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Kevesebb külföldi beruházás
Az első hét hónapban 60 
százalékkal csökkentek a 
romániai külföldi közvetlen 
tőkeberuházások, amelyek 
értéke 1,326 milliárd euró 
volt – közölte tegnap a Román 
Nemzeti Bank (BNR). Tavaly 
az év azonos időszakában 
3,335 milliárd euró áramlott a 
román gazdaságba. Az idén 
júniusban került először ismét 
pozitív tartományba a külföldi 
közvetlen beruházások értéke, 
akkor 352 millió euró volt, 
miután az első negyedév vé-
gén negatív értéktartományba 
került a koronavírus-járvány 
kitörése miatt, akkor mínusz 
551 millió eurót jegyeztek. Az 
első héthavi 1,326 milliárd 
euróból 779 millió eurót a tő-
kerészesedés tett ki, beleértve 
az újra befektetett profi tot, 
a vállalatcsoportokon belüli 
hitelek mozgása során további 
547 millió euró áramlott a ro-
mán gazdaságba. A jegybank 
szintén tegnap közölte, hogy 
a folyó fi zetési mérleg hiánya 
az idén az első hét hónapban 
4,863 milliárd euróra csök-
kent a tavalyi azonos időszak-
ban jegyzett 6,038 milliárd 
euróról.
 
Zsugorodott
az ipari termelés
Az első hét hónapban a nyers 
adatok szerint 14,9 százalék-
kal csökkent a román ipari 
termelés a tavalyi év azonos 
időszakához mérten – közölte 
tegnap az Országos Statiszti-
kai Intézet (INS) . A szezonális 
és naptárhatással kiigazított 
érték szerint a csökkenés 
15,7 százalék volt a vizsgált 
időszakban. A nyers adatok 
szerinti csökkenés a feldol-
gozóipar 16,5 százalékos 
visszaesésének tulajdonítható, 
de a bányaipar teljesítménye 
is 11 százalékkal romlott, a 
villamos, hőenergia és gáz 
termelése, illetve szolgáltatása 
is 6,2 százalékkal csökkent. 
Júniushoz képest ugyanakkor 
az ipari termelés 8 százalékkal 
nőtt júliusban a nyers adatok 
szerint, a szezonális és nap-
tárhatással kiigazított érték 
szerint a bővülés 3,3 százalék 
volt. A tavaly júliusihoz mér-
ten viszont az ipari termelés 
a nyers adatok szerint 6,5 
százalékkal, a kiigazított érték 
szerint 9,9 százalékkal esett 
vissza. Az első hét hónapban 
az iparban tevékenykedő vál-
lalatok árbevétele 12,8 száza-
lékkal csökkent. A statisztikai 
intézet szintén tegnap közölte, 
hogy az új ipari megrendelé-
sek 12,7 százalékkal csökken-
tek az első hét hónapban a 
tavalyi év azonos időszakához 
mérten.

MÉG A HÉTEN ÁTADHATJÁK A RADNÓT ÉS MAROSKECE KÖZÖTTI 18 KILOMÉTERES SZAKASZT

Bővül az észak-erdélyi sztráda
Előfordulhat, hogy már 
a hét folyamán birtokba 
vehetik az autósok az 
észak-erdélyi autópálya 
Radnót és Maroskece közöt-
ti szakaszát, amelynek az 
eredeti forgatókönyv sze-
rint már a nyárra el kellett 
volna készülnie.
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S zeptember 18-áig meg-
nyitják a forgalom előtt 
az észak-erdélyi autópá-

lya Radnót és Maroskece közötti 
szakaszát – nyilatkozták hiva-
talos források az Economica.
net gazdasági hírportálnak. A 
kiszivárgott információk szerint 
az átadáshoz még a maroske-
cei csomópontnál kell bizonyos 
munkálatokat elvégezni.

„A Radnót–Maroskece-sztrá-
daszakaszt péntekig, szeptem-
ber 18-áig megnyitják, de az is 
lehet, hogy hamarabb” – mond-
ták az idézett források. Hasonló 
értesüléseik vannak ugyanakkor 
a szakmai fórumoknak, előbb 
az Építjük Romániát Egyesület 
(ASCORO), majd a közlekedési 
infrastrukturális beruházásokat 

folyamatosan követő Pro Infra-
struktúra Egyesület is arról szá-
molt be, hogy a héten megnyit-
hatják a sztrádaszakaszt.

Amint arról beszámoltunk, a 
közlekedésügyi minisztérium il-
letékesei korábban azt közölték, 
hogy a nyár folyamán megnyílik 
a Maros megyei autópálya-sza-
kasz, később viszont már szep-
tember 11-ei nyitást helyeztek 

kilátásba, ám ezt a határidőt 
sem sikerült tartani.

Az észak-erdélyi autópálya 
Radnót és Maroskece közötti 
szakasza 17,9 kilométer hosszú, 
az Astaldi–Max Boegl–Astal-
rom–Consitrans társulás építi, 
a szerződés értéke 437,63 millió 
lej. Az országos közútkezelő tár-
saság 2016 májusában rendelte 
el a munkálatok megkezdését.

Mint ismeretes, a magyar hatá-
ron fekvő Bors települést Brassó-
val összekötő A3-as pályából a 
hónap elején átadott, Bors és Bi-
har közötti öt kilométeres szakasz 
mellett a Kolozsvár közelében 
elhaladó Magyarnádas–Aranyos-
gyéres 61 kilométeres szakasz, és 
a Marosvásárhelyhez közel eső 
Radnót–Nyárádtő 14 kilométeres 
szakasz épült eddig meg.

 1 euró       4,8573
1 dollár      4,0974
 1 svájci frank 4,5086
1 font sterling 5,2637
100 forint 1,3552

Valutaváltó
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Három év után beelőzte a ben-
zin ára a gázolajét Romániá-

ban: a fordulat pénteken történt, 
és azóta is tart. Az üzemanyagá-
rakat monitorozó Peco-online.ro 
adatai szerint pénteken a legol-
csóbb benzin literenkénti ára 4,34 
lej volt, a legolcsóbb gázolajért 
pedig 4,24 lejt kellett literenként 
fi zetni. Az árszint amúgy mind-
két üzemanyag esetében tegna-
pig folyamatosan csökkent, de az 
„erőviszonyok” nem változtak: a 
benzint legolcsóbban egy Bákó 
megyei töltőállomáson kínálták, 
literenként 4,29 lejért, gázolajból 
pedig egy Konstanca megyei kút-
nál lehetett a legkevesebbért tan-
kolni, literenként 4,20 lejért.

A helyzet a legnagyobb románi-
ai városokban sem eltérő: tegnap 
Bukarestben a legolcsóbb benzin 

4,35 lej/liter, a legolcsóbb gázolaj 
4,32 lej/liter, Kolozsváron 4,30, il-
letve 4,23 lejes, Temesváron pedig 
4,36, illetve 4,33 lejes árszintet al-
kalmaznak a legolcsóbb töltőállo-
másokon.

Mint ismeretes, a gázolaj ára 
2017 októberében haladta meg 
először a benzinét, és azóta a hely-
zet nem változott. Az üzemanya-
gár-monitor adatai szerint három 
évvel ezelőtt még a benzin volt 
drágább. 2017. szeptember 17-én 
egy liter benzin 4,88 lej, egy liter 
gázolaj 4,79 lej volt, ám október 
elsejére a benzin ára 4,94 lejre, a 
gázolajé 4,99 lejre ugrott, október 
17-én pedig egy liter gázolajért 5,15 
lejt, egy liter benzinért pedig 5,07 
lejt kellett fi zetni. Mint láthatjuk, 
idén jóval alacsonyabbak az árak 
a romániai töltőállomásokon, a 
benzin tíz éve, a gázolaj három 
éve nem volt ilyen olcsó.

Ismét drágább a benzin
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Jöhet a száguldás?  Várhatóan már a héten birtokba vehetik a sofőrök az új Maros megyei szakaszt

Régi-új trend. Ismét a gázolaj lett olcsóbb




