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Az első fél évben 53 százalék-
kal nőtt a cégjegyzékből törölt 
vállalkozások száma. A Króniká-
nak nyilatkozó szakértő szerint 
ez az arány kimagasló, és már 
nem magyarázható a megszo-
kott folyamattal, amikor cégek 
alakulnak és szűnnek meg.

 » BÍRÓ BLANKA

K imagaslóan megnőtt ebben az 
évben a romániai cégjegyzék-
ből törölt vállalkozások száma. 

Az országos cégbíróság a napokban 
nyilvánosságra hozott statisztikai 
adatai szerint 2019 első hét hónapjá-
ban 53 százalékkal növekedett a nyil-
vántartásból törölt, vagyis felszámolt 
vállalkozások száma az előző év azo-
nos időszakához viszonyítva.

 A székely megyék a lista végén
Idén augusztus elejéig az országban 
74 189 céget töröltek. Szám szerint a 
legtöbb vállalkozás (8376) Bukarest-
ben szűnt meg, de a fővárosban csak 
11,6 százalékos a növekedés. A listán 
Iaşi megye következik 4065 törölt cég-
gel, ami 108,35 százalékos növekedést 
jelent, majd Máramaros 2791 törölt 
céggel 132,5 százalékos növekedéssel, 
és Kolozs megye 2751 megszüntetett 
vállalkozással (33,35 százalékos növe-
kedés). A lista végén Ialomiţa megye 
található, ahol mindössze 529 céget 
töröltek a jegyzékből, de ez is 55,59 
százalékkal több, mint az elmúlt év 
első felében. Majd a két székely me-

gye következik: Kovászna megyében 
554 cég szűnt meg, ez 57,83 százalék-
kal több, mint tavaly, míg Hargita me-
gyében 617 céget töröltek, ám ez csak 
4,05 százalékos növekedést jelent. 
A százalékarányokat fi gyelembe véve 
messzemenően Teleorman megye ve-
zet, ott 174,2 százalékkal ugrott meg 
a törölt cégek aránya egy év alatt, 
Beszterce-Naszód megyében 133,2 
százalékkal, míg Máramaros megyé-
ben 132,5 százalékkal. A cégbíróság 
adatai szerint a tevékenységi terüle-
teket fi gyelembe véve a legtöbb törölt 
cég nagybani és kiskereskedelem-
mel foglalkozott, de gépjárműjavító 
vállalkozások, mezőgazdasággal és 

építkezéssel foglalkozó cégek is nagy 
arányban szűntek meg.

A pályázatok állnak
a jelenség mögött?
„Egy év alatt 53 százalékos arány ki-
magasló, ez már nem magyarázható 
a megszokott folyamattal, hogy cégek 
alakulnak és szűnnek meg” – szögez-
te le megkeresésünkre Édler András. 
A Kovászna Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke rámutatott, a szá-
raz adatok alapján nem lehet pontos 
következtetéseket levonni, hiszen jó 
lenne tudni ezeknek a megszünte-
tett cégeknek az átlag élettartamát. A 
gazdasági szakértő szerint a kiugró-

RENGETEG VÁLLALKOZÁST TÖRÖLTEK AZ ELSŐ FÉL ÉVBEN A ROMÁNIAI KERESKEDELMI TÁRSASÁGOK JEGYZÉKÉBŐL

Hullanak a cégek, mint a falevelek

Hamar lakat kerül rájuk. Sokan csak egy-egy pályázat kedvéért alapítanak céget

Népszerű célpont. Sok romániai turista érdeklődik római utazás iránt
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an magas cégeltörlés hátterében az 
állhat, hogy ezeket a vállalkozáso-
kat pályázni alapították. Az elmúlt 
években ugyanis nagyon sok céget 
hoztak létre a különböző pályázati 
kiírásokra, azok egy részét azon-
ban, amennyiben nem sikerül meg-
felelően beindítani, a határidő lejár-
ta és a kötelezettségek megszűnése 
után felszámolják.

„Az elmúlt években több olyan 
kiírás volt, amelynek az volt a felté-
tele, hogy új céget kellett alapítani, 
ezért nem valós, amikor előrukkol-
nak, hogy a pályázati támogatások 
eredményeként több tízezer új cég 
alakul országszerte, mert azt is 
követni kellene, hogy ezek közül 
mennyi marad életképes” – fogal-
mazta meg Édler András. Hozzá-
tette, a tevékenységi területek nem 
mérvadók, mert a vállalkozások 
egy része nem éppen azzal foglal-
kozik, ami a bejegyzett fő tevékeny-
ségi kódja.

Arra is kitért, hogy sok vállal-
kozás esik áldozatul a hatóságok 
rossz kommunikációjának, idén 
például az egyéni vállalkozók (PFA) 
egy része arra „ébredt”, hogy a Cég-
bíróság törölte a jegyzékéből a kis-
vállalkozást, mert nem tartották be 
az előírásokat, és határidőre nem 
csökkentették legtöbb ötre a tevé-
kenységi kódokat. Hasonlóképpen 
a cégeket is törlik, ha a székhelyre 
kötött bérleti szerződésük lejár, és 
azt határidőre nem hosszabbítják 
meg. „Javítani kell a hatóságok és a 
vállalkozók közötti kommunikáci-
ót” – összegzett Édler András.

 » „Javítani kell 
a hatóságok és 
a vállalkozók 
közötti kommu-
nikációt” – ösz-
szegzett Édler 
András. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A romániai kereskedelmi szállás-
helyekre érkezett turisták száma 

3,6 százalékkal, a vendégéjszakáké 
pedig 3,5 százalékkal nőtt idén júli-
usban az előző év azonos időszaká-
hoz mérten – derül ki az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) által tegnap 
közzétett adatsorokból. 2019 júliusá-
ban a turisták 81,8 százaléka belföldi 
utazó volt, s mindössze 18,2 százalé-
kot tett ki a külföldi vendégek aránya 
– utóbbiak csaknem háromnegyede 
(72,1 százaléka) amúgy valamely eu-
rópai országból érkezett.

 A hivatalos statisztikák szerint a 
vendégéjszakák száma 3,5 százalék-
kal emelkedett júliusban a tavalyi év 
hetedik hónapjához mérten, elérve 
a 4,407 milliót. A vendégéjszakák 
86,4 százalékát belföldi turisták, 13,6 
százalékát külföldiek töltötték el. 
A külföldi vendégek 69,5 százaléka 
európai országból érkezett, közülük 
84,6 százalék valamely uniós tag-
államból. A friss adatsorok szerint 
júliusban a romániai turisták átlag-
ban 2,8 éjszakát, a külföldiek két éj-
szakát töltöttek el a szálláshelyeken.  
A szálláshelyek nettó kihasználtsági 
mutatója eközben 45,8 százalékos 
volt a jelzett időszakban, ami 1,8 szá-
zalékos növekedést jelent tavalyhoz 
képest. 

 Ami a 2019-es év januártól júliu-
sig tartó időszakára vonatkozó ada-
tokat illeti, ebben a periódusban a 
kereskedelmi szálláshelyekre érke-
zett turisták száma 6 százalékkal 
nőtt tavalyhoz viszonyítva, elérve 
a 7,267 milliót, a vendégéjszakák 
száma tekintetében pedig 8,2 száza-
lékos növekedést jegyeztek (1,5816 
millió).

 A legtöbb külföldi turista – 162 
700 – Németországból érkezett az 
év első hét hónapjában, aztán Izra-
el (128 500), Olaszország (124 100), 
az Amerikai Egyesült Államok. 
(94 100), M agyarország (92 000), 
Franciaország (87 500) és az Egye-
sült Királyság (79 600) következik a 
sorban.

A legnépszerűbb úti célnak eköz-
ben Bukarest bizonyult, ahol 1,157 
millió turistát jegyeztek a kereske-
delmi szálláshelyeken januártól júli-
usig, Brassóba 767 900, Konstancára 
720 100, Kolozs megyébe 373 600, 
Maros megyébe pedig 333 400 turista 
érkezett.

 A határátkelőknél 7,140 millió kül-
földi látogató érkezését regisztrálták, 
ami 9 százalékos növekedést jelent 
2018 első hét hónapjához viszonyít-
va. A külföldre utazó romániai turis-
ták száma 12,568 millióra volt tehető, 
ami 6,6 százalékkal több, mint egy 
évvel korábban.

Kevés a külföldi turista
 » BÁLINT ESZTER

A repülőutak és a szállodafogla-
lások ára 50 százalékig terjedő 

mértékben csökkent az őszi időszakra. 
A Momondo utazásszervező portál ál-
tal tegnap nyilvánosságra hozott elem-
zés szerint a Nagy-Britanniába induló 
repülőgépekre váltott jegyek terén ér-
zékelhető a legnagyobb árcsökkenés: 
az átlagár 47 százalékkal alacsonyabb 
a június és augusztus között regiszt-
rált átlagárnál. Jelentős, 43 százalékos 
csökkenésről beszélhetünk a fran-
ciaországi repülőjegyek esetében is. 
Olaszországba eközben 31 százalék-
kal, Spanyolországba 29 százalékkal, 
Görögországba pedig 23 százalékkal 

lehet mostanság olcsóbban eljutni, 
mint a nyári hónapokban. 

Ami a szállással járó kiadásokat ille-
ti, a legnagyobb árcsökkenést Görög-
országban jegyezték a már említett or-
szágok körében, itt az őszi időszakra 34 
százalékkal estek vissza a díjszabások. 
Spanyolországban és Olaszországban 
22, illetve 20 százalékkal csökkentek az 
árak, míg Franciaországban alig 4 szá-
zalékkal olcsóbb ősszel a szállás, mint 
a nyári hónapokban. A legnépszerűbb 
célpontnak a szeptember–november 
időszakban az eddigi repülőjárat-kere-
sések alapján amúgy Róma bizonyult, 
majd Barcelona, Párizs, a Thaiföld dél-
nyugati részén fekvő Phuket sziget és 
London következik.

Olcsóbb üdülés az indián nyárban

 » Ami a 
szállással járó 
kiadásokat illeti, 
a legnagyobb 
árcsökkenést 
Görögországban 
jegyezték a már 
említett orszá-
gok körében, itt 
az őszi időszakra 
34 százalékkal 
estek vissza a 
díjszabások.




