésre, 36 hónap a munkálatok 
kivitelezésére és 60 hónap pedig 
a jótállás. A közlemény szerint a 
topográfi ai, geotechnikai, régésze-
ti, hidrológiai tanulmányok már el-
készültek, és végeztek a lecsapolási 
és aklátlanítási munkálatokkal is.

Emelkedés a bukaresti tőzsdén

Indexemelkedéssel indult a kereskedés tegnap a Bu-
karesti Értéktőzsdén (BVB), az előző napi visszaesést 
követően az emelkedés meghaladta a 2 százalékot. 
A bukaresti értékpapírpiaci mozgások összhangban 
voltak az ázsiai és európai tőzsdékkel, amelyek tegnap 
növekedésnek indultak a hétfői sokkot követően, amelyet 
a Szaúd-Arábia és Oroszország között a kőolajárak miatt 
kialakult konfl iktus okozott. A BVB mind a 9 indexe több 
mint 2 százalékos emelkedést produkált. Kevéssel több 
mint egy órával a nyitás után a BET-index emelkedése 
elérte a 2,7 százalékot, a pszichológiai 9000 pontos 
küszöb környékén mozgott. Az európai értékpapírpiacok 
tegnap szintén 2 százalék körüli emelkedést mutattak, és 
az ázsiai tőzsdék is pozitív értéktartományban mozogtak, 
a sanghaji index növekedése 1,82 százalékos volt. A hét-
fői napot viszont az elmúlt nyolc hónap legalacsonyabb 
szintjén zárták az európai tőzsdei indexek, a Wall Streten 
pedig a 2008-as gazdasági válság óta nem volt ilyen 
jelentős mértékű a napi szintű csökkenés.

 » B. E.

Szociális jelleget ölt, és ezentúl Egy 
család, egy otthon címen fut az 

Első otthon program – az erről szóló 
törvénytervezetet tegnap fogadta el 
döntéshozó kamaraként a képviselő-
ház. A már csak Klaus Johannis ál-
lamfő aláírására váró javaslatot Eugen 
Teodorovici szociáldemokrata (PSD) 
szenátor, volt pénzügyminiszter ter-

jesztette elő. A jogszabály egyik legfon-
tosabb módosítása, hogy az egyéni pá-
lyázók és a gyermektelen házaspárok 
csak abban az esetben igényelhetnek 
a program keretében kedvezményes 
kamatú lakásvásárlási hitelt, ha nettó 
jövedelmük nem haladja meg a 4500 
lejt. Egy- vagy többgyermekes csalá-
dok esetében 7000 lejes felső határt 
szabtak meg. A módosítás értelmében 
ugyanakkor az egygyermekes csalá-

dok 0,5 százalékos, a két- vagy több-
gyermekes családok egyszázalékos 
kamatkedvezményben részesülnek.

A jogszabályjavaslat bevezeti ugyan-
akkor a „veszélyeztetett családok” 
kifejezést, esetükben 100 százalékos 
garanciát vállal a program keretében 
vásárolt lakásért, és nekik még további 
2 százalékos kamatcsökkentés jár. Má-
soknak ezentúl is 40, illetve 50 százalé-
kos lesz az állami garancia.

Jövedelemkorlát az átkeresztelt Első otthon programban

 » Egy- vagy 
többgyerme-
kes családok 
esetében 7000 
lejes felső határt 
szabtak meg.

 » Azt pedig, 
hogy meddig 
tankolhatunk a 
jelenlegi árakon, 
nehéz lenne 
megjósolni, tény 
viszont, hogy 
tegnap újra növe-
kedésnek indult 
a kőolaj nemzet-
közi piaci ára, a 
drágulás üteme 
meghaladta az 5 
százalékot. 

TÖBBEK KÖZÖTT A KOVÁSZNA MEGYEI TÖLTŐÁLLOMÁSOKNÁL IS 5 LEJ ALÁ ESETT A BENZIN ÁRA

Nem tudni, meddig olcsóbb a tankolás




