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Eladók bükk és tölgyfa deszkavégek – ingyenes 
házhoz szállítással, kedvezményes áron – Csík-
szeredában, Székelyudvarhelyen és a környé-
ken. Érdeklődni telefonon lehet: 0744-937920.

Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést 
Lindab lemezzel (50 lej/m 2), cserépfedést, le-
mezfestést, egyéb bádogos munkák elkészíté-
sét, csatornakészítést több színben, csatorna 
javítást, valamint belsőépítészeti munkálatokat 
– előnyös árakon. Most tavaszi kedvezménnyel 
várjuk az érdeklődőket! Tel.: 0753-473256.

 1 euró       4,7622
1 dollár      4,2114 
 1 svájci frank 4,1761
1 font sterling 5,4915 
100 forint 1,4912

Valutaváltó

H I R D E T É S

IDÉN ELKEZDŐDHET A MEGLÉVŐ SÍNPÁROK FELÚJÍTÁSA KOLOZSVÁRTÓL NAGYVÁRADIG

Gyorsvasút helyett korszerűsítés

Itthagyják Romániát. Megválik itteni leánybankjától a Leumi, a First Bank pedig lecsapna rá

Kolozsvártól Biharpüspökiig 
160 kilométer/órás sebesség-
gel közlekedhetnek a vonatok, 
miután lezárul a két település 
közötti vasútvonal korszerű-
sítése. A román közlekedési 
miniszter szerint már idén 
munkához látnak.

 » KRÓNIKA

M ég az idén elkezdődhet a 
Kolozsvár–Biharpüspöki 
vasútvonalon a korszerű-

sítési munkálatok tervezése és ki-
vitelezése – jelentette be Răzvan 
Cuc közlekedésügyi miniszter. A 
tárcavezető az Agerpres hírügy-
nökség szerint úgy nyilatkozott, a 
minisztérium rendelkezik már egy 
megvalósíthatósági tanulmánnyal, 
amit a létező Kolozsvár–Biharpüs-
pöki-vasútvonal korszerűsítésére 
készítettek el, hogy a vonalon köz-
lekedő személyvonatok elérhessék 
az óránkénti 160 kilométeres se-
bességet. Cuc szerint ezt a vasút-
vonalat rá kellene csatlakoztatni 
a négyes páneurópai vasúti folyo-
sóra, amelynek a felújítása folya-
matban van, és akkor Kolozsvár és 
Bukarest között is felgyorsulna a 
vasúti szállítás. 

 A közlekedési miniszter egyúttal 
közölte: az idén befejeződik a né-
gyes vasúti folyosó Koslárd és Piski 
közötti szakaszának a felújítása, 
amely révén sokat gyorsul a vasúti 
szállítás ezen a vonalon. 

 Mint ismeretes, a magyar kormány 
2018 januárban hagyta jóvá a 450 
kilométeres Budapest–Kolozsvár- 
gyors vasút létrehozásának tervtanul-
mányait. Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter tavaly februárban 
tárgyalt Bukarestben a román társ-
tárca vezetőjével, Teodor Meleşca-
nuval a gyorsvasút megépítéséről. 
Akkor Szijjártó elmondta: egyetértés 
van Magyarország és Románia között 
abban, hogy a térség első TGV-típusú 
gyorsvasúti összeköttetése Budapest 
és Kolozsvár között épüljön meg.

Ehhez képest a román államvas-
utak (CFR) a Krónika megkeresésére 
már tavaly is azt jelezte, hogy nem 
számol a szupervasúttal, inkább a 
meglévő pályát fejlesztené. Románia 
közlekedési mesterterve értelmében 
a 165 kilométeres vasúti pályát hu-
szonnégy hónap alatt modernizálnák 
valamikor 2019 decembere és 2021 
decembere között, a jelenlegi sínpár 
megkettőzését is magában foglaló 
projekt költségvetése pedig 477,4 
millió euróra rúg áfa nélkül. (Nem 
hivatalos források szerint a kivitele-
zés költsége megközelítheti majd az 

egymilliárd eurót.) Lapunk akkor 
konkrétan megkérdezte a CFR-től, 
hogy a társaság szerint megvalósít-
ható-e egyszerre a Kolozsvár és a 
magyar–román határ közötti vasúti 
szakasz korszerűsítése, valamint 
a Budapest által ugyancsak erre a 
szakaszra szorgalmazott gyorsvas-
út kiépítése, ám a társaságtól nem 
kaptunk választ. Az államvasutak 
sajtóosztálya ugyanakkor külön-
böző európai uniós rendeletekre 
(mindenekelőtt a transzeurópai 
hálózatoknak a 2014–2020 közöt-
ti időszakban történő fejlesztését 
célzó határozatra) hivatkozva arra 
hívta fel a fi gyelmet, hogy a Buda-
pest–Kolozsvár–Bukarest-gyorsvas-
út nem szerepel az uniós alapokból 
fi nanszírozott tervek között. A CFR 
ismertetése szerint a transzeurópai 
közlekedési hálózat (TEN-T) kiter-
jesztése keretében az EU a Buda-
pest–Bécs–Pozsony, a Budapest és 
Arad, továbbá az Arad, Brassó, Bu-
karest és Konstanca közötti gyors-
vasút megvalósíthatósági tanulmá-
nyára nyújt támogatást.

Egyébként becsült költségei és 
a romániai infrastruktúra-fejlesz-
tés lassú üteme miatt szakértők is 
nehezen kivitelezhetőnek tartják 
a Budapestet Kolozsvárral, vala-
mint Bukaresttel összekötő gyors-
vasút megépítésének tervét.

 » A miniszter 
azt mondja, 
készült egy 
megvalósítható-
sági tanulmány 
a létező Kolozs-
vár–Biharpüs-
pöki-vasútvonal 
korszerűsítésére, 
a cél, hogy a vo-
nalon közlekedő 
személyvonatok 
elérhessék az 
óránkénti 160 
kilométeres 
sebességet.

 » BÁLINT ESZTER

A First Bank megerősítette a sajtó-
értesüléseket, amelyek szerint 

megállapodást kötött a Bank Leumi 
Le-Israel B.M.-mel az általa a Leumi 
Bank Romániában birtokolt részvé-
nyek megvásárlásáról. Az akvizíció-
ra még a Román Nemzeti Banknak 
(BNR) és a Versenytanácsnak is rá 
kell bólintania, a J. C. Flowers ame-
rikai befektetési alap tulajdonában 
levő First Bank pedig úgy számol, 
hogy az év második felében sikerül 
nyélbe ütni az adásvételt. A tranzak-
ció várható értékét azonban a szer-
ződési titoktartásra hivatkozva nem 
árulták el.

„Az akvizíció része a bank ter-
jeszkedési és romániai jelenlétét 
megerősítő stratégiájának, célki-
tűzésünk, hogy a helyi piac erős 
szereplőjévé váljon. Ez a második 
akvizíció, amelyet a J. C. Flowers & 
Co. amerikai befektetési alap Romá-
niában egyetlen év leforgása alatt 
bonyolít, így bizonyítva érdeklődé-
sét ezen értékes piac iránt” – nyi-
latkozta Dominic Bruynseels, a First 
Bank ügyvezető elnöke. Rámutatott: 
továbbra is nyitottak maradnak a 
hasonló lehetőségek iránt.

Mint ismeretes, a J. C. Flowers 
amerikai befektetési alapnak tavaly 
sikerült betörnie a romániai piacra a 
Piraeus Bank megvásárlása révén – 
ennek valamennyi fi ókját sikerült az-
óta átbrandelniük First Bankké. Ezt 
követően az amerikaiak versenybe 
szálltak a Leumi és a Banca Româ-
nească megvásárlásáért is.

A New Yorkban és Londonban iro-
dát működtető amerikai befektetési 
alap mögött. Christopher Flowers 
áll, egy matematikus, aki néhány 
intelligens tranzakció révén vált mil-
liárdossá.

A First Banknek jelenleg 100 
bankfi ókja van 1300 szakértővel és 
nagyjából 130 000 aktív ügyféllel. 
A Leuminak eközben 15 fi ókja van 
Romániában, 200 alkalmazottat fog-

lalkoztatnak. A pénzintézet által ke-
zelt aktívák értéke meghaladja a 250 
millió eurót, a letétek pedig 150 mil-
lió euróra rúgnak. A Leumi mögött 
álló izraeliek több mint egy évtized-
nyi romániai jelenlét után távoznak. 
Ezalatt az idő alatt a romániai bank 
megkétszerezte aktíváit, amelyek je-
lenleg mintegy 1,3 milliárd lejre rúg-
nak, piaci részesedése azonban 0,3 
százalék körül maradt.

First Bankre válthat a Leumi Bank Románia is

 » A Leumi 
Banknak jelen-
leg 15 fi ókja van 
Romániában, és 
200 alkalmazottat 
foglalkoztatnak. 

Isărescu: nem
csodaszer az euró

Az euróövezethez való csatla-
kozással nem oldódnak meg 

maguktól a gazdasági problémák, 
sőt akár az is előfordulhat, hogy 
ezek súlyosbodjanak – jelentette ki 
kedden Mugur Isărescu, a Román 
Nemzeti Bank (BNR) kormány-
zója az euró elfogadásáról szóló 
jelentés bemutatásán. Leszögezte: 
az euró övezeti csatlakozás „nem 
csodaszer”. „Az euró bevezetése a 
konvergenciafolyamat egy szakasza, 
és ennek megfelelő bevezetéséhez 
elengedhetetlenül fontos a gazda-
ságpolitika koherenciája és fenn-
tarthatósága” – hívta fel a fi gyelmet 
a jegybankelnök, aki éppen ezért 
azt javasolta, hogy „a sprinter he-
lyett az erejét megfontoltan beosztó 
maratonfutó” taktikáját kell alkal-
mazni, és a Festina lente (Lassan 
siess) latin bölcsességnek megfe-
lelően, a kapkodás helyett, a valós 
és fenntartható konvergenciát kell 
megvalósítani. Isărescu szerint az 
euróra való áttérés céldátumát egye-
lőre nyitva kell hagyni, és fi gyelni 
kell a többi kelet-európai országra, 
amelyek óvatosan nyilatkoznak az 
átmenetről. 

 Meglátása szerint azért lenne 
szerencsés egy adott konvergenci-
aszintet még az áttérés előtt elérni, 
mert bebizonyosodott, hogy az 
eurózóna államai sem javítottak 
saját konvergenciaszintjükön mi-
után bevezették a közös fi zetőesz-
közt. Mugur Isărescu úgy véli: nem 
segít a román csatlakozáson az 
sem, hogy az országon belül nagy 
különbségek észlelhetők: egyes 
versenyképes fejlődési pólusokkal 
szemben ott maradtak a szegény 
régiók. 

 Mint ismeretes, Eugen Teodorovici 
pénzügyminiszter a hónap elején 
úgy nyilatkozott, hogy Romániának 
nagyon jól kidolgozott terve van arra, 
hogy 2024-re készen álljon az euró 
bevezetésére. (Hírösszefoglaló)




