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H I R D E T É S

Több millió eurós beruhá-
zásokra készülnek Bihar 
megyében: sajtóinformációk 
szerint Nagyszalonta mellett 
a DeLonghi fejleszt és gyárt 
majd háztartási gépeket, 
míg Nagyváradon repülőgé-
peknek és autóknak készül-
nek lítiumos akkumulátoro-
kat előállítani.

 » B. E.

T öbb tízmillió eurós tranz-
akció nyomán háztartá-
sigép-gyárat készül alapí-

tani a Nagyszalonta közelében 
található Madarászon az olasz 
DeLonghi – számoltak be teg-
nap értesülésekre hivatkozva a 
Bihar megyei hírportálok. Mint 
egybehangzóan írták, a DeLong-
hi megvásárolja a Jász-Plasztik 
Kft . romániai leányvállalatának 
telephelyét, és ott egy legalább 
500 alkalmazottat foglalkoztató 
üzemet kíván kialakítani. Ez lesz 
az olasz óriás második romániai 
üzeme, a Kolozs megyei Nemes-
zsukon kávéfőzőket, mixereket 
és blendereket gyártanak.

Mi készül Madarászon?
Sajtóhírek szerint a beruházott 
összeg több tízmillió euróra rúg, 
és ez lesz az elmúlt évek legna-
gyobb Bihar megyei befektetése. 
Bár a DeLonghi és a Jász-Plasztik 

Kft . egyelőre nem adott ki hiva-
talos tájékoztatást, a kiszivárgott 
információk szerint az már biz-
tos, hogy a hajdúváros közeli Ma-
darász település mellett működő 
üzem kapuján kész háztartási 
gépek jönnek majd ki, nem al-
katrészek. A tárgyalásokhoz kö-
zel álló források szerint az egyez-
tetések előrehaladott állapotban 
vannak, és a tranzakcióról szóló 
szerződést a felek várhatóan már 
a hónap végén alá is írják, a ter-
melés pedig egyes  hírek szerint 
már tavasszal el is kezdődhet.

Ami pedig az alkalmazottak 
illeti, az olasz vállalat megtart-
ja a mintegy 200 alkalmazottat, 
létszámukat pedig 500 körülire 
bővíti. Olyan információk is nap-
világot láttak, hogy a DeLonghi 
eredetileg azt tervezte, a Jász- 
Plasztik megvásárlása után az 
ott dolgozóknak Zsukon kínál ál-
lást, ám a többségében szalontai 
vagy a környékbeli falvakban élő 
alkalmazottak nem kívántak el-
költözni a szomszédos megyébe.

Az olasz csoport éves üzleti 
forgalma meghaladja a 2 milli-
árd eurót, és olyan brandeket is 
gyárt a DeLonghi mellett, mint a 
Kenwood, az Ariete, a Simac, a 
Climaveneta vagy a D’Radiators. 
Háztartási gépek széles skálája 
készül üzemeikben a kávégéptől 
a porszívón át a légkondicionáló 
berendezésig, vagy mikrohullá-
mú sütőktől a különböző kony-
hai robotokig.

A Jász-Plasztik Kft . madarászi 
leányvállalata éveken keresz-
tül a különböző felsőkategóriás 
műanyag termékek, építőanya-
gok és festékek mellett például 
Samsung televíziókat és képer-
nyőket is gyártott.

Nagy tervek Váradon is
Közben Nagyváradon is újabb 
nagy értékű beruházás körvo-
nalazódik: az Atnom vállalat a 
megyeszékhely egyik ipari par-
kjában lítiumakkumulátorokat 
gyártó üzemet és kutatásfejlesz-
tési központot készül létesíteni. 
A beruházás értéke eléri a 6,6 
millió eurót, amiből 4,6 millió 
eurót európai uniós alapok tesz-
nek ki. A váradi ipari parkokat 
kezelő helyi fejlesztési ügynök-
ség közleménye szerint a beru-
házásról szóló szerződést tavaly 
augusztusban írták alá, az uniós 
fi nanszírozás pedig az év vé-
gén kapott zöld utat. A gyárban 
elektromos és hibrid meghaj-
tású autók, repülőgépek, vala-
mint telekomcégek, megújuló 
energiával foglalkozó vállalatok 
számára gyártanak majd akku-
mulátorokat. A közlemény sze-
rint a beruházásnak köszönhe-
tően 40 új állás jön létre.

A 2015-ben megalapított At-
nom cég Octavian Mircea Crișan 
nagyváradi üzletember tulajdo-
nában van, aki Nagy-Britanniá-
ban és Dániában tanult és szer-
zett szakmai tapasztalatot.

Nem csak kávégépet gyártanak. Még nem tudni, mi készül majd a DeLonghi szalontai üzemében

 » BÁLINT ESZTER

Nem váltják be a mezőgazdasá-
gi ágazatban tevékenykedők-

nek nyújtott szubvenciók a hozzá-
juk fűzött reményeket Adrian Oros 
mezőgazdasági miniszter szerint. 
A tárcavezető a Digi24 hírteleví-
zió szerda esti műsorában „szub-
vencióvadászokról” és „szubven-
cióexportról” egyaránt beszélt.

„Az elmúlt hat évben folyama-
tosan nőtt a mezőgazdasági ter-
mékek külkereskedelmi mérleg-
hiánya, tavaly november végére 
megközelítette az 1 milliárd eu-
rót” – jelentette ki televíziós nyi-
latkozatában Oros. Mint rámuta-
tott, a mérleghiány európai uniós 
viszonylatban eléri a 2 milliárd 
eurót, ám a nem EU-s országok-
kal való kereskedelmi kapcsolat 
kompenzálja ezt az összeget.

A mezőgazdasági tárca veze-
tője egyúttal arra is ráirányította 
a fi gyelmet, hogy Románia ga-
bonát és élő állatokat exportál, 
miközben feldogozott termékeket 
importál. „Gyakorlatilag szub-
venciókat exportálunk. A szub-
venciók 65 százaléka itt vész el” 
– fogalmazott Oros. Meglátása 
szerint ez a helyzet amiatt alakult 
ki, hogy a mezőgazdasági ágazat 
nem kiegyensúlyozott, van né-
hány tucat nagyon nagy vállalat, 
amely az elsődleges termékek-

re szorítkozva ér el profi tot, és 
mindössze „egy maroknyi” köze-
pes gazdaság, pedig más orszá-
gokban ezek jelentik a mezőgaz-
daság tartószerkezetét.

Adrian Oros ugyanakkor arról 
is értekezett, hogy a mezőgaz-
daságban léteznek „szubvenció-
vadászok”, akiket nem a teljesít-
mény érdekel, hanem az, hogy 
megkapják a támogatást. A tár-
cavezető bejelentette: a törvény 
a jövőben világosan meg fogja 
határozni, hogy az minősül gaz-
dának, akinek a jövedelme lega-
lább 80 százaléka mezőgazdasá-
gi tevékenységből származik – az 
intézkedés célja éppen a hasonló 
helyzetek elkerülése.

A mezőgazdasági miniszter el-
mondása szerint a szubvenciók 
bevezetése után a gazdák mellett 
befektetési alapok is megjelentek a 
mezőgazdasági termelésben, ezek 
azonban nem mutatnak fel telje-
sítményt, hanem csak vadás szák a 
szubvenciókat, amik ha eltűnnek, 
akkor a „vadászok” más tevékeny-
ségbe fognak befektetni.

A mezőgazdasági miniszter 
szerint ennek a viselkedésmód-
nak csak úgy lehet véget vetni, ha 
a gazdák szövetkeznek. „A me-
zőgazdaságban konszolidációra 
van szükség, a gazdák csak így 
tudnak tárgyalni az üzleti partne-
rekkel” – szögezte le Adrian Oros.

Vadászott, exportált pénzek

A nyers adatok szerint csaknem 
28 százalékkal nőtt az épí-

tőipari termelés a tavalyi év első 
tizenegy hónapjában Romániá-
ban az előző év azonos időszaká-
hoz mérten – közölte csütörtökön 
az Országos Statisztikai Intézet 
(INS). A vizsgált időszakban a 

szezonális és naptárhatással ki-
igazított adatok szerint a növeke-
dés 23,6 százalékos volt.  A nyers 
adatok szerinti bővülés főleg az 
új építményeknek köszönhető, 
ezek építése 32 százalékkal nőtt, 
a karbantartási és javítási mun-
kálatok esetében 26,7 százalékos, 

a felújításoknál 1,2 százalékos nö-
vekedést jegyeztek. Az épületek 
típusa szerint a nem lakóépüle-
teknél 45,5 százalékos volt a bő-
vülés, a lakóépületek építése 28,5 
százalékkal nőtt, az ipari létesít-
ményeknél 17,5 százalékos növe-
kedést mértek. (Hírösszefoglaló)

Szárnyalt tavaly az építőipar termelése

HÁZTARTÁSI GÉPEKET ÉS AKKUMULÁTOROKAT GYÁRTHATNAK A TÉRSÉGBEN

Eurótízmilliók Biharba




