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H I R D E T É S

 » BÍRÓ BLANKA

Nem tudnak idén közberuhá-
zásokat megvalósítani az ön-

kormányzatok, mert késik a költ-
ségvetés elfogadása – jelentette 
ki csütörtöki sajtótájékoztatóján 
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 
polgármestere. Mint rámutatott, 
csak akkor tudják elindítani az 
új közbeszerzéseket, amikor el-
fogadják a saját költségvetésü-
ket, ez pedig az országos büdzsé 
függvénye.

Ám ha az önkormányzatok-
nak április elejére készül csak el 
a büdzséjük, az a gyakorlatban 
azt eredményezi, hogy hiába lesz 
pénzük, idén már nem lesz köz-
beruházás. Hiszen ha a tervezés-
re és a kivitelezére is versenytár-
gyalást kell kiírni, akkor fi zikai 
képtelenség, hogy időben, még 
idén a munkát is elkezdjék – rész-
letezte az elöljáró.

Kiemelte ugyanakkor, hogy 
Sep siszentgyörgy viszonylag sze-
rencsés helyzetben van, mert 
már vannak folyamatban levő 
közbeszerzések, leszerződött 
munkálatok, így a költségve-
tés elfogadása után ki tudnak 
adni munkakezdési parancsot. 
„Az élet beindul, de nem olyan 
mértékben, ahogy igény lenne 
rá” – fogalmazott a székelyföldi 
elöljáró.

Antal Árpád ugyanakkor azt 
sem tartja kizártnak, hogy éppen 
az a kormány célja, hogy az önkor-
mányzatok az év végéig ne tudják 
elkölteni a pénzüket, hiszen volt 
már arra példa, hogy december 
végén a megspórolt, megmaradt 
pénzek egy részét elvették. „Az 
önkormányzat nem takarékszövet-
kezet, úgy kellene működnie, hogy 
sem adóssága, sem megmaradt 
pénze ne legyen, de a kormány ezt 
nem támogatja, hiszen előfordult, 
hogy azok a települések kaptak tá-
mogatást, melyeknek tartozásaik 
voltak” – vallja Antal Árpád.

Mint a polgármester is emlékez-
tetett: az alkotmánybíróság majd 
csak március 6-án tárgyalja  Klaus 
Johannis államelnök költségvetési 
törvény ellen benyújtott óvását. 
„Ez egy viccország. A felelősség 
elsősorban a kormányt terheli, 
hiszen egy normális országban, 
ha decemberben nem fogadja el 
a parlament a jövő évi költségve-
tést, megbukik a kormány. Erre a 
késésre az államelnök még rátett 
egy lapáttal” – szögezte le Antal 
Árpád. Kitért ugyanakkor arra is, 
hogy amíg nincs büdzsé, az ön-
kormányzatok a tavalyi költség-
vetés 1/12-ed részéből működnek, 
de semmilyen új közbeszerzést 
nem tudnak elindítani, csúsznak 
az EU-s pályázatok, a különböző 
programok.

„ Románia egy viccország”

A GEOKÓDOLÁS ELTÖRLÉSE UTÁN AKÁR 50 SZÁZALÉKKAL IS NÖVELHETIK FORGALMUKAT A ROMÁNIAI CÉGEK

Határokon átnyúló e-kereskedelemé a jövő

Egyre többen vásárolnak az online térben. Sokan külföldi webáruházakból is

Nyitniuk kell a külföldi 
piacok felé is az online 
értékesítéssel foglalkozó 
romániai cégeknek ahhoz, 
hogy tartani tudják a lépést 
az itteni piacon is egyre 
nagyobb számban jelen levő 
külföldi webáruházakkal. Ez 
akár 50 százalékos forgalom-
gyarapodással is járhat.

 » BÁLINT ESZTER

A geokódolás eltörlése nyo-
mán kedvezőbb felté-
teleket kínáló, határon 

átnyúló e-kereskedelem lehet a 
kitörési lehetőség a cégek szá-
mára – a PayU online fi zetési 
szolgáltatásokat nyújtó platform 
előrejelzése szerint a romániai 
e-kereskedelem már idén meg-
haladja a 4,5 milliárd eurót, a 
növekedési trend pedig az elkö-
vetkező években is folytatódik. 
„A romániai kereskedőknek nap-
rakészeknek kell lenniük az új 
trendekkel, a határokon átnyúló 
online kereskedelem pedig az 
egyik legfontosabb ezek közül. A 
mi tapasztalatunk szerint ez az a 
mód, amivel akár 50 százalékkal 
is növelni tudják eladásaikat, és 
érdemes számolni a legnagyobb 
gyarapodást regisztráló feltö-
rekvő piacokkal” – tanácsolja 

Marius Costin, a PayU Románia 
vezetője. Az online fi zetési szol-
gáltatásokat nyújtó platform 
becslései szerint amúgy néhány 
éven belül a határokon átnyú-
ló online kereskedelem képezi 
majd az internetes értékesítések 
harmadát. A 2018-as évre vonat-
kozó online vásárlási barométer 
szerint tavaly például minden 
tíz online vásárló közül hat vette 
meg más országból a kiválasz-
tott terméket, és 76 százalék azt 
mondja, jó tapasztalat volt.

A kereskedők pedig máris ké-
szek meglovagolni az új hullá-
mot: egy nemrég nyilvánosságra 
hozott felmérés is azt mutatja, 
hogy a cégek 66 százalékának áll 
szándékában új piacokat meg-
hódítani. „Az e-kereskedelem 
nagy szereplői máris nemzetközi 
terjeszkedésbe kezdtek, a romá-
niai piacon is megjelentek, és a 
helyi cégek erős versenytársaivá 
válnak. A trend folytatódásá-
ra kell számítani, főként olyan 
körülmények között, hogy az új 

szabályokkal eltörölték az online 
térben alkalmazott, indokolat-
lan geokódolást” – fogalmazott 
Marius Costin. Egy másik fontos 
trend a PayU becslései szerint, 
hogy a vevők a vásárlási tapasz-
talataik alapján kezdik megkü-
lönböztetni a cégeket. Az Accen-
ture nemzetközi tanácsadócég 
jelentésében közzétett legfris-
sebb adatok szerint a brandet 
váltó fogyasztók 41 százaléka a 
személyre szabott ajánlat hiánya 
miatt tette ezt, 50 százalék pedig 

azt mondja, hogy negatív vásár-
lási tapasztalat miatt döntött a 
váltás mellett.

Az e-kereskedelem amúgy az 
egyik leggyorsabb növekedést re-
gisztráló ágazat, a Statista szerint 
2020-ra világviszonylatban meg 
fogja haladni a 3,5 billió eurót.
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Webáruházak buktak le

Az Európai Bizottság és a nemzeti 
fogyasztóvédelmi hatóságok 
által ellenőrzött 560 webáruház 
mintegy 60 százalékánál állapí-
tották meg, hogy megszegték a 
fogyasztóvédelmi szabályokat 
– főként az árak és az akciók 
feltüntetése kapcsán tapasztaltak 
rendellenességeket. Az árenged-
ményt ajánló online kereskedelmi 
egységek 31 százaléka esetében 
gyanítják azt a fogyasztóvédők, 
hogy nem valósak vagy nem 
egyértelmű az árak kiszámítási 
módszertana. 211 webáruházban 
eközben a végső ár nagyobb volt, 
mint az eredetileg feltüntetett 
– közölte az Európai Bizottság. 
A kereskedők 39 százaléka 
ugyanakkor nem tüntette fel a 
kiszállítással járó költségeket, a 
fi zetési lehetőségeket, a foglalási 
költségeket vagy más extra költ-
ségeket. A vizsgálat az Európai 
Unió 24 tagállamában, valamint 
Izlandon és Norvégiában zajlott 
tavaly novemberben.

 » B. K. B.

Közösségi munkatér, konferen-
ciaterem, kiállítótér, kávézó, 

találkozóhely is lesz a csütörtö-
kön ismertetett tervek szerint a 
Sepsiszentgyörgy központjába 
tervezett Design Bankban. Mint 
ismeretes, a székelyföldi város 
önkormányzata évekkel ezelőtt 
megszerezte a Román Nemzeti 
Bank egykori sepsiszentgyörgyi 
székházát, ezt alakítják kívül és 

belül, a látvánnyal, a dizájnnal is 
jelezve a szemlélet- és a funkció-
váltást. Antal Árpád polgármes-
ter elmondta, a tervekre a Szé-
kelyföldi IT Plus Klaszter kapott 
támogatást a magyar államtól, 
a kivitelezést az önkormányzat 
vállalja, amint meglesz a költ-
ségvetés, idén 500 ezer eurót 
különítenek el az 1,2 millió eurós 
összköltségvetésű projektre. A 
kivitelezés időtartamát a közbe-
szerzés befolyásolja, ám abban 

bíznak, két év alatt a saját forrá-
sokból befejezik. Bihari Béla a 
klaszter elnöke hangsúlyozta, fel-
ismerték, a fi atal vállalkozóknak 
olyan teret kell kialakítani, ahol 
magas hozzáadott értékű vál-
lalkozási formákat tudnak mű-
ködtetni. Nem klasszikus irodai 
munkára alakítják az ingatlant, 
hanem közösségi teret formál-
nak, ahol kreatív, a csúcstechno-
lógiában teljesítő szakemberek 
tudnak együttműködni.

Design Bank fi atal vállalkozóknak




