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H I R D E T É S

KEVÉS ERDÉLYI MEGYE PIACVEZETŐ CÉGE VAN HAZAI TULAJDONBAN – KOLOZSBAN A MOL-CSOPORTÉ A LEGNAGYOBB ÜZLETI FORGALOM

Külföldi kézben a legnagyobb vállalkozások
Külföldi tőkéjű a legtöbb 
romániai megye legnagyobb 
üzleti forgalmat produkáló 
vállalkozása, de üde kivéte-
lek is vannak. Az erdélyi me-
gyék helyzetét mutatjuk meg 
az Economica.net elemzése 
alapján.

 » KRÓNIKA

T öbbségében külföldi tő-
kéjű vállalkozások domi-
nálnak, ha azt vizsgáljuk, 

mely romániai megyében melyik 
a legnagyobb üzleti forgalom-
mal rendelkező cég – derül ki az 
Economica.net gazdasági portál 
elemzéséből, amelyet az Orszá-
gos Cégjegyzék és a vállalkozások 
adóhatósághoz benyújtott mérle-
gei alapján készítettek. Összesen 
alig kilenc olyan megye van, 
ahol többségében hazai tőkéjű a 
legtöbb bevételt generáló vállal-
kozás. Ilyen kivételt jelent egye-
bek mellett Hargita megye, ahol 
a Romaqua Group a piacvezető, 
miután 2019-ben 843,88 lejes üz-
leti forgalmat valósított meg. A 
szomszédos Kovászna megyében 
viszont már a görög Olympus 
kezében lévő tejgyár, a Fabrica 

de Lapte Brașov Rt. a legnagobb 
vállalkozás, amely 509,47 millió 
lejes nettó bevétellel zárta a tava-
lyi évet. Maros megyében a szin-
tén külföldi többségi tulajdonban 
levő E.ON Energie Romania Rt. a 
listavezető több mint 4 milliárd 
lejes forgalmával. Kolozs megyé-
ben a magyar Mol-csoporthoz 

tartozó Mol Romania Petroleum 
Products Kft . tudta tavaly ma-
gáénak a legnagyobb, 7 milliárd 
lejt meghaladó üzleti forgalmat. 
Brassó megyében a svéd tulajdon-
ban lévő, autóbiztonsági berende-
zéseket gyártó Autoliv romániai 
kirendeltsége a listavezető 3,89 
milliárd lejjel.

Szeben megyében a román ál-
lami tulajdonban lévő Romgaz a 
legnagyobb vállalkozás, ha az üz-
leti forgalmat vesszük górcső alá, 
4,92 milliárd lejjel. Szilágy me-
gyében viszont a luxemburgi köz-
pontú acélgyártó Tenaris tulajdo-
nában lévő Silcotub a legnagyobb 
2,39 milliárd lejes bevételével, Bi-

har megyében pedig 1,71 milliárd 
lejjel a kanadai székhelyű Celesti-
ca vállalkozása a listavezető.

Szatmár megyében a svájci 
Autonet Group Holding tulaj-
donában lévő Autonet Import 
Kft . a legjelentősebb a maga 1,52 
milliárd lejes forgalmával, Besz-
terce-Naszód megyében pedig 
a német Leoni Wiring Systems 
romániai kirendeltsége 1,24 mil-
liárd lejjel. 

 A Máramaros megyei, hazai 
alapítású Aramis Invest pedig 
11,14 milliárd lejes üzleti forga-
lommal zárta a tavalyi évet. Fehér 
megyében a német Daimler-cso-
port kezében lévő szászsebesi 
Star Assembly Kft . a piacvezető 
77,2 milliárd lejes bevétellel, Te-
mes megyében az ott bejegyzett 
Profi  üzletlánc a legnagyobb 7,26 
milliárd lejes üzleti forgalommal, 
Hunyad megyében a szászvárosi 
Philips Orăștie Kft . 905,45 lejjel, 
Krassó-Szörény megyében pedig 
a Bordnetze Kft . 1,1 milliárd lejjel.

Az elemzésből hiányzik Arad 
megye, mivel az elemzés elké-
szülésének időpontjáig a 2018-
as listavezető Takata Romania 
autóalkatrész-gyártó nem adta le 
2019-es mérlegét, és az Economi-
ca.net megkeresésére sem közöl-
tek adatokat.

Üdítő kivétel. Hargita megye legnagyobb vállalkozása a borszéki ásványvizet is palackozó Romaqua
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