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 1 euró       4,6528
1 dollár      4,1042
 1 svájci frank 4,0873
1 font sterling 5,1549
100 forint 1,4387

Valutaváltó

ÖTVENMILLIÓ EURÓBÓL ÉPÍT GYÁRAT A SOGEFI SUSPENSION EASTERN EUROPE A MEGYESZÉKHELYEN

Jelentős autóipari beruházás Váradon

Kifi zetődő. Az IT-szektorban a nettó átlagbér eléri a 6380 lejt

Autóipari beszállítóval gazda-
godik Nagyvárad egyik ipari 
parkja: a francia hátterű Sogefi  
Suspensions Eastern Europe 
50 millió euróból épít gyárat a 
partiumi városban.

 » B. L.

J elentős összegű, 50 millió eurós 
befektetéssel új külföldi autó-
ipari cég telepszik meg Nagyvá-

radon. A francia Sogefi  Suspensions 
leánycége, a Sogefi  Suspensions Eas-
tern Europe a tervek szerint a gép-
kocsik felfüggesztéséhez szükséges 
alkatrészeket, elsősorban tekercsru-
gókat gyárt majd a Partium „főváro-
sában”. A beruházás annak nyomán 
jöhet létre, hogy a román kormány 
hétfőn 104 millió lejes állami támo-
gatást hagyott jóvá a befektetés meg-
valósításához. A cég többek között a 
Renault Nissan, a Daimler, a BMW, 
a VW, a Peugeot Citroen, a Ford és a 
Toyota számára gyárt alkatrészeket. 
Pasquale Collicchia, a Sogefi  képvi-
selője elmondta, a csoport jelenleg 

36 telephellyel rendelkezik, valamint 
négy kutatási-fejlesztési központtal. 
2017-es forgalma elérte az 1,67 mil-
liárd eurót. „Egy évvel ezelőtt elha-
tároztuk, hogy felfüggesztésgyártó 
tevékenységünket Kelet-Európában 
bővítjük egy több mint 50 millió eu-
rós beruházás révén” – mondta el 
Collicchia. Hozzátette, számos hely-
színt tanulmányoztak, és végül Ro-
mániára esett a választásuk. „Ez az 
ország geostratégiai fekvésének, a 
rendkívül kompetitív üzleti környe-
zetnek és a magasan képzett mun-
kaerőnek köszönhető. A nagyváradi 
ipari parkban ideális helyszínre buk-
kantunk, ahol hozzáférünk a köz-
műszolgáltatásokhoz, jó a logisztika 
és alkalmazkodóképes az infrastruk-
túra. A végső döntést már meghoz-
tuk, ebben a kulcsfontosságú elem 
a román állami támogatás odaítélése 
volt, valamint a romániai hatóságok-
kal kiépítendő partneri viszony” – 
fogalmazott Collicchia.

A Sogefi  az Eurobusiness I. nevű 
nagyváradi ipari parkban építi 
fel üzemét, erre a célra egy 94 332 
négyzetméteres telket kapott. A 

gyárban több mint kétszázan dol-
gozhatnak majd. 

A kormány hétfőn összesen öt 
cégnek ítélte meg az állami támoga-
tást. A hivatalos közlés szerint olyan 
cégekről van szó, amelyek jelentős 
gazdasági hatással bírnak majd. Vi-
orica Dăncilă miniszterelnök szerint 
ennek révén összesen 3300 új mun-
kahely jön létre. Mint elmondta, az 
öt cégből négy a gépjárműipar te-
rületén tevékenykedik, ez az ágazat 
pedig a bruttó hazai termék (GDP) 
jelentős hányadát biztosítja, és adói 
révén jelentős összegekkel járul 
hozzá az állami bevételekhez.

 » A cég többek 
között a Re-
nault Nissan, a 
Daimler, a BMW, 
a VW, a Peugeot 
Citroën, a Ford 
és a Toyota 
számára gyárt 
alkatrészeket. 

 » RÖVIDEN

Kevésbé népszerűek
a használt autók
Novemberben 10,83 százalékkal 
kevesebb új autót írtak forga-
lomba Romániában, mint az 
előző év tizenegyedik hónap-
jában, számuk elérte a 8303-at 
– közölte tegnap a Románia Au-
tógyártók Egyesülete (ACAROM) 
és a gépjármű-bejegyzési 
hivatal (DRPCIV). Az év első 
tizenegy hónapjában 121 634 
személygépkocsit regisztráltak, 
ami 23,97 százalékos növeke-
dést jelent az előző év azonos 
időszakához viszonyítva. Ami a 
Romániában első ízben for-
galomba írt használt autókat 
illeti, ezek száma novemberben 
elérte a 44 503 egységet, ami 
8,16 százalékos visszaesést 
jelent az egy évvel korábban 
regisztrált adathoz képest. Az 
első tizenegy hónapban pedig 
434 914 ilyen gépkocsi került a 
romániai forgalomba, ami 8,34 
százalékos csökkenést mutat. 
Az új autók terén a legnép-
szerűbbnek ezúttal is a Dacia 
bizonyult 33 543 egységgel és 
22,31 százalékos növekedéssel 
a tavalyhoz mérten. A Škoda 
következik 10 468 egységgel és 
24,04 százalékos növekedéssel, 
a harmadik pedig a Renault 
9901 egységgel és 39,06 száza-
lékkal. A Volkswagen eközben 
9507 autót értékesített Románi-
ában, a Ford pedig 8873 gépko-
csit adott el.
 
Új beszállókapuk
a kolozsvári reptéren
A kolozsvári nemzetközi repü-
lőtéren tegnap két új beszál-
lókaput avattak fel, amelyek 
a nemzetközi járatok utasait 
szolgálják ki. Ezzel az indulási 
terminál kapacitása 75 százalék-
kal, vagyis évi 900 000 utassal 
nő. David Ciceo, a kincses város 
légikikötőjének igazgatója 
elmondta, az új beszállókapuk 
szolgálják majd ki a schengeni 
úti célokat is, miután Románia 
csatlakozik az övezethez. „A kor-
szerűsített felület meghaladja 
az 1000 négyzetmétert, ami a 
nemzetközi járatok beszállási 
felületének megkétszerezését 
jelenti. A beruházás költségei el-
érik a 3 millió eurót, az összeget 
a repülőtér saját erőforrásaiból 
fedezte” – ecsetelte a reptér-
igazgató. Az új beszállókapuk 
a nemzetközi indulási terminál 
első emeletén kaptak helyet, a 
váróban pedig egy dohányzásra 
alkalmas helyiséget is kialakí-
tottak. A kolozsvári nemzetközi 
repülőtérnek jelenleg összesen 
hat beszállókapuja van, ame-
lyek a nemzetközi járatokat 
szolgálják ki. Az ide év végéig a 
légikikötő forgalma a várakozá-
sok szerint megközelíti majd a 3 
millió utast.

 » BÁLINT ESZTER

Októberben 13,7 százalékkal nőtt a 
nettó átlagbér az egy évvel koráb-

bi szinthez mérten, elérte a 2720 lejt. 
Havi szinten a növekedés 1,2 százalé-
kos, vagyis 32 lejes volt – derül ki az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) által 
tegnap nyilvánosságra hozott adatso-
rokból. A bruttó átlagbér 4532 lej volt, 
1,1 százalékkal több, mint szeptember-
ben, és 36,2 százalékkal több, mint egy 
évvel korábban. A legnagyobb fi zeté-
sek továbbra is az IT-szektorban vol-
tak, ahol az ágazati nettó átlagbér elér-
te a 6380 lejt, a legkevesebbet, 1580 lejt 
pedig változatlanul a vendéglátásban 
dolgozók vitték haza.

A statisztikai intézet közleményé-
ből ugyanakkor azt is megtudhatjuk, 
hogy a reálbér a tavalyi év azonos 
időszakához viszonyítva 9,1 százalék-
kal nőtt olyan körülmények között, 
hogy az éves szintű infl ációs ráta 4,3 
százalékos volt idén októberben. Az 
előző hónaphoz mérten a reálbérindex 
0,7 százalékos volt, 1990 októberéhez 
viszonyítva pedig a mutató 193,4 szá-
zalékon állt, ami 1,3 százalékponttal 
meghaladja a 2018 szeptemberében 
regisztrált szintet.

A legnagyobb mértékben, 9,2 szá-
zalékkal a raktározásban és a fuva-

rozás melléktevékenységeiben dol-
gozók nettó fi zetése nőtt októberben, 
majd 9,1 százalékkal a fémfeldolgozó 
ágazat következett. 3 és 5,5 százalék 
közötti értékkel vihettek eközben 
többet haza a más közlekedési esz-
közöket gyártó ágazatban, a számí-

 » B. E.

Csökkent novemberben az éves 
infl ációs ráta: 3,4 százalékra mér-

séklődött a tavaly novemberhez képest 
– közölte tegnap az Országos Statiszti-
kai Intézet (INS).  Októberben 4,3 szá-
zalék volt a pénzromlás éves üteme, 
ami májusban érte el az ötéves csúcs-

nak számító 5,4 százalékot. A hivatalos 
tájékoztatás szerint a múlt hónapban a 
nem élelmiszerek 4,24 százalékkal drá-
gultak, az élelmiszerek 2,86 százalék-
kal kerültek többe, a szolgáltatásokért 
2,50 százalékkal kellett többet fi zetni a 
tavalyi tizenegyedik hónaphoz képest. 
A havi infl ációs ráta 0,13 százalék volt 
októberhez képest. A trendeket látva 

tógépeket, illetve elektronikai és op-
tikai termékeket gyártó szektorban, a 
dohányiparban vagy a készruhagyár-
tásban dolgozók.

A legjelentősebb, 17,2 százalékos 
mértékben csökkent eközben a nyers 
kőolajat és földgázt kitermelő ágazat 
alkalmazottainak a nettó fi zetése – 
igaz – amint arról korábban írtunk –, 
ők egy hónappal korábban jelentős 
prémiumot kaptak. 16,2 százalékkal 
kevesebbet vihettek haza a kőszénből 
és a kőolaj feldolgozásával készülő 
termékeket gyártó ágazatban. 1,5 és 6 
százalék közötti mértékben zsugoro-
dott a kitermelésben, a kiadóknál, a 
pénzügyi közvetítések kiegészítő te-
vekénységeiben, a gyógyszeriparban, 
valamint a villamosenergia-, gáz-, gő-
zellátás, légkondicionálás iparágban 
tevékenykedők fi zetése.

Ami a közszférát illeti, a tanügyben 
4,2 százalékkal nőtt a nettó átlagbér 
2018 szeptemberéhez viszonyítva, éves 
szinten pedig 19 százalékos gyarapo-
dást hozott a 2845 lejes nettó átlagbér. 
A közigazgatásban dolgozók fi zetése 
havi szinten 0,4 százalékkal, az egész-
ségügyben és szociális ellátásban al-
kalmazottaké pedig 0,3 százalékkal 
bővült. Az egészségügyben amúgy 
éves szinten 31 százalékkal, 3516 lejre 
nőtt a nettó átlagbér.

elmondható, hogy az infl áció bekerült 
a Román Nemzeti Bank által megsza-
bott, év végi +/– 2,5 százalékos határ-
ba. Ahogyan Mugur Isărescu jegyban-
kelnök hétfőn jelezte, az infl áció már 
novemberben határétéken belülre ke-
rül. 2018 decemberére a bukaresti köz-
ponti pénzintézet 3,5 százalékos éves 
szintű infl ációs rátát vetített előre.

Tovább nőtt októberben az átlagbér – Az IT a nyerő

Lassult novemberben a romániai drágulások üteme

 » A legnagyobb 
fi zetések továbbra 
is az IT-szektorban 
voltak, a legkeve-
sebbet a vendég-
látásban dolgozók 
vitték haza.

 » A nem élel-
miszerek 4,24 
százalékkal, az 
élelmiszerek 2,86 
százalékkal, a 
szolgáltatások 
2,50 százalékkal 
kerültek többe.  

Közel 40 éve a piacon az olasz cég

A Sogefi t 1980-ban alapították, részvényeit a Milánói 
Tőzsdén jegyzik. A világ vezető autóipari beszállítói közé 
tartozik, jellemzően szűrőket (olajszűrő, olajszűrő egység, 
pollenszűrő, levegőszűrő, tüzelőanyag-szűrő), felfüg-
gesztés-alkatrészeket (tekercsrugók és stabilizátorok) és 
hűtőrendszereket gyártanak. Tevékenységük nagy részét a 
gyári beszállítói munka teszi ki (74 százalék), de a szűrők 
területén az aftermarket piacon is jelen vannak Purfl ux, 
Fram, Coopers Fiaam és 2013 óta Sogefi  Pro néven.
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