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 » RÖVIDEN

Mélyrepülésben a turizmus
Csökkent Románia turisztikai 
szálláskapacitása – közölte az 
Országos Statisztikai Intézet 
(INS). 2020 utolsó negyedévében 
16 526 600 aktív szálláshely volt 
Romániában, 16,9 százalékkal 
kevesebb, mint egy évvel ko-
rábban. A legtöbb szálláshely 
Brassó megyében van, 13,3 
százalék, ezt Bukarest követi 9,5 
százalékkal, majd Prahova (5,5 
százalék), Vâlcea (5 százalék), 
Kolozs (4,5 százalék), Bihar (4,2 
százalék), Konstanca és Suceava 
(4-4 százalék) következik. Az elmúlt 
év utolsó negyedévében 1 173 
600 turista szállt meg romániai 
szálláshelyen, ebből 1 113 700 
belföldi (94,9 százalék) és 59 900 
(5,1 százalék) külföldi volt. 2019 
negyedik negyedévéhez képest 
az összes érkező turista száma 
58,4 százalékkal, a romániaiaké 
50,6 százalékkal, a külföldieké 
89,4 százalékkal csökkent. A 
legkihasználtabb szállodák a 
fürdőhelyeken voltak, az első 
három Kovászna (24,5 százalék), 
Krassó-Szörény (20,2 százalék) és 
Bihar (19,2 százalék) megye.
 

Bővülhet a romániai autógyártás
A Romániai Autógyártók Egye-
sületének (ACAROM) becslé-
se szerint az idén várhatóan 
majdnem 500 ezer járművet fog 
gyártani Romániában a Dacia és a 
Ford. A Ziarul Financiar gazda-
sági napilap Adrian Sandut, az 
ACAROM főtitkárát idézte, aki 
elmondta, hogy a romániai au-
tóipart is kedvezőtlenül érintette 
a félvezetők globális hiánya, de 
arra számítanak, hogy a termelés 
az idén nőni fog, miután a koro-
navírus elleni oltást egyre többen 
igénylik. Sandu szerint ameny-
nyiben nem lesz újabb válság, és 
nem kell leállítani a termelést, 
2022-ben jó eséllyel több mint 
félmillió járművet fog előállítani a 
két gyártó romániai üzemeiben.
 

Perelnek a holland vendéglátók
A holland vendéglátóipari 
szövetség (KHN) bepereli az 
államot, a koronavírus-járvány 
terjedését lassítani hivatott 
ágazatbéli lezárások miatt – írta 
tegnap a NlTimes holland hírpor-
tál. A KHN kárpótlást vár el az 
elmúlt hónapok kiesett forgal-
ma miatt, és azt hogy az állam 
engedélyezze az október óta 
zárva tartó vendéglátó egységek 
mielőbbi újranyitását. A KHN 
elnöke, Rober Willemsen szerint, 
a lezárásokkal kapcsolatos 
kormányzati döntések alapjául 
szolgáló járványügyi adatok nap 
mint nap változnak, azonban a 
rendelkezések nem igazodnak 
ehhez. Mint mondta, a vendég-
látóipari vállalkozók „közel 
vannak a kétségbeeséshez, és 
nem tűrhetik tovább ezt a fajta 
diszkriminációt”.

A válság előtti szinthez közelít 
a gázolaj és a benzin ára a 
romániai töltőállomásokon, 
amit szakemberek szerint a 
gazdasági helyreállás okoz, és 
általános drágulást hozhat.

 » BÁLINT ESZTER

J elentősen megdrágultak az el-
múlt néhány hónap leforgása 
alatt az üzemanyagok, ma már 

csaknem annyit kell fi zetnünk egy 
liter benzinért vagy gázolajért, 
mint a koronavírus-világjárvány 
előtt. Szakemberek szerint a trend 
azzal magyarázható, hogy kezd 
magához térni gazdaság, nő a kő-
olaj világpiaci ára.

Miközben novemberben még 
egy liter benzinért 4,43 lejt, a gáz-
olajért pedig 4,38 lejt kellett lepen-
getni, tegnap reggel az üzemanya-
gár-monitoron általunk megnézett 
töltőállomásokon 5,24 és 5,38 lej 
között alakult a standard típusú 
benzin ára, a gázolajért pedig 5,22 
és 5,37 lej közötti összeget kértek el 
literenként. A különbség tehát már 
akár az egy lejt is eléri.

„A gazdasági helyreállás követ-
kezményeként drágulásnak indul-
tak a kőolajból készült termékek. 
Örömhír az államnak, mivel az ár 
felét a jövedéki adó teszi ki, ami 
befolyik az államkasszába, de 
gazdasági szempontból nem ad 

ÁLTALÁNOS DRÁGULÁSOKAT OKOZHAT A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ ÁRÁNAK EMELKEDÉSE

Felfelé kúsznak az üzemanyagárak

Többe kerül a teletank. Csaknem egy lejjel drágult november óta az üzemanyagok literenkénti ára

 » Szakem-
berek szerint 
a trend azzal 
magyarázható, 
hogy kezd magá-
hoz térni gazda-
ság, nő a kőolaj 
világpiaci ára.

okot örömre, mivel drágul a szállí-
tás, ami megmutatkozik a szállított 
áru árában is” – értékelte a trendet 
a Digi24 hírcsatornának nyilatkoz-
va Răzvan Nicolescu volt energia-
ügyi miniszter. Az üzemanyagárak 
növekedéséhez ugyanakkor az is 
hozzájárult, hogy január elsejétől 
az ólommentes benzin jövedéki 
adója 1827,13 lejre nőtt ezer literre 
számolva a tavalyi 1773,46 lejről. 
A gázolaj esetében a jövedéki adó 

1625,37 lejről 1674,55 lejre emelke-
dett ezer literre. Amúgy európai 
viszonylatban még mindig mér-
sékeltnek számítanak a romániai 
üzemanyagárak, Hollandiában egy 
liter benzin 8,14 lej, Norvégiában 
pedig egy liter gázolajért 7,22 lejt 
kérnek. Eközben Ukrajnában a leg-
olcsóbb a benzin – 3,88 lej/liter –, 
a gázolajért pedig a Moldovai Köz-
társaságban kell a legkevesebbet – 
3,48 lej/liter – lepengetni.
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 » KRÓNIKA

Ú jra a megszokott ütemben zajlik 
tegnaptól a munka a Zsil-völgyi bá-

nyákban, és hamarosan újraindíthat-
ják Déván a távhőszolgáltatást. Samu-
el Dioane, a Vajdahunyadi Energetikai 
Komplexum vezérigazgatója tegnap az 
Agerpres hírügynökségnek elmondta, 
a harmadik váltás már felvette a mun-
kát, és azóta normális ütemben zajlik 
a fejtés a legtöbb helyszínen. Ugyanak-
kor a lupényi bányában – ahonnan a 
vájárok csak hétfő este jöttek fel – in-
tézkedéseket foganatosítanak a fejtés 
biztonságossá tétele érdekében, meg-
javítják a meghibásodott eszközöket, 
majd ott is elkezdődhet a munka.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Leghamarabb 2025-ben kezdődhet el 
a fekete-tengeri földgáz kitermelé-

se a Neptun Deep gázmezőből – je-
lentette ki Virgil Popescu energiaügyi 
miniszter. A tárcavezető egy hétfő 
esti televíziós műsorban elmondta, 
hogy meggyőződése szerint a par-
lament az idén módosítani fogja az 
offshore gázlelőhelyek kitermelését 
szabályozó jogszabályt, amely nem 
elég befektetőbarát. Hangsúlyozta, 
nem akarják azonnal hatályba lépő 
sürgősségi kormányrendelettel mó-

„Az első szenet szállító szerelvény 
kedden 18:30-kor indul el a marosné-
meti hőerőműhöz. Harminckét vagon-
ból fog állni” – ígérte a vezérigazgató. 
Ettől viszont még nem indul újra a 
fűtés Déván. A hőerőműbe a második 
szénszállítmány ma fut majd be, akkor 
tudják újraindítani a gépeket, és egy 
hét után, holnap melegszenek majd 
fel ismét a fűtőtestek a városban.

Mint ismeretes, péntekre virradóra 
leállították a marosnémeti hőerőmű-
vet, miután a Vajdahunyadi Energe-
tikai Komplexumhoz tartozó egység 
szén nélkül maradt a Zsil-völgyi bá-
nyászok sztrájkja miatt. Mintegy 4200 
lakás és közintézmények maradtak 
távhő nélkül. Ezt követően csaknem az 

összes dévai iskolában visszatértek az 
online oktatáshoz.

A Zsil-völgyi bányászok sztrájkja 
végül hétfő este ért véget, miután a 
munkaügyi miniszternek és a szak-
szervezeti vezetőknek sikerült megál-
lapodniuk az elmaradt bérek és pót-
lékok kifi zetéséről. A tárgyalások után 
Raluca Turcan munkaügyi miniszter 
bejelentette: a bányászok február 25-
én és 26-án kézhez kapják az elmaradt 
bérüket, az ételjegyeiket és a szállítási 
pótlékot. A miniszter bejelentése sze-
rint az energetikai komplexum is há-
rom hónapos türelmi időt kap, amely 
alatt átszervezheti a vállalatot, és ki-
dolgozgatja a hosszú távú működését 
biztosító fejlesztési tervet.

dosítani a törvényt, mert az viták-
hoz vezethet, és a parlament ké-
sőbb felülvizsgálhatja. Úgy vélte, 
jobb, ha a parlamentben terjesztik 
be a módosító indítványt, mert így 
véleménye szerint a kormánykoalí-
ciónál szélesebb parlamenti többség 
fogja támogatni.

 A tárcavezető felhívta a fi gyelmet, 
hogy a fekete-tengeri gázkitermelés 
már az idén elkezdődik egy kisebb 
lelőhelyen az Aurora elnevezésű gáz-
mezőn, ahol a Black Sea Oil-Gas nevű 
vállalat fogja felszínre hozni a nyers-
anyagot. „Ez kisebb lelőhely, mint 

a Neptun Deep, de az első román 
fekete-tengeri gázmennyiség már az 
idén felszínre kerülhet” – mondta a 
miniszter.

 Emlékeztetett, hogy a Fekete-ten-
ger alatti mezőkből várhatóan több 
gázt fognak kitermelni, mint ameny-
nyit Románia képes lesz felhasználni, 
így a többletet értékesíteni kell. Mint 
mondta, 2025-ig növelni kell Romá-
nia gázfelhasználási kapacitását, így 
véleménye szerint egyes széntüzelésű 
hőerőműveket át kell alakítani gázfo-
gyasztásúvá, de a petrolkémiai ipart is 
fejleszteni kell.

Újraindult a kitermelés a Zsil-völgyi bányákban

2025-ben kezdődhet a fekete-tengeri gáz kitermelése

 » A hőerőműbe 
a második szén-
szállítmány ma 
fut majd be, akkor 
tudják újraindítani 
a gépeket, és egy 
hét után, holnap 
melegszenek 
majd fel ismét a 
fűtőtestek Déván.

 » A tárcave-
zető felhívta a 
fi gyelmet, hogy 
a fekete-tengeri 
gázkitermelés már 
az idén elkezdő-
dik egy kisebb 
lelőhelyen az 
Aurora elnevezésű 
gázmezőn, ahol a 
Black Sea Oil-Gas 
nevű vállalat fogja 
felszínre hozni a 
nyersanyagot. 

 1 euró                           4,8745
1 dollár                         4,0118
 1 svájci frank             4,4579
1 font sterling           5,6522
100 forint                    1,3568

Valutaváltó




