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reklám

A fényeslitkei 
gyógyszer-

tár 300 000 forin-
tos kezdő fizetés-

sel és szállást bizto-
sítva keres megbízható, energikus, 
betegcentrikus szemléletet követő

gyógyszerészt.
Pályakezdők jelentkezését is 

várjuk! Fényképes önéletrajzokat 
a patika.fenyeslitke@gmail.com 

e-mail-címre várjuk 
szeptember 20-áig.

SAPIENTIA EMTE 
JOG SZAK, 

KOLOZSVÁR
ŐSZI FELVÉTELI:

2018. szeptember 12.
Felvételi iratkozás idő-

pontja: 2018. szeptember 3–11. 
(szombaton is), 9-16 óra között
6 tandíjmentes, 10 tandíjas hely

A legjobb 5 felvételizőnek 
ingyenes kolozsvári lakhatás

a Collegium Iuridicum 
szakkollégiumban

Részletek: www.jogaszleszek.ro

Több külföldi turista 
érkezett
Az idei első hét hónapban 4,3 szá-
zalékkal, 1,591 millióra nőtt a külföl-
di turisták száma  Romániában a ta-
valyi év azonos időszakához mér-
ten – közölte tegnap az Országos 
Statisztikai Intézet (INS).  A keres-
kedelmi szálláshelyeket össze-
sen 6,858 millió turista kereste fel, 
ami 3,8 százalékos növekedést je-
lent. A belföldi turisták száma 3,6 
százalékkal, 5,267 millióra emelke-
dett a vizsgált időszakban. A belföl-
di és a külföldi turisták 2,6 százalék-
kal több, 14,618 millió vendégéjsza-
kát töltöttek el. A külföldi turisták ál-
tal eltöltött vendégéjszakák száma 
4,3 százalékkal, 3,035 millióra emel-
kedett. Mind a külföldi, mind a ro-
mán turisták átlagban két vendégéj-
szakát töltöttek a kereskedelmi szál-
láshelyeken.  A legtöbb külföldi tu-
rista Németországból (182 700), Iz-
raelből (153 300), Olaszországból 
(133 600), Franciaországból (98 
100) és Magyarországról (95 300) 
érkezett.

Nőtt a kiskereskedelmi 
forgalom volumene
Az idei első hét hónapban 6,4 szá-
zalékkal nőtt a román kiskereske-
delmi forgalom volumene a tavalyi 
azonos időszakhoz mérten az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS) 
szerint. A szezonálisan és naptárha-
tással kiigazított értéket illetően a 
bővülés 7,1 százalék volt a vizsgált 
időszakban.  A nyers adatok szerin-
ti növekedés főleg a nem élelmi-
szerek eladásának volt köszönhető, 
amelynek volumene 7,4 százalék-
kal nőtt. Élelmiszerekből, ital és do-
hánytermékekből 6,9 százalékkal 
adtak el többet, az üzemanyag-ér-
tékesítés 3,9 százalékkal emelke-
dett a tavalyi első hét hónaphoz 
mérten.

Svájci kézre került 
az RWE Energie
Lezárta a svájci energiakereske-
dő MET Csoport a romániai RWE 
Energie felvásárlását, miután a Ver-
senytanács jóváhagyta a tranzakci-
ót.  A MET Csoport közleménye sze-
rint mostantól a svájci központú vál-
lalat az RWE Energie SRL (RWEE) 
tulajdonosa Romániában. A felvásár-
lással megerősödik a MET pozíciója 
az üzleti árampiacon: a vállalat be-
kerül a három legnagyobb energia-
kereskedő közé Romániában. 

Rontani készül a Nemzetközi Valutaalap Románia gazdasági kilátásait

Az IMF szerint nem a legjobb az irány

Lefele módosíthatja Románia nö-
vekedési kilátásait októberben 
a Nemzetközi Valutaalap (IMF). 

Erről egy csütörtöki eseményen be-
szélt Alejandro Hajdenberg, a wa-
shingtoni székhelyű pénzintézet ro-
mániai képviselője (portrénkon). 
Mint rámutatott, az IMF jelen pilla-
natban vizsgálja annak a lehetősé-
get, hogy a legutóbbi, 5,1 százalékos 
prognózisról 4,4 vagy 4,5 százalékra 
rontsa Románia gazdasági növekedé-
si kilátásait a 2018-as évre. A júniu-
si prognózis márciusi adatok alapján 
készült. A következő országjelentést 
októberben ismerteti az IMF, most 
zajlik a frissebb adatok vizsgálata, 
amelyek Hajdenberg elmondása sze-
rint a gazdasági növekedés lassulá-
sáról tesznek tanúbizonyságot. De 
még nincs döntés a kérdésben.

A washingtoni illetékes beszélt 
ugyanakkor arról is: középtávon az 
IMF mindenképp arra számít, hogy 
valahová 3–3,5 százalékra lassul a 
román gazdaság növekedési üteme. 
„Ugyanakkor az idei év végén 3,6 szá-
zalékos GGDP-arányos költségveté-

si deficitet várunk. Még vizsgáljuk a 
büdzsékiigazítás számait, de aggó-
dunk amiatt, hogy nem tartható a 3 
százalékos hiánycél” – mutatott rá 
Hajdenberg.

Teodorovici nem aggódik

A borúlátó prognózisra reagálva 
Eugen Teodorovici  pénzügyminisz-
ter csütörtökön újfent azt hangsú-
lyozta, hogy a bukaresti kormány 
becslései megalapozottak, és meg-
győződése, hogy az év végén beigazo-
lódik a szociálliberális kabinet által 
remélt 5,5 százalékos gazdasági nö-
vekedés. Mint ismeretes, a kormány 
már tavaly 5,5 százalékos gazdasá-
gi növekedéssel készítette el az idei 
állami büdzsét, és a héten végrehaj-
tott költségvetés-kiigazításkor is vál-
tozatlan maradt a becslés.

Nem újkeletű a figyelmeztetés

Nem most kongatja meg azonban elő-
ször a vészharangot az IMF. A wa-
shingtoni székhelyű  pénzintézet 

már a korábban említett júniusi je-
lentésben is jelezte, aggodalommal fi-
gyeli a román gazdaságot, mivel egy-
re nő az infláció és a deficit, gyen-
ge az európai uniós pénzek lehívása, 
a beruházások késnek, miközben a 
gazdaság túlfűtötté válik.

„2017-ben erőteljesen nőtt a román 
gazdaság, amivel párhuzamosan re-
kordmértékben csökkent a munka-
nélküliség és javult a pénzügyi szek-
tor. Az adócsökkentésekkel és bér-
emelésekkel serkentett lakossági fo-
gyasztás a gazdaság erőteljes nö-
vekedéséhez vezetett, ám ezzel egy 
időben a beruházások elmaradtak, 
a strukturális reformok pedig lelas-
sultak” – hívták fel a figyelmet a wa-
shingtoni székhelyű pénzintézet 
szakértői. „Az állami beruházások 
több éve is igen alacsony szintre es-

tek vissza a bruttó hazai termékhez 
(GDP) viszonyítva, gyenge az euró-
pai uniós pénzek lehívásának üte-
me. A GDP 2,8, illetve 3,4 százaléká-
ra mélyült a költségvetési hiány és a 
folyó fizetési mérleghiány is. Az inflá-
ció eközben száguld. Miközben 2017-
ben sikerült tartani a Román Nemze-
ti Bank (BNR) által kitűzött inflációs 
célt, addig januártól a cél felső hatá-
rát meghaladó ütemű volt a pénzrom-
lás, az éves infláció áprilisra elérte az 
5,2 százalékot” – mutatott rá az IMF. 
A közlemény kitért arra is, hogy a va-
lutaalap szakértői idén 5 százalékos 
gazdasági növekedést várnak Romá-
niában, amit az adócsökkentések ál-
tal serkentett lakossági fogyasztás 
pörget. Ezzel párhuzamosan azon-
ban a folyó fizetési mérleg hiánya mé-
lyül, az infláció pedig magas értékek-
re hág, még akkor is, ha szigorúbb a 
monetáris politika. Az IMF szakértői 
már akkor is úgy vélték, hogy közép-
távon a gazdasági növekedés üteme 3 
százalékosra fog lassulni, és a poten-
ciált tovább rontják az elhalasztott 
beruházások és a késlekedő szerke-
zeti reformok, hiszen az adóügyi ser-
kentők hatása egy idő után tompul.

Az idézett júniusi dokumentum ar-
ra is felhívta a figyelmet, hogy a túlfű-
töttség jelei kezdenek jelentkezni, és 
fennáll a veszély, hogy lelassuljon az 
Európai Unió fejlett országaihoz való 
felzárkózás üteme.

Bálint EsztEr

Burgonyatermesztési rekordot jegyeztek Háromszéken

Szeretik munkaidőben intézni a netes vásárlást az alkalmazottak

Rekordmennyiségű burgonyát ter-
mesztett idén a szeszélyes időjá-
rás ellenére egy maksai nagygaz-
da. Könczei Csaba, a Kovászna Me-
gyei Mezőgazdasági Igazgatóság 
vezetője sajtótájékoztatón számolt 
be, hogy a háromszéki gazda hek-
táronként 60 tonnás átlagtermést 
ért el, ami a megyei átlaghozam 
közel háromszorosa. A rekordter-
més titka abban rejlik, hogy a gaz-
da folyamatosan öntözött a tava-
szi szárazság idején, vagyis ami-

kor a növénynek leginkább szük-
sége volt a vízre.

„Az öntözés nemcsak a szárazság 
kivédésére jó, hanem több és jobb mi-
nőségű terméshozamot is eredmé-
nyez” – hívta fel a figyelmet a szak-
ember. Rámutatott továbbá, hogy a 
kimagasló termelékenységhez még 
az is hozzájárult, hogy jó minőségű 
vetőmagot és korszerű technológiát 
használt a gazda, tette hozzá.

Háromszéken különben már el-
kezdődött a krumpli betakarítá-

sa, most még elsősorban a nagy-
gazdák szedetik a korai és az ipa-
ri pityókát. Ezért még csak rész-
eredmények vannak, ezek alapján 
a háromszéki átlagtermés 23 tonna 
hektáronként. Ez a becslések sze-
rint csökkenni fog, amikor a kis-
termelők hozamát is hozzáadják. 
Ez amúgy visszaesést jelent a ta-
valyihoz képest, amikor egy hek-
tárról átlag 28 tonnát takarítottak 
be, de a sokéves átlagot valamivel 
mégis meghaladja.

Könczei Csaba egyúttal arról is be-
számolt, hogy a háromszéki gabona-
termés felülmúlta a várakozást, hi-
szen idén nagyon kedvezőtlen volt az 
időjárás: április–májusban száraz-
ság volt, miközben július végén – au-
gusztus elején, amikor aratni kellett 
végig esett az eső. Így is búzából 3,9 
tonna a hektáronkénti átlagtermés, 
míg a tavaly 4,5 tonna volt, ám a sok-
éves átlagot sikerült megtartani.

Bíró Blanka

Tíz romániai lakosból hat mun-
kaidőben intézi az internetes vá-
sárlást legalább havonta egy alka-

lommal, tízből öt pedig azt mond-
ja, egy-egy vásárlás átlagosan 30 
percet vesz igénybe – derül ki a 

BestJobs által készített felmérés-
ből. A megkérdezett alkalmazot-
taknak különben mindössze 7 szá-
zaléka mondta azt, hogy heten-
te több ízben is munkaidőben in-
tézi netes bevásárlását, és csak 2 
százalék az, aki naponta megteszi. 
Szintén 2 százalékuknak több mint 
egy órát is eltart, amíg megrende-
lik a kívánt terméket vagy szolgál-
tatást. A legtöbben (54 százalék) in-
kább délután, 15 és 18 óra között 
szeretnek vásárolni, 19 százalék 
inkább délelőtt, 9 és 11 óra között 
teszi, 15 százalék pedig ebédszünet 
körül. „Minden második megkérde-
zettből a saját telefonját használja 
a rendelés lebonyolítására, míg 32 
százalék a szolgálati számítógépen 
vagy laptopon vásárol. 7 százalék 
említette a saját laptopot vagy PC-t, 
4 százalék a saját táblagépet, 2 szá-
zalék a szolgálati telefont, 1 száza-
lék pedig a céges táblagépet.

A netes vásárlások tárgyát leg-
többször ruházati cikkek, lábbelik, 
illetve kiegészítők képezik (39,8 szá-
zalék), majd az elektronikai cikkek 
vagy háztartási gépek (33 százalék), 

IT&C cikkek (28 százalék), ajándé-
kok (24,3 százalék), piperecikkek 
(15,5 százalék), játékok vagy gyer-
mekeknek szánt termékek (9 száza-
lék), illetve a barkácsáruk vagy lak-
berendezési cikkek (9,2 százalék) 
következnek.

A felmérés szerint a ruházati cik-
keket, lábbeliket és kiegészítőket kí-
náló webáruházak a leginkább nép-
szerűek a romániai lakosság kö-
rében, majd a marketplace típu-
sú netes boltok, illetve az elektro-
nikai cikkeket, háztartási gépeket 
árusító webes felületek következ-
nek.  „Minden 5 alkalmazottból egy 
mondja azt, hogy akkor is bemegy 
a webáruházak honlapjára, ha ép-
pen nem akar semmit vásárolni, ki-
használva az esetleges szabad per-
ceket, hogy új termékek után néz-
zen kedvenc webáruházában. Továb-
bi több mint 33 százalék a szünete-
ket netes cikkek olvasására fordítja, 
30 százalék pedig a közösségi por-
tálokon barangol” – mondják a felmé-
rés készítői.

B. E.

Lassuló gazdasági növekedést és mélyülő költség-

vetési hiányt jelez előre a Nemzetközi Valutaalap 

(IMF) a román gazdaság teljesítménye alapján. Eugen 

Teodorovici  pénzügyminiszter szerint azonban to-

vábbra sincs ok aggodalomra.

egy-egy netes vásárlás átlagosan 30 percet vesz el a munkaidőből

Fotó: BaraBás ákos




