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A válság ellenére nőtt
az átlagbér
Tavaly decemberben 8,4 szá-
zalékkal volt magasabb a nettó 
átlagbér Romániában 2019 
decemberéhez mérten – derül ki 
az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) által nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. A reálbér 6,2 száza-
lékkal haladta meg decemberben 
a 2019 utolsó havit. November-
hez képest a reálbér értéke 5,7 
százalékkal nőtt. Tavaly decem-
berben a bruttó átlagbér 5906 lej 
volt , a nettó átlagbér 3620 lej, 
ami 6,1 százalékos növekedést 
jelentett novemberhez mérten. Ez 
utóbbi főleg azzal magyarázható, 
hogy decemberben karácsonyi 
és egyéb juttatásokat kapnak az 
alkalmazottak. A legnagyobb át-
lagbért, 8350 lejt a koksztermékek 
előállításában és a kőolaj-feldol-
gozásban jegyezték, a legkisebb 
átlagbért, 1685 lejt a vendéglátó-
iparban fi zették.
 
Visszaesett a román ipar
termelése
Tavaly a nyers adatok szerint 9,2 
százalékkal csökkent a román 
ipari termelés a 2019-es évhez 
mérten – közölte az Országos 
Statisztikai Intézet (INS). Mind-
három fontos ipari ágazatban 
csökkenést jegyeztek fel, így a 
feldolgozóipar kibocsátása 10,2 
százalékkal maradt el tavaly az 
előző évitől, a bányaiparé 9,9 szá-
zalékkal csökkent, míg a villamos 
és hőenergia, a gáz termelése, il-
letve szolgáltatása 2,7 százalékkal 
csökkent. Decemberben a nyers 
adatok szerint 2,6 százalékkal 
nőtt az ipari termelés 2019 utolsó 
hónapjához mérten, a szezonáli-
san és naptárhatással kiigazított 
növekedés 1,6 százalék volt. Az 
iparban tevékenykedő vállalatok 
árbevétele 7 százalékkal maradt 
el tavaly egész évben a 2019. 
évitől, ugyanakkor decemberben 
0,1 százalékkal nőtt 2019 utolsó 
hónapjához mérten.
     
Nem lankadt az építkezési kedv
Romániában tavaly a nyers adatok 
szerint 15,9 százalékkal nőtt az 
építőipari termelés az előző évhez 
mérten – tájékoztatott az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS). A 
fellendülés főleg a felújításoknak 
köszönhető, amelyek volumene 46 
százalékkal emelkedett, a karban-
tartási és javítási munkáké 24,4 
százalékkal nőtt. Az új építéseknél 
9,3 százalékos volt a bővülés. Az 
épületek típusa szerint az ipari 
létesítményeknél 18,5 százalékos 
volt az élénkülés, a lakóépületek 
építése 17,8 százalékkal nőtt, a 
nem lakóépületeké 10,9 százalék-
kal. Decemberben az építőipari 
termelés volumene 12,6 százalék-
kal nőtt 2019 utolsó hónapjához 
mérten, a szezonális és naptár-
hatással kiigazított érték szerinti 
növekedés 16,5 százalék volt.

 1 euró       4,8745
1 dollár      4,0179
 1 svájci frank 4,5101
1 font sterling 5,5881
100 forint 1,3585

Valutaváltó

TÖBB SZAKASZON IS GŐZERŐVEL FOLYTATÓDHATNAK IDÉN A MUNKÁLATOK AZ AUTÓPÁLYÁN

Pénzeső az észak-erdélyi sztrádára?

Bővülő hálózat. A Torda–Szászsebes-sztráda két szakaszát is átadhatják idén a forgalomnak

Nyertesei és vesztesei egya-
ránt lehetnek a Romániában 
épülő autópályák körében a 
2021-es évi állami költségve-
tésnek, amennyiben a közúti 
infrastruktúrát érintő nagy-
beruházások fi nanszírozása 
a kormány által elfogadott  
formában megy át a parlamen-
ten. Az észak-erdélyi autópálya 
lehet az egyik nyertes.
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A z észak-erdélyi autópálya, a 
Craiova–Pitești gyorsforgal-
mi út, valamint Bukarest kör-

gyűrűje kaphatja a legtöbb pénzt az 
idei év folyamán a 2021-es évi állami 
költségvetés tervezete alapján a köz-
úti infrastrukturális beruházásokra. 
Az Economica.net gazdasági hírpor-
tál elemzése szerint a magyar–ro-

mán határon fekvő Borsot Brassóval 
összekötő észak-erdélyi sztráda le-
het a büdzsé nagy nyertese, ameny-
nyiben a költségvetés tervezete a 
nyilvános vitára bocsátott formában 
lép hatályba, a dokumentum szerint 
ugyanis a kormány valamivel több, 
mint kétszer annyi pénzt tervez idén 
fordítani az autópálya-építés mun-
kálataira, mint tavaly.

A közlekedési minisztérium 
894,52 millió lejt irányoz elő erre 
a beruházásra, ami 2,4-szer több, 
mint az egy évvel korábban kiutalt 
368 millió lej. A növekedés oka 
lehet, hogy idén a bejelentések 
értelmében több szakaszon is gőz-
erővel zajlik majd a munka. Dorinel 
Umbrărescu román vállalkozó cége 
tavaly két versenytárgyalásból is 
győztesként került ki, a szerződé-
seket megkötötték, így párhuzamo-
san dolgozhatnak munkagépeik a 
Kolozs megyei Magyarnádas és a 
Szilágy megyei Magyarzsombor, va-
lamint Magyarzsombor és a szintén 

Szilágy megyei Vaskapu között. 
A nagyváradi Trameco eközben a 
sztráda Bihar megyei szakaszán 
dolgozik, Bisztraterebes és Bihar 
között.

Az Economica.net szakújságíró-
ja szerint az egyelőre még kérdé-
ses, hogy további szakaszokon is 
elkezdődhet-e idén a munka, illet-
ve, hogy mikor sikerül orvosolni 
többek között a kisajátításokkal 
felmerült bürokratikus gondokat.

A második legtöbb összeget, 
763,48 millió lejt a Craiova–Piteș-
ti gyorsforgalmi út kapja, a har-
madik pedig Bukarest körgyűrűje 
515,53 millió lejjel. A negyedik 
helyen álló Nagyszeben–Piteș-
ti-autópályára 477 millió lejt szán 
a kormány, ami 68 százalékkal ha-
ladja meg a tavalyi keretet. Ötödik 
a brăilai „megahíd” 419,95 millió 
lejjel, majd a Szászsebes–Tor-
da-autópálya következik 209,62 
millió lejjel. Ez az összeg amúgy 
25 százalékkal elmarad a tava-
lyi kerettől, ám a hatóságok úgy 
számolnak, hogy idén sikerül át-
adni a forgalomnak a tavaly csak 
részben megnyitott első szakaszt, 
valamint a második szakaszt is. 
A Lugos–Déva sztrádára eközben 
145,73 millió lej juthat, ami csak-
nem kétszerese a tavaly kiutalt 
összegnek.

A sokak által várt Ploiești–
Brassó-autópálya költségveté-
se viszont 5,5-ször kisebb lehet, 
mint a tavalyi összeg, miután 
2020-ban átadták a forgalomnak 
a Barcarozsnyó–Keresztényfalva 
szakaszt, a következő szakaszon 
pedig a gazdasági portál elemzője 
szerint leghamarabb öt év múlva 
történhet meg az első kapavágás. 
Az új közlekedésügyi miniszter is 
azon az állásponton van ugyanis, 
hogy újra kell vizsgálni a meg-
valósíthatósági tanulmányt és a 
műszaki terveket, ami várhatóan 
csaknem négy évig tarthat el, s 
csak ezt követően írnák ki a ver-
senytárgyalást a hegyvidéki autó-
pálya megvalósítására.

 » Párhuza-
mosan dol-
gozhatnak 
munkagépeik a 
Kolozs megyei 
Magyarnádas és 
a Szilágy megyei 
Magyarzsom-
bor, valamint 
Magyarzsombor 
és a szintén 
Szilágy megyei 
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Bisztraterebes és 
Bihar között. 
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Ismét napirendre került a fekete-ten-
geri gáz kitermelésének régóta húzó-

dó kérdése. Virgil Popescu energiaügyi 
miniszter néhány nappal ezelőtt azt 
mondta, ebben az évben módosít-
ják az úgynevezett off shore törvényt, 
amely közvetlenül érinti az energetikai 
erőforrásokkal kapcsolatos befekteté-
seket. A tárcavezető nyomatékosította, 
hogy a jogszabály egyes kitételeinek 
változtatását részletes parlamenti vita 
előzi majd meg, a kormány ugyan-
is mindenképpen el akarja kerülni a 
2018-as helyzetet, amikor az akkori 
szociáldemokrata kormány törvény-
tervezetét éppen a baloldali képvi-
selők „szedték darabokra”.

„A fekete-tengeri gáz kitermelése 
nem kezdődhet meg 2024–2025 előtt, 
amennyiben még ebben az évben 

döntés születik a befektetésekről. A 
kitermelésben érdekelt vállalatok az 
off shore törvény módosítását várják 
olyan formában, hogy a szabályo-
zás ösztönözze a befektetőket. Mi ezt 
fogjuk tenni, s ez a törekvés szere-
pel a hárompárti koalíciós kormány 
programjában is” – idézte Popescut 
a News portál. Mint ismeretes, az 
ExxonMobil és az OMV Petrom már 
két éve halasztja a termelés elkezdé-
sére vonatkozó döntést az off shore tör-
vény miatt. Azt nehezményezik, hogy 
a korábbi szociáldemokrata kabinet 
„menet közben”, azaz a projektbe már 
beszálló vállalatokat „hátba támadva” 
módosította az adózási feltételeket.

Közben az ukrán Naft ogaz vállalat 
előzetes megállapodást írt alá a bu-
karesti székhelyű OMV–Petrommal. 
A két cég közös projekteket keres az 
ukrajnai gáz kitermelésére és haszno-

sítására. A kormánykoalíciós tárgyalá-
sok eredményeként az energiaügyekre 
az RMDSZ-nek államtitkári pozícióból 
lesz rálátása. A jelölt neve azonban 
egyelőre ismeretlen. Az RMDSZ szó-
vivőjétől lapunk aziránt érdeklődött, 
hogy miért késik az államtitkárjelölt 
megnevezése. Hegedüs Csilla tájékoz-
tatása szerint a szövetség a SZÁT kö-
vetkező ülésén, néhány napon belül 
kijelöli az energiaügyi államtitkárt. 
„Az energiaügyekért felelős államtit-
kár fontosságát mi sem bizonyítja job-
ban, mint az a folyamat, aminek most 
mindannyian tanúi vagyunk: az Euró-
pai Bizottság kérésének megfelelően 
Romániának is át kell állnia a hagyo-
mányos energiafogyasztásról a zöld, 
fenntartható energiafogyasztásra, és 
ebben a folyamatban kiemelt szerepe 
lesz a minisztériumnak is” – fogalma-
zott Hegedüs Csilla.

Egyre tolódik a fekete-tengeri gázkitermelés dátuma
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