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Kínaiak építik a zilahi körgyűrűt
A kínai SYNOHIDRO és a román 
GOOD PROD Kft . konzorciuma építi 
meg a zilahi körgyűrűt – közölte 
Lucian Bode szállításügyi minisz-
ter. Ez az első jelentős szerződés, 
melyet ázsiai cég nyer Romániá-
ban, miután az elmúlt három év-
ben több, a kommunista országban 
bejegyezett vállalat próbálkozása is 
befuccsolt. A most elnyert projekt 
a zilahi körgyűrű második, 5,5 kilo-
méteres szakaszának megépítésére 
vonatkozik, melyben öt viadukt és 
két híd is szerepel. A szerződés sze-
rint a nyertes cégeknek 24 hónap 
alatt kell elkészülnie a munkával, 
és újabb hat hónapot kap a terve-
zésre, míg újabb 84 hónapra kell 
garanciát vállalnia a munkáért.

További sztrádaszakaszok 
készülhetnek el
Már novemberre elkészülhet a 
Szászsebes–Torda-autópálya 
egyes és kettes szakasza Luci-
an Bode közlekedési miniszter 
szerint. A tárcavezető közölte, az 
egyes szakaszon „csoda történt”: 
négy év „idétlenkedés” után 
sikerült elköltöztetni az elektro-
mos hálózat négy oszlopát, ami 
ellehetetlenítette a munkát, így 
most már nincs akadálya annak, 
hogy a szakaszt november végéig 
befejezzék. Hozzátette, „példás 
mozgósítással” a kettes szakasz is 
befejezhető lenne. Ludovic Orban 
miniszterelnök úgy ítélte meg, 
hogy ehhez még 40-50 erőgépet 
és 300 munkást kellene a hely-
színre rendelni. Lucian Bode 
emlékeztetett: jelenleg ország-
szerte összesen 220 kilométernyi 
autópályán, gyorsforgalmi úton 
és terelőúton dolgoznak, és év 
végéig további 60 kilométeren 
kezdik el a munkát. Hozzátette: 
a korábbi gyakorlattól eltérően, 
„egyetlen méter sztrádamúze-
umot sem hoznak létre”, min-
den elkészült szakaszt azonnal 
átadnak a forgalomnak. Ludovic 
Orban miniszterelnök Lucian 
Bode közlekedési miniszter kísé-
retében látogatást tett pénteken 
a Szászebes–Torda-autópálya 
építőtelepén.

Bajba került a textilipar
Több mint 150 ezer munkahely 
került veszélybe az európai ruhá-
zati és textiliparban a koronaví-
rus-járvány következtében az Euler 
Hermes hitelbiztosító tanulmánya 
szerint. „Azt feltételezzük, hogy a 
gazdaságot támogató számtalan 
intézkedés dacára mintegy 13 ezer 
vállalat szűnik meg Európában 
2021 végére, ami azt jelenti, hogy az 
európai textiliparban mintegy 158 
ezer álláshely került valószínűleg 
veszélybe” – mutatott rá Ron van 
het Hof, az Euler Hermes németor-
szági leányvállalatának vezetője. 
Az európai ruházati és textilipari 
vállalatok értékesítése idén 19 
százalék körüli mértékben eshet 
vissza a járvány következtében. Bár 
jövőre érzékelhetően emelkedni 
fog az iparág forgalma, a járvány 
előtti szintet 2023-ig nemigen éri el. 
Németországban várhatóan 12 szá-
zalékkal csökken idén a textilipar 
értékesítése, ami jóval kevesebb az 
olaszországi vagy a franciaországi 
forgalom visszaesésénél.

Erőteljesen pesszimista han-
gulat jellemzi az üzleti szférát 
Romániában, ahol a cégek 
többsége az üzleti forgalom 
10-25 százalék közötti csökke-
nésére számít ebben az évben, 
a vállalkozások mintegy fele 
pedig elbocsátásokat tervez. 
Sokan egyfajta mentőövként 
várnak a bukaresti kormány 
által beharangozott cégmentő 
intézkedésekre.
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Leghamarabb jövőre rázódhat 
helyre a gazdaság az ország-
ban az üzleti szektor képviselői 

szerint, akik nagyon visszafogott 
várakozással tekintenek a koro-
navírus-járvány okozta válságból 
való kilábalásra. A vállalkozások 
körében végzett felmérések arról 
tanúskodnak, hogy a cégek legha-
marabb jövőre reménykednek a 
gazdaság viszonylagos újjáéledésé-
ben. A román–német kereskedelmi 
kamara (AHK Románia) által ren-
delt kutatás tanúsága szerint a ke-

BORÚLÁTÓ A KÖZELJÖVŐT ILLETŐEN AZ ÜZLETI SZFÉRA A JÁRVÁNY OKOZTA VÁLSÁG MIATT

Csökkenés, elbocsátás a vállalatoknál

A hazai társaságokat érzékenyen érintette a krízis

 » Az üzleti 
szféra képvise-
lőit legnagyobb 
mértékben a 
termékek és 
szolgáltatások 
iránti kereslet 
visszaesése érin-
ti hátrányosan.

reskedelmi társaságok többsége arra 
számít, hogy 10 és 25 százalék közötti 
arányban csökken az üzleti forgal-
ma, 24 százalékuk pedig 25 százalé-
kot meghaladó mértékű visszaesést 
prognosztizál. Noha a bukaresti kor-
mány vissza nem térítendő támoga-
tást ígér a cégeknek, szerintük ebben 
az évben még nem tudnak túllépni a 
krízis okozta sokkon. Az üzleti szféra 
képviselőit legnagyobb mértékben a 
termékek és szolgáltatások iránti ke-
reslet visszaesése érinti hátrányosan, 
ugyanakkor hatalmas kihívást jelent 
számukra a betervezett befekteté-
sek elmaradása vagy halasztása. Az 
AHK Románia felmérése szerint jelen 
pillanatban kevés cég tervez beruhá-
zásokat: a társaságok mindössze 4,5 

százaléka gondolja úgy, hogy lesz 
anyagi lehetősége fejleszteni. A meg-
kérdezett cégek fele nem tervez el-
bocsátást alkalmazottai körében, 46 
százalékuk viszont úgy véli, hogy el-
engedhetetlen lesz a létszámleépítés.

Egyébként a bezárások és elbocsá-
tások máris elkezdődtek: a francia 
Lactalis tejtermékgyártó augusztus 
végéig bezárja két, több száz dolgozót 
foglalkoztató hazai üzemét, ugyan-
akkor a Craiován működő Ford-gyár 
ugyancsak megválik néhány száz, ha-
tározott idejű munkaviszonnyal bíró 
alkalmazottjától. Nem véletlen, hogy 
az üzleti szféra érdeklődéssel várja, 
mi valósul meg a román kormány ál-
tal meglebegtetett gazdaságélénkítési 
csomagból, amely egyebek mellett 2,5 
milliárd eurót ígér a kis- és középvál-
lalkozások újraindítását támogató 
programokra, beruházásokra és for-
gótőkére. „Mi már a világjárvány ele-
jén kezdeményeztük az üzleti szféra 
megsegítését célzó programcsoma-
got. Továbbra is úgy látjuk, hogy sür-
gősen gyakorlatba kell ültetni ezeket 
a gazdaságfejlesztési intézkedéseket 
a munkanélküliség növekedésének 
elkerülése érdekében, és hogy a jár-
ványnak a munkaerőpiacra gyakorolt 
hatását a minimálisra lehessen csök-
kenteni” – húzta alá Sebastian Metz, 
a román-német kereskedelmi kamara 
vezérigazgatója.
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A két magyar vállalat, amely 2018-
ban lekötötte a román–magyar 

gázhálózatot összekötő interkonnek-
tor teljes, évi 4,4 milliárd köbméteres 
kapacitását, visszalépett a projektből, 
hiszen tavasszal, amikor már fi zetni-
ük kellett volna, hogy megerősítsék az 
elkötelezettségüket, nem tették meg – 
nyilatkozta Virgil Popescu. A gazdasági 
minisztert a Hotnews.ro hírportálnak 
adott interjúban kérdezték a Bulgáriát, 
Romániát, Magyarországot és Ausztri-
át összekötő, úgynevezett BRUA-gáz-
vezeték megépítéséről, valamint a fe-
kete-tengeri földgáz kitermeléséről. A 
tárcavezető kifejtette meggyőződését, 
hogy a BRUA végül meg fog épülni az 
eredeti tervek szerint, és jelezte, nem ért 
egyet azokkal, akik azt sugallják, hogy 
a vezeték fölösleges lenne, hiszen első-
sorban az azeri földgáz, illetve az ame-
rikai és a katari cseppfolyósított gáznak 

a görög kikötőkből való szállítása érde-
kében épül. Hozzátette: egyelőre nem a 
fekete-tengeri földgáz kitermelésének 
késlekedése akadályozza, hogy a BRUA 
Románia területén várhatóan az év vé-
géig megépülő szakasza nyersanyagot 
szállítson, hanem a görög–bolgár inter-
konnektornál tapasztalt késések.

A miniszter arra reagált, hogy hét 
elején az országos energiaár-szabá-
lyozó hatóság szállítási díjakért fe-
lelős igazgatója kijelentette: a BRUA 
romániai szakaszának megépítése és 
a vezeték üresen maradása a földgáz 
árának drágulását idézheti elő. Maria 
Mânicuţă szerint a fekete-tengeri föld-
gáz nélkül megkérdőjeleződik a veze-
ték hasznossága. A bukaresti kabinet 
tagja itt említette meg, hogy két magyar 
vállalat kötötte le a román–magyar 
gázhálózatot összekötő interkonnektor 
szállítási kapacitását, de a visszalépé-
sük miatt újra kell kezdeni az eljárást. 
Az első fázisban a BRUA-vezeték 1,7 mil-

liárd köbméter gáz szállítására képes. A 
miniszter kijelentette, az idén várható-
an nem sikerül módosítani a fekete-ten-
ger alatti földgáz kitermelését lehetővé 
tevő off shore törvényt, mert a bukaresti 
parlamentben nincs egyetértés a pár-
tok között. „A jelenlegi parlament nem 
működőképes, nem lehet megvitatni 
ezt a kérdést, és ezt látják és megértik 
a befektetők is, akik azt várják, hogy az 
év végi parlamenti választás után olyan 
politikai többség alakuljon ki, amely 
akarja a kitermelést és a jogszabály mó-
dosítását” – mondta a miniszter.

A Fekete-tenger romániai Neptun 
kontinentális talapzatában 42-84 
milliárd köbméter közöttire becsült 
gázmennyiséget az amerikai Exxon-
Mobil és osztrák OMV kellene a fel-
színre hozza, de mindkét befektető 
elégedetlen a bukaresti törvényhozói 
testület által elfogadott jogszabállyal, 
amely nem biztosít számukra elég 
kedvező feltételeket.

Elálltak a magyar cégek a gázinterkonnektor lekötésétől

 » Virgil Popes-
cu miniszter 
szerint idén 
várhatóan nem 
sikerül módosí-
tani a fekete-ten-
ger alatti földgáz 
kitermelését le-
hetővé tevő off s-
hore törvényt, 
mert a bukaresti 
parlamentben 
nincs egyetértés 
a pártok között.

Állami támogatás cégleállás esetén

Sürgősségi kormányrendelettel hagyta jóvá a bukaresti 
kabinet az állami segély folyósítását ama munkavállalók 
számára, akiknek munkaadói részlegesen vagy teljes 
egészében kénytelenek voltak felfüggeszteni tevékeny-
ségüket amiatt, hogy a cégen belül felütötte a fejét a 
koronavírus-fertőzés. Ionel Dancă, a miniszterelnöki 
kancellária vezetője elmondta, a kormányrendeletet a 
munkaügyi minisztérium kezdeményezte, hogy így ren-
dezze azok helyzetét, akiknek a munkahelyén beütött 
a fertőzés, és ezért a cég teljes egészében vagy részle-
gesen felfüggesztette tevékenységét. Az ilyen helyzetbe 
került munkavállalók bruttó fi zetésük 75 százalékának 
megfelelő állami segélyben részesülnek, de az összeg 
nem lehet nagyobb, mint a bruttó átlagbér 75 százaléka. 
A segélyt a kényszerszabadság idejére kapják az érintet-
tek. Az intézkedés 2020. december 31-éig érvényes.

Kormánygarancia a körbetartozás elkerüléséért

Emlékeztetőt fogadott el az Orban-kabinet az IMM Factor elnevezésű garan-
ciakeretről, amely elkerülhetővé teszi, hogy a koronavírus-járvány nyomán 
likviditás nélkül maradt cégek körbetartozása miatt pénzügyi patthelyzet 
alakuljon ki. Ha egy kereskedő terméket vagy szolgáltatást szállított egy 
cégnek, és nem fi zetik ki határidőre a kiállított számlát, a faktoring (köve-
telések adásvétele) típusú eljárásban bankhoz (faktorálóhoz) fordulhat, és 
kéri, hogy azonnal fi zesse ki a számla értékének legtöbb 80 százalékát. Hogy 
ösztönözze a fejlett gazdaságokban elterjedt gyakorlatot, a román kormány 
garanciát vállal a kifi zetés 50 százalékáért. Ionel Dancă, a miniszterelnöki 
kabinet vezetője közölte: ha például egy kereskedő egymillió lejre adott el 
terméket, és három hónapos kifi zetési határidőt jelölt meg a számlán, akkor 
kérheti egy banktól, hogy az fi zesse ki a számla 80 százalékát, azaz 800 ezer 
lejt, amelynek feléért a kormány garanciát vállal.




