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JELENTŐSEN MEGUGROTT A  TÍZ LEGNAGYOBB HITELINTÉZET NYERESÉGE

Szárnyal a bankok profi tja
Több mint 40 százalék-
kal nőtt a tíz legnagyobb 
romániai bank profi tja 
az idei év első felében 
2020 első hat hónapjához 
viszonyítva. A Transilvania 
Bank a piacvezető.

 » BÁLINT ESZTER

E rőteljesen nőtt a tíz leg-
nagyobb romániai bank 
profi tja az első félévben, 

együttesen 3,8  milliárd lejes 
nettó nyereségre tettek szert, 
ami 43,9 százalékos növekedést 
jelent a tavalyi év azonos idősza-
kához mérten. A Wall-street.ro 
gazdasági portál által összeállí-
tott rangsor szerint a kolozsvári 

alapítású Transilvania Bank Ro-
mánia legnyereségesebb hitelin-
tézete, az első félévben a profi tja 
már megközelítette az 1 milliárd 
lejt – a 901 millió lejes nyereség 
48,33 százalékos növekedést 
jelent 2020 első hat hónapjá-
hoz viszonyítva. A második he-
lyen az Erste tulajdonában levő 
BCR-t találjuk 690,8 millió lejes 
profi ttal, ami 38,50 százalékkal 
múlja felül a tavalyi első félévi 
eredményt. A Société Générale 
tulajdonában levő BRD eközben 
bronzérmes a maga 626 millió 
lejes nettó nyereségével – ez 51 
százalékkal haladja meg az egy 
évvel korábbi szintet.

A legszerényebb növekedést 
a román állami tulajdonban 
levő CEC Bank, valamint az ING 
Bank tudhatja magáénak, nettó 

profi tjuk 13, illetve 19 százalék-
kal haladja „csak” meg a 2020-
as első félévi szintet.

A legnagyobb növekedést 
eközben a Libra Internet Bank-
nál regisztrálták, ahol az első 
félévi nyereség 416 százalékkal 
haladta meg az előző év azonos 
időszakában mért szintet, és 
ezzel először került be a top 10-
be, rögtön a nyolcadik helyre 
érkezett 123,22 millió lejes nettó 
profi tjával. Hasonló, 412 száza-
lékos növekedést produkált az 
Alpha Bank is, amelynek 51,9 
millió lejes nyeresége a 9. hely-
hez volt elegendő.

Az OTP Bank Románia a 10. 
a maga 27 millió lejes nyeresé-
gével, ami 58,8 százalékos nö-
vekedést jelent a tavalyi év azo-
nos időszakához viszonyítva.

 » B. E.

A bukaresti kormány célki-
tűzése az ország energetikai 

függetlenségének biztosítása – 
jelentette ki vasárnap Nagybá-
nyán Florin Cîţu miniszterelnök, 
aki szerint a teljes politikumnak 
ezt a célt kellene követnie, ezért 
konzultációt indít a pártokkal a 
témában. „Láttuk idén, mennyire 
fontos ez az energetikai függet-
lenség. Ennek a kormánynak ez a 
célkitűzése, de a teljes politikum 
célkitűzése kell hogy legyen. 
Amikor Bukarestbe megyek, kez-
deményezni fogok egy egyezte-
tést az összes párttal Romániai 
energetikai függetlenségéről. Ez 
egy olyan dolog, amelynek min-
denkit egyesítenie kell, hiszen 
végső soron nemzetbiztonságról 
van szó” – fogalmazott a kor-
mányfő.

Megszólalt a hét végén a témá-
ban Virgil Popescu energiaügyi 
miniszter is, aki úgy gondolja, 
hogy Oroszország áll a földgáz 
drágulása mögött. „Ami a gázá-
rakat illeti, a növekedést egysze-
rűen az Orosz Föderáció, a Gazp-
rom irányítja. Az én véleményem 
a témában az, hogy amint műkö-
dőképessé válik az északi-ten-

geri extra gázvezeték (Északi 
Áramlat 2), csökkenni fognak 
az árak” – fogalmazott a tárca-
vezető. A villanyáram árának 
megugrásáért eközben Popescu 
az Európai Zöld Megállapodást 
(European Green Deal) teszi fe-
lelőssé, mondván, az egyezmény 
megszületése után több mint 100 
százalékkal, 22 euróról 55 euróra 
drágult a fosszilis energiaszektor 
által fi zetett úgynevezett CO2-ta-
núsítvány.

A miniszter beszélt ugyanakkor 
arról is, hogy a téli hónapokban 
10 millió romániai lakos kap kor-
mánytámogatást a földgáz- és vil-
lanyszámla kifi zetéséhez. Konk-
rétumot azonban még nem tudott 
mondani, nyilatkozata alapján 
továbbra sem dőlt el, hogy az 
átlagkeresethez vagy az átlagos 
fogyasztáshoz kötik a pénzügyi 
segítséget.

Cîţu energetikai függetlenséget akar

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

E lsősorban a cukor, a búza és 
a növényi olajok drágulása 

miatt, két hónap csökkenés után 
augusztusban jelentősen nőttek 
az élelmiszerárak a világon az 
előző hónaphoz képest. Az ENSZ 
Élelmezésügyi és Mezőgazdasá-
gi Szervezete (FAO) számításai 
szerint az augusztusi árindex 
127,4 pont lett, 3,1 százalékkal 
magasabb a júliusinál és 32,9 
százalékkal magasabb az egy év-
vel korábbinál.

 A FAO élelmiszerár-indexe ke-
reskedelemmel súlyozott mutató, 
amely az öt legfontosabb élelmi-
szer-alapanyag – növényi olajok, 
szemes termények, húsfélék, tej-
termékek és cukor – nemzetközi 
piaci árát veszi fi gyelembe. Au-
gusztusban a cukor árindexe 9,6 
százalékkal emelkedett júliussal 
összevetve azon aggályok miatt, 
hogy Brazíliában, amely a világ 

vezető cukorexportőre, komoly 
károkat okozott a fagy. A FAO 
növényiolaj-árindexe 6,7 száza-
lékkal nőtt, részben annak a ha-
tására, hogy történelmi csúcsra 
ugrott a pálmaolaj ára, de emel-
kedett a repce- és a napraforgóo-
laj ára is.

A szemes termények árinde-
xe átlagosan 3,4 százalékkal 
haladta meg a júliusi szintet, 
amiben szerepet játszott, hogy 
8,8 százalékkal nőtt a búza ára, 
mert a korábban vártnál kisebb 
lesz a termés több vezető expor-
táló országban. A hústermékek 
árindexe minimálisan nőtt, a 
tejtermékeké viszont szemernyit 
csökkent augusztusban július-
hoz mérten.

 Az átfogó árindex tavalyi átla-
ga 97,9 pont, három éve a legma-
gasabb volt, 3,1 százalékkal meg-
haladta a 2019. évit, de több mint 
25 százalékkal alacsonyabb volt a 
2011-es történelmi csúcsnál.

 » KRÓNIKA

Az első hét hónapban 12,5 szá-
zalékkal nőtt a nyers adatok 

szerint a kiskereskedelmi forgalom 
volumene Romániában a tavalyi 
év azonos időszakához mérten – 
derül ki az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által pénteken nyil-
vánosságra hozott adatsorokból. 
A szezonális és naptárhatással ki-
igazított érték szerint a bővülés 11 
százalék volt.

A nyers adatok szerinti növeke-
dés elsősorban a nem élelmiszerek 
értékesítésének köszönhető, amely 
19,3 százalékkal bővült, az üzem-
anyag eladása 12,9 százalékkal 
emelkedett, míg élelmiszerekből, 
italokból és dohánytermékekből 

5,2 százalékkal adtak el többet, 
mint tavaly a január–július közötti 
időszakban.

Júliusban a kiskereskedelmi for-
galom volumene 7,6 százalékkal 
nőtt a nyers adatok szerint a tava-
lyi év hetedik hónapjához mérten, 
a szezonális és naptárhatással ki-
igazított érték szerint a bővülés 8,1 
százalék volt.

Júniushoz képest a nyers adatok 
szerint 6,1 százalékos bővülést je-
gyeztek fel, a kiigazított érték sze-
rint a kiskereskedelmi forgalom 
volumene 0,1 százalékkal bővült a 
hetedik hónapban.    

Mint ismeretes, Romániában 
tavaly egész évben 2,2 százalékkal 
bővült a kiskereskedelmi forgalom 
volumene 2019-hez mérten.

Újra drágult az élelmiszer

Pörög a fogyasztás
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Dől a lé. Van hitelintézet, amelynek több mint 400 százalékkal nőtt a profi tja

 » „Ami a gázárakat 
illeti, a növekedést 
egyszerűen az Orosz 
Föderáció, a Gazprom 
irányítja. Az én véle-
ményem a témában az, 
hogy amint működőké-
pessé válik az Északi 
Áramlat 2, csökkenni 
fognak az árak” – fogal-
mazott Virgil Popescu.




