
 Gazdaság 2020. február 10.
hétfő 7

 » RÖVIDEN

Rekordösszeget szánnak 
a roncsautóprogramra
Márciusban indítja el a környe-
zetvédelmi minisztérium a hazai 
gépkocsipark felújítását célzó 
roncsautóprogram klasszikus 
változatát, amelyre minden 
eddiginél nagyobb összeget 
szán a kormány – jelentette be 
pénteken Craiován Costel Alexe. 
A tárcavezető rámutatott, a 
klasszikus roncsautóprogram 
keretében 60 ezer értékjegyet 
bocsátanak majd az érdeklődők 
rendelkezésére, ezek értéke 
nem változik tavalyhoz képest. 
A roncsautó plusz program 
költségvetése a tavalyi 95 millió 
lejről idén 140 millió lejre nő, 
az összegből az elektromosau-
tó-töltőállomások hálózatának 
bővítése mellett háromezer kör-
nyezetkímélő autó vásárlására 
nyújtanak támogatást. 
A százszázalékosan elektromos 
meghajtású járművek beszer-
zését idén is 10 ezer euróval 
támogatják, az utalvány értéke 
azonban 11 350 euróra nő, ha 
a pályázó lead a roncstelepre 
egy régi járművet. A miniszter 
hangsúlyozta, Európa-szerte ez 
a legnagyobb értékű értékjegy, 
amellyel elektromos autó vásár-
lását támogatják. A miniszter 
azt is elmondta, hogy a klasz-
szikus roncsautóprogramot a 
craiovai Ford üzemből indítják 
el márciusban.

Csökkentette a BNR 
a kötelező deviza-tartalékrátát
A Román Nemzeti Bank (BNR) 
két százalékponttal 6 százalékra 
mérsékelte a kereskedelmi ban-
kok kötelező deviza-tartalékrá-
táját, az alapkamat ugyanakkor 
nem változott – közölte pénte-
ken a bukaresti jegybank. Mos-
tanáig a kereskedelmi bankok 
kötelező lej és deviza-tartalékrá-
tája egyaránt 8 százalék volt. 
A jegybank igazgatótanácsa 
pénteki monetáris politikai ülé-
sén a deviza esetében 2 száza-
lékpontos mérséklésről döntött, 
míg a lej esetében változatlanul 
8 százalék maradt a tartalékrá-
ta. Az igazgatótanács az alapka-
matot sem módosította, amely 
továbbra is 2,50 százalék. 
A jegybank utoljára 2018 május-
ban emelte az irányadó kama-
tot, elemzők várakozása szerint 
várhatóan 2020-ban sem fogja 
módosítani. Tavaly december-
ben 4 százalék volt Romániában 
az éves inflációs ráta, ami meg-
haladta a román jegybank által 
célul kitűzött 1,5-3,5 százalékos 
célsávot. 2020 végére a BNR 3,1 
százalékos fogyasztói árindexre 
számít.

A SIKERTÖRTÉNETEK FELMUTATÁSÁT IS CÉLOZTA AZ I. KÁRPÁT-MEDENCEI VÁLLALKOZÓI KONFERENCIA

Fejlesztik az üzleti ökoszisztémát

Szathmáry Zsolt, a St. Georgius Manager Club elnöke és Bessenyei Sarolta, a CED marosvásárhelyi 
irodavezetője a konferencián

Az üzleti kapcsolatok kiala-
kítása, egymás tevékenységé-
nek megismerése, nem utol-
sósorban Marosvásárhely és 
Maros megye sikeres magyar 
vállalkozóinak bemutatása 
volt a célja annak a szakmai 
konferenciának, amelyet az 
elmúlt hét végén rendeztek 
meg a Maros-parti megye-
székhelyen.

 » SIMON VIRÁG

E lső alkalommal, hagyomány-
teremtő céllal szervezte meg a 
Kárpát-medencei Vállalkozói Kon-

ferenciát a marosvásárhelyi Kultúrpalo-
tában a CED Közép-európai Gazdaság-
fejlesztési Hálózat Nonprofi t Kft . és a St. 
Georgius Manager Club. A pénteki szak-
mai rendezvényen háromszáz üzlet-
ember vett részt: nyolcvanan érkeztek 
Magyarországról, Felvidékről és Délvi-
dékről, ugyanakkor Erdély különböző 
tájairól is eljöttek a magyar cégveze-
tők. A szakmai találkozó szervezői 
az esemény iparági fókuszait úgy 
határozták meg, hogy a régió va-
lamennyi sikerágazata képviselve 
legyen, így a meghívottak jelentős 
része a mezőgazdaság és élelmiszer-
ipar, a gépipar, a könnyűipar, illetve 
az építőipar területén tevékenykedik.

A részvevők egyebek mellett a 
befektetői kihívásokról, a kis- és 
középvállalkozásokra váró nehéz-
ségekről hallhattak előadásokat, de 
megismerhették a Wizz Air sikersz-
toriját is, amelyet a marosvásárhelyi 
származású Abrán György, a légitár-
saság volt kereskedelmi igazgatója 
osztott meg a hallgatósággal. Hasz-
nosnak bizonyult a Mikor menjünk 
exportra? témájú kerekasztal-be-
szélgetés is, amelyen négy, külön-
böző országokból érkezett vállal-
kozó mesélte el tapasztalatait. A 
konferencia részvevői ellátogattak 
tíz Maros megyei céghez is, hogy 

a más vidékről érkezettek a hely-
színen tájékozódhassanak a ter-
mékekről, szolgáltatásokról. Erre 
is nagy igény volt, hiszen az üzleti 
kapcsolatok kialakulását elősegíti, 
ha valaki nemcsak szórólapokról 
ismer meg egy-egy terméket, ha-
nem élőben is megtekintheti azt, 
beleláthat a gyártási folyamatokba. 
Elhangzott, a vállalkozói konfe-
rencia megszervezésének célja az, 
hogy lehetőséget teremtsen a helyi 
és az anyaországi, de akár a felvidé-
ki vagy éppen a vajdasági magyar 
cégek közti közvetlen kapcsolatfel-
vételre, amivel elősegíthetik a Kár-
pát-medence magyar vállalkozói 
„ökoszisztémájának” dinamikus 
fejlődését. Egyébként a részvevők-
nek lehetőségük nyílt célzott üzleti 
tárgyalásokon, cégre szabott ta-
nácsadáson, illetve céglátogatáso-
kon való részvételre is.

Bessenyei Sarolta, a CED maros-
vásárhelyi irodavezetője sikeresnek 
értékelte a konferenciát, hangsú-
lyozva, nemcsak egymás megisme-
résére teremtettek lehetőséget, ha-

nem szakmai beszélgetésekre, 
akár vitákra is alkalmat nyújtottak. 
Szathmáry Zsolttól, a St. Georgius 
Manager Club elnökétől megtud-
tuk, már a konferencia előtt, az 
ismerkedések során üzleti kap-
csolatok jöttek létre, felvidéki és 
magyarországi cégek találtak helyi 
forgalmazókat. „Nagyon fontos-
nak tartottuk, hogy a konferencián 
sikertörténeteket is bemutassunk, 
hiszen sok magyar vállalkozó él 
Vásárhelyen, a megyében, aki a 
szakterületén nagy sikereket ért 
el, mégis alig tudunk róla. Maros 
megyében olyan cég is működik, 
amelynek részvényeit jegyzik a 
tőzsdén, erről is kevesen tudnak. 
Fontosnak tartottuk elmondani, 
hogy a túl régóta téli álmot alvó 
városban, Marosvásárhelyen a 
magyar vállalkozók összetartanak, 
fejlődni akarnak, üzleteket akar-
nak kötni. Azt akartuk elmondani 
– és úgy érezzük, sikerült –, hogy 
Marosvásárhelyre, Maros megyébe 
érdemes eljönni, befektetni” – fo-
galmazott Szathmáry Zsolt.

 » A vállalkozói 
konferencia meg-
szervezésének 
célja az, hogy 
lehetőséget 
teremtsen a helyi 
és az anyaor-
szági, de akár 
a felvidéki vagy 
éppen a vajdasá-
gi magyar cégek 
közti közvetlen 
kapcsolatfelvé-
telre.
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 » ROSTÁS SZABOLCS

Jelentős mértékben korlátozná a 
bukaresti kormány a fi zetéseket 

az állami bankszektorban, lefarag-
va a magas beosztású banktisztvi-
selők bérét. A legnagyobb gazdasá-
gi-pénzügyi lap, a Ziarul Financiar 
honlapján közölt információ szerint 
Florin Cîțu ügyvivő pénzügyminisz-
ter több mint a felére faragná le az 
állami pénzintézetek javadalmazá-
sát. Az intézkedés mindenekelőtt 
a CEC Bankra és az EximBankra 
vonatkozna, ennek a két pénzinté-
zetnek ugyanis a pénzügyi tárca a 
főrészvényese.

Bár az állami bankszektorban 
megszabott fi zetések elmaradnak a 
versenyszférában tevékenykedő ve-
zetők bérétől, még így is magasnak 
számítanak nálunk, főleg a 3200 
lej körüli nettó átlagfi zetéshez vi-

szonyítva. A pénzügyminisztérium 
által közzétett vagyonnyilatkozat 
szerint Traian Halalainak, az Exim-
Bank ügyvezető elnökének – aki 
tagja a pénzintézet igazgatótaná-
csának is – havi fi zetése nettó 19 
ezer euróra rúg. (Az adat 2018-ra 
vonatkozik, az előző évben Halalai 
23 ezer eurót vitt haza havonta). 
Ennél is többet, mintegy 23 ezer eu-
rót keresett havonta Radu Grațian 
Ghețea, a CEC Bank tavaly leváltott 
elnök-vezérigazgatója; utódja, a ta-
valy októberben kinevezett Bogdan 
Neacșu béréről jelenleg nincsenek 
nyilvános adatok. Emellett az állami 
pénzintézet alelnökei, igazgatóta-
nácsának tagjai is jelentős, mintegy 
15 ezer euróra rúgó javadalmazást 
kapnak. Florin Cîțu, a – múlt héten 
megbuktatott – liberális kormány 
pénzügyminisztere bérplafon beve-
zetésére tett javaslatot, amelynek 

alapján az állami bankszektorban 
megszabott fi zetések nem haladhat-
nák meg az 5800 eurónak megfelelő 
lejt havonta. Az országban működő 
tíz legnagyobb, magántulajdonban 
lévő pénzintézet közül egyébként 
az ING Bank, a Transilvania Bank 
és a Garanti Bank dolgozói keresnek 
a legtöbbet. Miközben a csúcsveze-
tők bére bizalmas, a cégbíróság és 
a pénzügyminisztérium adatainak 
összesítése alapján a bukaresti szak-
sajtó kiszámolta, hogy az ING Bank-
nál 8300, a Transilvaniánál 6800, 
míg a Garantinál 6300 lej volt a havi 
nettó átlagbér 2018-ban. A banki fi -
zetések lefaragása egyébként nem 
számítana meglepetésnek, a tavaly 
novemberben hivatalba lépett li-
berális kormány ugyanis számos 
megszorítást helyezett kilátásba a 
megugrott államháztartási hiány 
csökkentése érdekében.

Lefaragnának az állami bankárok fi zetéséből

 » Vagyonnyi-
latkozata szerint 
Traian Halala-
inak, az Exim-
Bank ügyvezető 
elnökének – aki 
tagja a pénzin-
tézet igazgató-
tanácsának is 
– havi fi zetése 
nettó 19 ezer 
euróra rúg. 
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Vállalunk ácsmunkákat, tetőkészítést, felújí-
tást, tetőjavítást, tetőfedést Lindab lemezzel, 
cserépfedést, lemezfestést, egyéb bádogos 
munkák elkészítését, csatornakészítést több 
színben, valamint belsőépítészeti és mindenféle 
benti munkálatokat - kedvezményes áron (15%-
os kedvezmény). Tel.: 0740-918348.
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.




