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REKLÁM

Rangsorolták a székelyföldi vállalkozásokat

Maros megye vezet

A Székelyföld legnagyobb árbe-
vételű vállalkozásainak zömét 
továbbra is a marosszéki cé-

gek teszik ki – derül ki az Omnibus.
ro által közölt összesítésből. Az 50 
legmagasabb árbevételű, illetve leg-
több alkalmazottat foglalkoztató 
céget tartalmazó listára idén leg-
kevesebb 84 millió lejes üzleti for-
galommal vagy 281 alkalmazottal 
lehetett felkerülni. A pénzügymi-
nisztérium által – a cégek éves jelen-
tései alapján – júliusban közzétett 
adatsor mentén állította össze szo-
kásos 50-es rangsorát Székelyföld 
legnagyobb árbevételű és legtöbb al-
kalmazottat foglalkoztató cégeiről 
az Omnibus.ro internetes szolgálta-
táskereső oldal.

Székelyföld legnagyobbjai

A Székelyföld legnagyobb árbe-
vételű cégeinek toplistáját a ko-
rábbi évekhez hasonlóan továbbra 
is a marosvásárhelyi székhelyű 
E.ON Energie Románia gázszolgál-
tató vállalat vezeti, amelynek ár-
bevétele meghaladta tavaly a 4,73 
milliárd lejt. A második helyezett 
Delgaz Grid gázszolgáltató szin-
tén az E.ON-csoporthoz tartozik, az 
ezüstéremhez azonban „nagytest-
vérénél” jelentősen alacsonyabb be-
vételre volt szüksége, „mindössze” 
1,48 milliárd lejre. A dobogó har-
madik fokát szintén marosvásár-
helyi vállalat foglalta el, mégpedig 
az Azomureș vegyipari kombinát 
1,44 milliárd lejes árbevétellel. A 
negyedik helyen a gyógyszeripari 
Pharmafarm szerepel. A lista ötödik 
helyén láthatjuk az első nem Maros 
megyei helyezettet, a borszéki (Har-
gita megye) Romaqua-csoport 5 szá-
zalékos növekedést ért el, 725 millió 
lejes árbevételével pedig előreléphe-
tett egy helyezést. A lista hatodik he-
lyét az E.ON-csoport újabb tagja, az 
E.ON Gaz Furnizare nevű szolgálta-
tó foglalta el 509 millió lejes árbevé-
tellel. Hetedik lett a brassói tejgyár 

baróti (Kovászna megye) központ-
ja 431 millió lejes árbevétellel. Ti-
zenhárom százalékos növekedéssel 
megszerezte a ranglista nyolcadik 
helyét a székelyudvarhelyi Amigo 
& Intercost szeszes italok nagyke-
reskedelmében érdekelt vállalat 
381 millió lejes tavalyi árbevételé-
vel. A ranglista kilencedik helyére 
fért fel a dohányipari termékeket 
forgalmazó M. Tabac csíkszéki vál-
lalat, amely 363 millió lejes bevételt 
könyvelhetett el tavaly. A tizedik he-
lyen ismét egy Maros megyei cég, 
a Hirschmann Románia nevű autó-
ipari vállalat található 362 millió le-
jes árbevétellel. Az első tíz helyezett 
mellett további 22 marosszéki, 7-7 
alsó-háromszéki és udvarhelyszéki, 
illetve 2-2 csíki és felső-háromszéki 
cég kapott helyet az 50 legnagyobb 
árbevételű székelyföldi vállalkozás 
listáján, amelyeknek összesített ár-
bevétele 17,26 milliárd lej volt.

Árbevétel térségek szerint

A hagyományos székely székek 
szerint lebontott ranglisták ismer-
tetésénél Maros megye legjobbja-
ira nem térünk ki, hiszen ezekről 
fentebb már beszámoltunk. Csík-
szék legnagyobb árbevételű vállal-
kozása a már szintén említett M. 
Tabac, a második helyezett pedig a 
csíkszentkirályi székhelyű Hargi-
ta Gyöngye Rt. ásványvíz-palackozó 
101 millió lejes árbevétellel. Ezt kö-
veti 89 millió lejes bevétellel a faipari 
termékeket gyártó csíkszeredai Iris 
Service, a Lactate Harghita tejfeldol-
gozó (52 millió), a tusnádi Apemin 
ásványvíz-palackozó (51 millió) és a 
Harmopan pékség (47 millió). Udvar-
helyszéken az aranyérmes Amigo 
& Intercost után az építőanyagokat 
és különböző berendezéseket for-
galmazó székelyudvarhelyi Melin-
da Impex Steel következik a sorban 
198 millió lejes árbevétellel, a har-
madik helyen pedig a Merkúr üzlet-
láncot működtető Elan-Trió végzett 

185 millió lejes bevétellel. Az ud-
varhelyszéki rangsorban a Melinda 
Impex Instal következik 177 mil-
lió lejes árbevétellel, majd a Coats 
Románia székelyudvarhelyi kiren-
deltsége (170 millió), a nyomdaipa-
ri Infopress Group (141 millió) és 
az Impar Kft. (100 millió lej) követ-
keznek a sorban. Gyergyószéken a 
borszéki ásványvizet gyártó első he-
lyezett Romaqua-csoporttól jócskán 
lemaradva szerezte meg a második 
helyet a Benedek húsipari terméke-
ket gyártó és forgalmazó Arterimpex 
47 millió lejes árbevétellel. A harma-
dik helyet a cipőgyártásban érde-
kelt Toplita szerezte meg, miután 63 
százalékos növekedés után 36 millió 
lejes bevételt ért el tavaly. A dobogó-
sok után a gyergyói rangsorban a fa- 
és bútoriparban érdekelt Industry 
Transilvan következik 31 millió le-
jes árbevétellel, majd a hodosi Genex 
(fafeldolgozó, 24 millió lej). Alsó-Há-
romszék legnagyobb árbevételű cége 
a már említett brassói tejgyár baróti 
központja, Felső-Háromszéken pe-
dig a Nexxon gumiabroncs-nagyke-
reskedés végzett az első helyen 153 
millió lejes árbevétellel.

Több mint 30 ezer alkalmazott

A Székelyföld legtöbb alkalmazottat 
foglalkoztató cégeit rangsoroló lis-
ta élén lényeges fölénnyel végzett a 
Delgaz Grid gázszolgáltató 3946 al-
kalmazottal. A második a Romaqua-
csoport lett 1911 alkalmazottal, 
harmadik pedig ismét az Azomureș, 
amely annak ellenére tartotta meg 
szokásos dobogós helyezését, hogy 
a korábbi években több száz mun-
katársától vált meg: míg 2014-ben 
1729 alkalmazottja volt, tavaly már 
csak 1252. Jövőre talán átveheti tő-
le a bronzérmet a csíkszeredai Iris 
Service, amely folyamatos növeke-
dés után tavaly már 1217 alkalma-
zottat foglalkoztatott.

 
ISZLAI KATALIN

Pénz a Roncsautóprogramra

Továbbterjed a sertéspestis

Újabb 200 millió lejt utalt ki a kor-
mány a Roncsautóprogram költ-
ségvetésébe – jelentette be Grațiela 
Gavrilescu környezetvédelmi mi-
niszter. Az összeg további 30 000 
új személygépkocsi megvásárlását 
teszi lehetővé, miután a kormány-
program első szakaszában 21 000 
új autó került forgalomba. Emlé-
keztetett, a használt gépkocsi for-
galomból történő kivonásáért járó 
700 lejt 1000 lejjel lehet növelni, ha 

valaki olyan új autót választ, ami-
nek alacsony a károsanyag-kibo-
csátása, a hibridautóért plusz 1700 
lej jár. Az elektromos meghajtású 
autót vásárlók támogatása eköz-
ben eléri a 10 000 eurót is. Grațiela 
Gavrilescu egyúttal bejelentette, 
hogy európai uniós alapokból nö-
velik az elektromos töltőállomá-
sok számát.

BÁLINT ESZTER

Miközben újabb megyében ütötte fel 
fejét az afrikai sertéspestis, az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS) ál-
tal pénteken nyilvánosságra hozott 
adatsorok is megrősítették, hogy 
az emberek annyira megijedtek a 
vírustól, hogy a nyári melegben is 
disznóvágásra adták fejüket. 2018 
júliusában ugyanis 467 000 sertést 
vágtak le, ami 39 százalékos növeke-
dést mutat az előző havi 335 000-hez 
képest. Havi 40 000 tonnát megha-
ladó húsmennyiséget nem regiszt-
ráltak az elmúlt években, kivételt 
a decemberek képeznek, amikor a 
mennyiség meghaladhatja a 135 000 
tonnát is. Tény viszont, hogy a sta-
tisztikákban azok az állatok is ben-
ne vannak, amelyeket a fertőzés 
miatt vágtak le, majd semmisítettek 
meg, ezek száma elérte a 159 645 
egyedet.

Közben szombat késő este érke-
zett a hír, hogy Giurgiu megyében 
is megjelent az afrikai sertéspes-
tis, Brăniştari településen igazolták 
a vírus jelenlétét. A Giurgiu Megyei 
Katasztrófavédelmi Felügyelőség 
(ISU) tájékoztatása szerint a kórt 
egy háztáji gazdaság állományában 
fedezték fel. A megyében többfelé or-
szágúti szűrőket állítottak, és betil-
tották a vásárokat.

Giurgiu ezáltal a tizenkettedik 
megye, ahol felütötte a fejét a ser-
tésállományra rendkívül veszélyes 
betegség. Az Országos Állategész-

ségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság (ANSVSA) által csütörtökön 
nyilvánosságra hozott statisztiká-
ban még az szerepelt, hogy 11 me-
gye 190 településére ért el a járvány. 
Akkor összesen 826 gócpontot tar-
tottak nyilván, melyek közül 46-ban 
vaddisznók érintettek.

Szintén az ANSVSA számolt be 
arról is, hogy mostanáig 507 890 lej 
kártérítést fizettek ki az afrikai ser-
téspestis által érintett gazdáknak. 
A kár azonban a számítások sze-
rint meghaladja a 47,6 millió lejt, az-
az a 10 millió eurót, a hatóság éppen 
ezért 212,272 millió lejes költségve-
tés-kiegészítést kért a kormánytól. 

Mint ismeretes, 2017. július 31-e 
óta, amióta az afrikai sertéspestis 
megjelent Romániában, Szatmár 
megyében, a vírus az ország két ré-
giójában, az északnyugatiban és a 
délkeletiben terjed. A szakembe-
rek szerint minden fertőzésgyanús 
esetet azonnal jelenteni kell, a ser-
téseket el kell pusztítani, a tulaj-
donosoknak pedig kártérítést kell 
adni.

 Az afrikai sertéspestis a házi és 
a vaddisznókat támadja meg, vala-
mennyi fertőzött állat elpusztul. Ol-
tás és gyógymód nincs. A járvány 
nem jelent veszélyt az emberre, 
viszont hatalmas gazdasági kárt 
okozhat.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Új „regadót” tervez a kormány

Jövő január 1. és március 31. között lép életbe a régóta beharangozott 
új gépjárműadó – jelentette be Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi 
miniszter. Mint ismeretes, az új illeték a korábban több néven is futó, a 
köznyelvben csak regadóként emlegetett díjat váltja majd. Konkrétumo-
kat egyelőre nem árult el, mindössze annyit mondott, hogy nem csupán 
a szennyezés szintjét fogják „büntetni”, hanem figyelembe veszik az autó 
hengerűrtartalmát és más összetevőket is. A korábban befizetett regadók 
visszafizetése kapcsán közölte, eddig 800 millió lejt utaltak, és további 
700 millió lejre kell rendelet.

A pénzügyminisztérium által júliusban közzétett adatsor mentén állította össze 

szokásos 50-es rangsorát a Székelyföld legnagyobb árbevételű és legtöbb alkal-

mazottat foglalkoztató cégeiről az Omnibus.ro internetes szolgáltatáskereső oldal.

 Megérkezett a várt csomag. A Székelyföldön továbbra is húzóágazat a szolgáltatói szektor
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