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Kötvénykibocsátás növelte
Románia devizatartalékát
Románia devizatartaléka októberben 
1,2 milliárd euróval, 33,795 milli-
árd euróra nőtt – közölte a Román 
Nemzeti Bank (BNR). A 3,7 százalékos 
növekedést részben a múlt heti, 1,647 
milliárd eurós kötvénykibocsátás 
tette lehetővé, amelyet a pénzügymi-
nisztérium a belföldi pénzpiacon bo-
nyolított. Dan Suciu, a BNR szóvivője 
szerint a kötvénykibocsátás is igazol-
ta, hogy a román állam képes finan-
szírozni a működését, talál a piacon 
elég forrást működési költségeinek 
fedezésére. Jelezte, a jegybank tuda-
tosan törekedett arra, hogy az idei, 
válságos évben változatlan szinten 
tartsa az állami devizatartalékot. A 
Fitch Ratings hitelminősítő  múlt 
héten változatlanul negatív kilátással 
megerősítette Románia „BBB mí-
nusz”, vagyis még épphogy befektetői 
ajánlású szuverén besorolását. A Fit-
ch hangsúlyozta: az osztályzat nega-
tív kilátása az elmúlt évek prociklikus 
szakpolitikai irányvonala miatt gyen-
gülő közfinanszírozási mérőszámokat 
és a koronavírus-járvány gazdasági és 
költségvetési hatásait tükrözi.
 
Enyhén csökkent 
a munkanélküliségi ráta
Szeptemberben 5,2 százalékos volt a 
munkanélküliségi ráta, ami 0,1 száza-
lékponttal alacsonyabb az előző havi-
nál – közölte az Országos Statisztikai 
Intézet (INS). A 15 és 74 éves korosz-
tályban az állást keresők száma 471 
ezerre mérséklődött az augusztusban 
jegyzett 479 ezerről. Az intézet ezt a 
csökkenést azzal magyarázza, hogy 
a koronavírus-járvány okozta gazda-
sági leállás következtében egyre több 
vállalat újrakezdte tevékenységét, 
így a dolgozók is visszatértek munka-
helyükre. Ennek ellenére ez a szám 
meghaladja a tavaly szeptemberben 
jegyzett munkanélküliekét, akik 
akkor 368 ezren voltak. 
 
A Romgaz is pályázna 
a fekete-tengeri gázmezőre
A Romgaz  állami gázvállalat kész 
megvásárolni az amerikai ExxonMo-
biltól a Fekete-tenger Neptun Deep 
elnevezésű gázmezőjében birtokolt 50 
százalékos részesedését – jelentette 
be Virgil Popescu  gazdasági minisz-
ter. A tárcavezető – akinek egyébként 
hétfőn pozitív lett a koronavírus-
tesztje – elmondta, a lengyel PGNIG 
vállalat visszalépett a tárgyalásokból, 
és immár nem érdekelt a gázmező 50 
százalékos részesedésének a meg-
vásárlásában, amit az amerikaiak 
bocsátottak áruba. A Neptun Deep 
földgázmezőben 42–84 milliárd köb-
méterre becsült gázmennyiség rejlik, 
amelynek a kitermelési jogán az ame-
rikai vállalat mellett az osztrák OMV 
osztozik 50-50 százalékos arányban. 
Az ExxonMobil eladná a részét. A 
földgázmező kitermelése az úgyneve-
zett offshore törvény miatt késik.
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Az idei év első kilenc hónapjában 500 
millió lejjel több adót fi zetett be a ro-

mán államkasszába a British American 
Tobacco, ezzel a költségvetésbe idén át-
utalt összeg meghaladta a 7 milliárd lejt 
– hívja fel a fi gyelmet közleményében a 
cigarettagyártó. Ez az összeg 7 százalék-
kal magasabb, mint az előző év azonos 
periódusában regisztrált. A közlemény 
szerint a feketepiac zsugorodása áll a szá-

mok alakulása mögött: a 2020-as az első 
év az elmúlt tízből, amikor az illegálisan 
értékesített cigaretták piaci részesedése 10 
százalék alá süllyedt. Tavaly még 13,9 szá-
zalékon állt, ami azt jelentette, hogy min-
den hét, Romániában elszívott cigarettából 
egy a feketepiacról származott. „Mindenki 
nyer, ha az idei év szellemében a kormány 
az elkövetkező esztendőkben kiszámítható 
adópolitikát folytat a dohányipar terüle-
tén” – értékelte a történteket Ileana Du-
mitru, a cigarettagyártó PR-igazgatója.

Mint ismeretes, egy doboz cigaretta árá-
nak nagyjából a 60 százalékát teszi ki a 
jövedéki adó, ehhez adódik hozzá az áfa, 
így az adók a kifi zetett összeg 80 százalé-
kát is elérik. Ezért is tudnak lényegesen 
olcsóbbak lenni a nem európai uniós or-
szágokból – például Ukrajnából, Szerbiá-
ból – behozott, a feketepiacon értékesített 
dohányáruk, amelyek forgalmát minden 
valószínűség szerint főként a koronaví-
rus-világjárvány miatt bevezetett korláto-
zások vetették vissza.

Többet szívnak: nőttek a dohánygyártók bevételei

TOVÁBBRA IS A KÜLFÖLDRŐL BEHOZOTT HASZNÁLT GÉPKOCSI A LEGNÉPSZERŰBB ROMÁNIÁBAN

Csak araszolnak az autóeladások

Ha új autó, akkor egyértelműen a 
Dacia a legnépszerűbb, de a romá-
niai lakosság nagy része továbbra 
is inkább külföldről behozott, 
használt gépkocsit vásárol. Az első 
tíz hónapban viszont jelentősen 
visszaestek az eladások a tavalyi 
szinthez mérten.
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A z októberi volt az idei év máso-
dik legjobb hónapja az új autók 
értékesítése terén, háromszor 

annyi személygépkocsi talált gazdára, 
mint a leggyengébb hónapnak számító 
áprilisban, amikor a koronavírus-vi-
lágjárvány miatt bevezetett kijárási 
korlátozások padlóféket jelentettek 
a piac számára. Az Országos Gépjár-

műbejegyzési és Jogosítványkibocsá-
tó Hivatal (DRPCIV) adatai alapján a 
Romániai Gépkocsigyártók Egyesülete 
(ACAROM) által összeállított, kedden 
nyilvánosságra hozott adatsorok sze-
rint a múlt hónapban 17,6 százalékkal 
több új autó – szám szerint 12 523 – ta-
lált gazdára, mint az előző év tizedik 
hónapjában. Ezzel az első tíz hónap 
gépkocsi-értékesítései elérték a 97 124 
egységet, ez azonban 27,9 százalékos 
visszaesést jelent az előző év azonos 
időszakához viszonyítva.
A 2020. január–október időszakban a 
legnépszerűbb márkának egyöntetűen 
a Dacia bizonyult 30 175 értékesített 
egységgel, majd jócskán lemaradva 
a Renault (7600), a Skoda (7528), a 
Volkswagen (7417) és a Hyundai (5738) 
következett.

A hazai gyártásúnál is nagyobb nép-
szerűségnek örvendenek ugyanakkor 

továbbra is a romániai lakosság kö-
rében a külföldről behozott használt 
autók: októberben 37 449 ilyen sze-
mélygépkocsit írtak be először a for-
galomba, az első tíz hónapban pedig a 
számuk elérte a 333 422 egységet. Tény 

viszont, hogy ez utóbbi számadat is 10 
százalékos zsugorodást jelent 2019 első 
tíz hónapjához mérten.

Július volt amúgy a legjobb hónap 
több mint 55 000 értékesített használt 
autóval, a legrosszabb pedig április ke-
vesebb mint 14 000-rel.

A használt a nyerő. A koronavírus-járvány kevésbé „fertőzte” meg a régebbi gyártmányú autók piacát, mint az új gépkocsikét

 » A január–október időszak-
ban a legnépszerűbb márkának 
a Dacia bizonyult 30 175 értéke-
sített egységgel, majd jócskán 
lemaradva a Renault, a Skoda, a 
Volkswagen és a Hyundai követ-
kezett.
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