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Csúcson a forgalomban levő
készpénzmennyiség
A koronavírus-járvány hatására 
Romániában 21 százalékkal volt na-
gyobb a készpénzforgalom febru-
árban a tavalyi második hónaphoz 
mérten. A Román Nemzeti Bank 
(BNR) által nyilvánosságra hozott 
adatsorok szerint a forgalomban 
lévő készpénz újabb csúcsot ért 
el az idei második hónapban, 
amikor 91,3 milliárd lej készpénz 
volt a román gazdaságban a tavaly 
februári 75,5 milliárd lejhez képest, 
ami 21 százalékos növekedés. De-
cember végéhez képest eközben 3,6 
százalékos növekedést jegyeztek 
fel. A készpénzforgalom növekedé-
sét a pénzügyi szakemberek azzal 
magyarázzák, hogy a járvány miatt 
főleg a kisebb jövedelműek több 
pénzt vettek ki a bankból, mint 
korábban. Az emberek arra töre-
kedtek, hogy ilyen körülmények 
között legyen készpénzük. Tavaly 
márciusban, amikor a járvány 
miatt elrendelték a vesztegzárat, az 
emberek 4,4 milliárd lejt vettek ki a 
bankból, kétszer nagyobb összeget, 
mint például 2019 decemberében, 
amikor a karácsony miatt szintén 
sokan vásárolnak készpénzzel.
 
Az OMV Petrom lehet 
a Neptun Deep operátora
Az OMV Petrom olajvállalat lesz 
a fekete-tengeri Neptun Deep 
gázmező operátora abban az eset-
ben, ha az amerikai ExxonMobil 
a Romgaz román állami gázvál-
lalatnak adja el az 50 százalékos 
részesedését – közölte az OMV 
Petrom.  A bejelentés azt követő-
en történt, hogy április elején a 
román kormány részéről megfo-
galmazódott az a szándék, hogy 
a Romgaz legyen a fekete-tengeri 
gázmező operátora. A bukaresti 
sajtó úgy tudja, hogy korábban 
megállapodás született az OMV 
Petrom és a román állam között, 
hogy az osztrák vállalat lesz az 
operátor, de később nézeteltérések 
merültek fel. A mostani közlemény 
azt jelzi, írta a román sajtó, hogy 
ez a vitás kérdés megoldódott. Az 
OMV Petrom közleménye Aristotel 
Judét, a Romgaz vezérigazgatóját 
is idézte, aki elmondta: készen 
állnak, hogy egyenlő partnerei 
legyenek az OMV Petromnak, és 
abban az esetben, ha az ExxonMo-
bil elfogadja a Romgaz vételi aján-
latát, akkor az osztrák vállalat lesz 
az operátor. Amint arról korábban 
beszámoltunk, a Romgaz március 
végén tett kötelező vételi ajánlatot 
az amerikai olajvállalatnak a Nep-
tun Deep elnevezésű fekete-ten-
geri földgázmezőben birtokolt 50 
százalékos részesedésére. A többi 
50 százalék az OMV Petrom tulaj-
donában van. Az amerikaiak még 
nem döntötték el, hogy eladják 
vagy sem a román félnek a része-
sedésüket. A földgázmezőben 
42-84 milliárd köbméterre becsült 
gázmennyiség rejlik.

 1 euró                           4,9238
1 dollár                        4,0694
 1 svájci frank              4,4521
1 font sterling           5,6625
100 forint                    1,3533

Valutaváltó

EZER KILOMÉTERNÉL KEVESEBB SZTRÁDA VAN ROMÁNIÁBAN, AZ UTAK HARMADA KÖVEZETT VAGY FÖLDÚT

Autópálya-építés csigatempóban

Úttalan utakon. Nemcsak sztrádákból, hanem korszerű infrastruktúrából is nagy a hiány

A legoptimistább forgató-
könyvek szerint is csak idén 
érheti el az ezer kilométert a 
romániai autópálya-hálózat 
hossza. Ehhez az év végéig 80 
kilométernyi sztrádát kellene 
megnyitni a forgalom előtt.

 » BÁLINT ESZTER

A tavalyi év végén a romániai 
autópályák hossza 920 kilo-
méter volt, ami alig 6,2 száza-

lékos növekedést jelent a 2019 végi 
adathoz viszonyítva, vagyis tavaly 
54 kilométernyi sztrádát adtak át a 
forgalomnak – derül ki az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) által nyil-
vánosságra hozott adatsorokból. A 
hivatalos statisztika szerint 2020. 
december 31-én a romániai közu-
tak hossza 86 791 kilométerre rú-
gott. Ebből 17 913 kilométer (20,6 
százalék) főút, 35 085 kilométer 
megyei (40,4 százalék) és 33 793 
kilométer (39 százalék) községi út 
volt. Ami a burkolatot illeti, a köz-
utak 29,9 százaléka, vagyis 25 951 
kilométernyi úthálózat kövezett 
vagy földút. A megyei utak 35,8 szá-
zaléka kövezett.

A statisztikai intézet közleménye 
szerint 6178 kilométer (34,5 százalék) 
európai út, 920 kilométer (5,1 száza-
lék) autópálya volt a tavalyi év végén 
Romániában, 1959 kilométeren (10,9 

százalék) volt négy sáv, 297 kilomé-
teren (1,7 százalék) három sáv és 35 
kilométeren (0,2 százalék) hat sáv.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, Cătălin Drulă közlekedésügyi 
miniszter úgy számol, hogy az idei 
lesz az az év, amikor a romániai au-
tópálya-hálózat meghaladja az ezer 
kilométert, az idei év folyamán feb-
ruári becslése szerint nagyjából 100 
kilométernyi sztráda és gyorsforgal-
mi út épül.

Nem ennyire optimista azon-
ban az út- és vasútépítéseket 
monitorozó Pro Infrastruktúra 
Egyesület. Szakembereik január 
elején úgy számoltak, hogy idén 
mindössze 35 kilométernyi sztrá-
da átadására van reális esély, 
és a legoptimistább szcenárió 
szerint is összesen legtöbb 52,35 
kilométer autópálya és gyorsfor-
galmi út megnyitását látták meg-
valósíthatónak.

 » Ami a bur-
kolatot illeti, a 
közutak 29,9 
százaléka, vagy-
is 25 951 kilomé-
ternyi úthálózat 
kövezett vagy 
földút. 
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A Fitch Ratings nemzetközi hitel-
minősítő megerősítette Románia 

BBB mínusz szintű befektetési aján-
lású besorolását, akárcsak a nega-
tív kilátású államadós-besorolást. A 
nemzetközi hitelminősítő közölte, 
hogy a negatív kilátást azért erősítet-
te meg, mert a román kormánynak 
a költségvetési egyensúlyhiányok 
megszüntetésére irányuló intézke-

dései bizonytalanok közép és hosszú 
távon, de a koronavírus-járványnak 
az ország pénzügyi helyzetére kifej-
tett hatásai is kiszámíthatatlanok. 
A Fitch emlékeztetett, hogy a román 
kormány adóügyi és makrogazda-
sági reformokat vállalt, de az adó-
konszolidáció rendszerint gyenge 
eredményeket hozott, a román költ-
ségvetés merev szerkezete a magas 
fi x kiadások miatt pedig szintén aka-
dályozhatja a vállalt célok elérését.

 A Fitch Ratings szerint a BBB mí-
nusz szintű befektetési ajánlású so-
rolás megerősítését egyebek mellett a 
többi országéhoz képest alacsonyabb 
államadósság, az egy főre eső GDP és 
az ország EU-tagsága indokolja, de 
ezeket a kedvező feltételeket gyengíti 
a többi országéhez képest magas ál-
lamháztartási hiány és folyó fi zetési 
mérleghiány.

 A Fitch Ratings arra számít, hogy 
az idén GDP-arányosan 8,2 százalék-
ra mérséklődik a román államháztar-
tási hiány a tavalyi 9,2 százalékról. 
Az idei várható robusztus gazdasági 
növekedésből származó államház-
tartási bevételgyarapodást ellensú-
lyozzák a járvány miatt megnöve-
kedett kiadások – állapították meg. 
2022-ben az államháztartási hiány 
6,6 százalékra mérséklődhet, ami 
GDP-arányosan az államadósság 53,2 
százalékra való emelkedését jelenti 
a 2020-ban jegyzett 47,3 százalékról. 
A Fitch Ratings arra számít, hogy a 
román gazdaság 2021-ben és 2022-
ben átlagban 5,8 százalékkal fog nö-
vekedni, a többi hasonló besorolású 
ország 4,4 százalékos növekedési át-
lagához képest.

 Amint arról korábban beszámol-
tunk, a múlt pénteken a Standard 
and Poor’s nemzetközi hitelminősítő 
negatívról stabilra javította Románia 
államadós-besorolásának kilátásait, 
ugyanakkor megerősítette „BBB mí-
nusz/A-3” szintű, befektetési ajánlá-
sú besorolását.

Megerősített negatív kilátás, felpörög a gazdaság

 » A Fitch Ra-
tings arra számít, 
hogy a román 
gazdaság 2021-
ben és 2022-ben 
átlagban 5,8 
százalékkal fog 
növekedni. 

A többi országéhoz képest magas a román államháztartási hiány és a folyó fi zetési mérleghiány




