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Padlófék az autópiacon
Májusban 45 százalékkal, 
7 155-re csökkent Romániában a 
forgalomba helyezett új jármű-
vek száma a tavalyi év azonos 
időszakához mérten – közölte a  
gépkocsi-nyilvántartó hivatal. Az 
az első öt hónapban a forgalom-
ba helyezett új járművek száma 
csaknem 32 százalékkal, 39 455-re 
csökkent a tavaly azonos idősza-
kához mérten. A Romániai Autó-
gyártók és -importőrök Egyesü-
letének (APIA) értékelése szerint 
jelentősnek számít a visszaesés, 
de elmarad a Nyugat-Európában 
jegyzett 43,5 százalékos átlagos 
csökkenéstől. Az új autók érté-
kesítését a koronavírus-járvány 
okozta gazdasági leállás befo-
lyásolta kedvezőtlenül – állapí-
tották meg. A használt járművek 
forgalomba helyezése májusban 
csaknem 31 százalékkal, 26 616-
ra mérséklődött, míg az első öt 
hónapban mintegy 16 százalékos 
visszaesést jegyeztek. Ez utóbbi 
csaknem 160 ezer használt jármű 
forgalomba helyezését jelentette.
 
Tovább mélyült a 
külkereskedelmi mérleg hiánya
Az első négy hónapban 13,3 
százalékkal, 19,999 milliárd 
euróra csökkent a román export, 
miközben az import 7,4 száza-
lékkal, 26,088 milliárd euróra 
mérséklődött a tavalyi év azonos 
időszakához mérten – közölte 
az Országos Statisztikai Intézet 
(INS). A külkereskedelmi mérleg 
hiánya a vizsgált időszakban 
elérte a 6,089 milliárd eurót, 
ami 974,2 millió euróval haladta 
meg a tavalyi értéket. Áprilisban 
a kivitel 47 százalékkal, 2,933 
milliárd euróra esett vissza, a 
behozatal 34 százalékkal, 4,566 
milliárd euróra csökkent, így a 
negyedik hónap külkereskedelmi 
mérlegének hiánya elérte az 1,633 
milliárd eurót. Az áprilisi gazda-
sági leállás alaposan visszavetet-
te az éves kivitelt, hiszen az első 
negyedévben az export még csak 
2,6 százalékkal csökkent a tavalyi 
év azonos időszakához mérten.
 
Megkétszereződött a ruhaimport
Románia tavaly 1,8 milliárd euró 
értékben importált ruhát, ennek 
szinte 20 százaléka Lengyelor-
szágból érkezett – írja a Ziarul 
Financiar. A lap az Eurostat ada-
taira hivatkozva közölte, hogy az 
importált készruha 80 százaléka az 
EU-ból érkezett, az első tíz part-
nerország között csak két Unión 
kívüli állam található, Kína és 
Törökország. Lengyelországból Ro-
mánia 347,5 millió euró értékben 
importált készruhát, a következő 
helyeken Olaszország, Spanyolor-
szág és Németország áll. Az elmúlt 
hat évben a román készruhaimport 
csaknem megkétszereződött, hi-
szen 2013-ban 802,7 millió euró volt 
a behozatal értéke.

 1 euró       4,8338
1 dollár      4,2555
 1 svájci frank 4,4951
1 font sterling 5,4251
100 forint 1,4062

Valutaváltó

 » BÁLINT ESZTER

Meg lehet menteni a Tarom légi-
társaságot, azonban mélyre-

ható átalakításra van szükség, az új 
vezetőség küldetése pedig, hogy élő 
húsba vágjanak – fogalmazott szer-
da este Lucian Bode közlekedésügyi 
miniszter azt követően, hogy alig 
négy hónap után lemondott az álla-
mi légitársaság élén betöltött tisztsé-
géről George Barbu. A minisztérium 
tájékoztatása szerint a vezérigazga-
tói feladatokat ideiglenesen, négy 
hónapra Ursu Mihăiţă, a Tarom igaz-
gatótanácsának tagja veszi át.

„Elkapta a nepotizmuskórt”
„A légitársaságok világszerte, így Ro-
mániában is óriási veszteségeket szen-
vedtek, több mint 95 százalékkal csök-
kentették járataik számát. A Tarom 
a válság előtt sem érezte jól magát, 
elsősorban elkapta a nepotizmuskórt, 
de voltak más dolgok is ott. Én bízom 

abban, hogy meg lehet menteni ezt 
az állami vállalatot. Mindent megte-
szünk, ami a kormányon múlik, azzal 
a 37 millió eurós mentőcsomaggal, 
úgy csináljuk, hogy egy mélyreható 
átalakítás nyomán tovább tudjon mű-
ködni” – fejtette ki a közlekedési tárca 
vezetője a B1 hírtelevízió műsorában.

Ami az új ügyvivő vezérigazgatót 
illeti, Bode úgy vélekedett, szükség 
volt egy kívülről jövő személyre, aki 
irányított már több száz alkalmazottat 
foglalkoztató vállalatokat. „Tudják, 
van egy mondás: a Taromnál dolgozók 
nem tudnak egymás között házasodni, 
mivel a legtöbben rokonok. Ezért szük-
séges egy sebészi beavatkozás a válla-
lat megmentéséhez, és meggyőződé-
sem, hogy ez a dolog meg fog történni” 
– húzta alá a közlekedési miniszter.

Elmondása szerint a Taromnak ma 
1700 alkalmazottja van, akik közül 
800 személyt kényszerszabadságra 
küldtek. Mint ismeretes, az 1954-ben 
megalapított állami légitársaság a 

közlekedésügyi tárca irányítása alá 
tartozik.

Mélyrepülésben a légi szállítás
Ahogyan Lucian Bode is említette, a 
légitársaságok mélyrepülése már az 
első negyedévben megkezdődött. Az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) hét 
elején közzétett adatsorai szerint a 
január–március időszakban már 17,1 
százalékkal visszaesett a légi utasszál-
lítás, holott a kormány csupán március 
második felétől hirdetett szükségálla-
potot. Amúgy a legtöbben Nagy-Bri-
tanniából, Olaszországból, Németor-
szágból, Spanyolországból, valamint 
Franciaországból érkeztek a romániai 
repterekre, és a legtöbben ugyanezek-
be az országokba repültek.

Ami a belföldi légi közlekedést ille-
ti, ennek 49,2 százalékát a bukaresti 
Henri Coandă repülőtér bonyolította, 
a második 17,3 százalékkal a temes-
vári, harmadik pedig 15,5 százalékkal 
a kolozsvári légikikötő.

Húsba vágó reformokat várnak a Tarom új vezetőjétől

 » A legtöbben 
Nagy-Britan-
niából, Olasz-
országból, 
Németországból, 
Spanyolországból 
érkeztek a románi-
ai repterekre.

TÖBB OPCIÓ ÁLL A VÁLLALKOZÓK ELŐTT, ALAPOSAN MEG KELL FONTOLNIUK, MI A JOBB NEKIK

Kihasználják a cégek a mentőövet

Debreczeni László szerint „kapósak” a mentőcsomagok

Aggasztó, hogy mi fog történ-
ni, ha magára marad a gazda-
ság a Krónikának nyilatkozó 
gazdasági szakember szerint, 
amikor most, amikor aktívak 
a mentőcsomagok, gyárak 
zárnak be, alkalmazottakat 
bocsátanak el.

 » BÍRÓ BLANKA

É lnek a romániai cégek a kor-
mány gazdasági mentőcsomag-
ja által biztosított lehetőségek-

kel, félő ugyanakkor, mi fog történni 
a gazdasággal, ha ezek az intézke-
dések megszűnnek – fogalmazta 
meg a Krónika megkeresésére Deb-
reczeni László sepsiszentgyörgyi 
adószakértő. Rámutatott, már most 
is zárnak be gyárak, bocsátanak el 
alkalmazottakat, amikor aktívak a 
mentőcsomagok, ezért aggasztó, 
hogy mi fog történni, ha magára ma-
rad a gazdaság.

Meglátása szerint viszont biza-
kodásra ad okot, hogy mégsem állt 
le olyan mértékben a tevékenység 
az országban, mint az első látásra 
tűnt. „A legszigorúbb korlátozások 
alatt is az aktív munkaszerződések 
25 százalékát függesztették fel. Bár 
úgy tűnt, leállt az ország, a gazda-
ság mégis működött, a negyede 
torpant meg” – részletezte a gaz-
dasági szakértő.

Felidézte: június elsejétől már 
életbe lépett az újabb mentőcso-
mag, mielőtt még véget ért volna 
a veszélyhelyzet. Ennek három 
pillére van: a kényszerszabadság 
állami támogatásának meghosz-
szabbítása, a kényszerszabad-
ságról visszahívott alkalmazottak 
bérköltségének 41,5 százalékos 
részfi nanszrozása, és támogatás 
munkanélküliek alkalmazása ese-
tén. Debreczeni László felhívta a 
fi gyelmet, hogy a kényszerszabad-

ság intézményével azok a cégek 
élhetnek, melyekre továbbra is 
érvényesek a korlátozások, és nem 
nyithattak meg. Fontos változás, 
hogy a kényszerszabadság állami 
támogatásának már nincs határ-
ideje, addig érvényes, amíg élet-
ben vannak a korlátozások.

A másik támogatási forma azok-
ra vonatkozik, akik visszahívták 
kényszerszabadságról az alkal-
mazottakat, ezek a cégek kérhetik 
a bérköltség részfi nanszírozását, 
legtöbb az országos átlagbér 41,5 
százalékát állja az állam, ami havi 
2253 lej. Ezt három hónapig folyó-
sítják, és csak azok után az alkal-
mazottak után kérhetik a cégek, 

akik március 16. és június 1. kö-
zött legalább 15 napig kényszer-
szabadságon voltak. Azokat az 
alkalmazottakat, akik után meg-
kapják a részfi nanszírozást, az év 
végéig nem bocsáthatják el, el-
lenkező esetben a cégnek vissza 
kell fi zetnie a támogatást – hívta 
fel a fi gyelmet az adótanácsadó.

Aláhúzta ugyanakkor, hogy ezt 
a két támogatást, vagyis a kény-
szerszabadságot és a bérköltség 
részfi nanszírozását, nem kérheti 
egy időben a cég. „Például a ven-
déglőtulajdonosoknak, akik meg-
nyitották a teraszokat, el kellett 
dönteniük, hogy visszahívják az 
alkalmazottakat, és kérik a bér-
költség-támogatást, vagy tovább-
ra is inkább a kényszerszabadság 
lehetőségével élnek. Minden vál-
lalkozó nagyon kellett számoljon, 
hogy neki melyik változat éri meg 
jobban” – részletezte Debreczeni 
László. A bérköltség-támogatás 
esetében az is fontos különbség, 
hogy ezt utólag fi nanszírozza az 
állam, tehát egyszer a cég kiad-
ja a fi zetést, befi zeti a vonatko-
zó adókat és illetékeket, majd az 
adóbejelentés utáni tíz nap alatt 
megkapja a támogatást.

További könnyítés ugyanakkor 
a cégeknek, hogy a munkanél-
küliek alkalmazására vonatkozó 
programokat is bővítette a kor-
mány, az 50 év felettiek alkalma-
zása esetében, akkor jár támoga-
tás, ha március 16. és június 15. 
között veszítették el az állásukat, 
a 16 és 29 év közötti munkanél-
küliek esetében nincs ilyen kor-
látozás. Ha a vállalkozások ebből 
a két kategóriából alkalmaznak 
munkanélkülieket, a bruttó bér 50 
százalékát állja az állam, de nem 
többet mint havi 2500 lej. Ezt a 
támogatást 12 hónapig folyósítják 
azzal a megkötéssel, hogy még to-
vábbi 12 napig fenn kell tartani a 
munkaszerződést.

 » A kényszer-
szabadságot és a 
bérköltség részfi -
nanszírozását 
nem kérheti egy 
időben a cég.




