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NAGYOBB INFLÁCIÓVAL ÉRKEZIK A GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS

Lejgyengülést jósolnak

Derűlátóbb ma már az Or-
szágos Stratégiai és Előrejel-
ző Bizottság a román gazda-
ság alakulása kapcsán, mint 
a télen, a nagyobb GDP-bő-
vülés mellé azonban a 
korábban becsülthöz képest 
nagyobb infl ációt és 5 lej/
euró körül alakuló árfolya-
mot vetítenek előre.

 » BÁLINT ESZTER

A z Országos Stratégiai 
és Előrejelző Bizottság 
(CNSP) felfele módosítot-

ta Románia gazdasági növeke-
dési kilátásait, ám a prognózis 
szerint ezzel párhuzamosan a 
korábban vártnál gyorsabb lesz 
a drágulás üteme, és az árfolyam 
is 4,92 lej/euró környékén ala-

kul  átlagosan az idei év folya-
mán. A bukaresti kormányzati 
intézmény a korábbi 4,3 százalék 
helyett most már arra számít, 
hogy idén a román bruttó ha-
zai termék (GDP) 5 százalékkal 
gyarapodik, jövőre pedig 4,8 
százalékkal bővül a gazdaság a 
korábban előrejelzett 4,7 száza-
lék helyett. Ám az infl ációs ráta 
a CNSP szerint idén eléri a 3,2 
százalékot, holott korábban még 
csak 2,5 százalékos pénzromlást 
prognosztizáltak. Tény, hogy a 
Román Nemzeti Bank (BNR) 3,4 
százalékos infl ációs rátát vár. A 
friss prognózis szerint ugyanak-
kor a román deviza is nagyobb 
mértékben gyengül idén a ko-
rábban vártnál: a téli előrejelzés 
még úgy számolt, hogy a 2021-es 
átlagos árfolyam 4,89 lej/euró 
körül alakul, ma már 4,92 lej/eu-
róra várják. Érdekes egyébként, 

hogy a bukaresti jegybank hétfői 
referenciaárfolyama 4,9238 lej/
euró. Pozitív változás eközben, 
hogy a korábban várt 3323 lej he-
lyett ma már 3352 lejes átlagbért 
várnak a hatóságok az idei esz-
tendőre. Mint ismeretes, a CNSP 
prognózisai azért is kiemelt fi -
gyelmet érdemelnek, mivel a 
bukaresti kormány ezek alapján 
dolgozza ki az állami költségve-
tést, illetve ezek alapján hajtja 
végre a büdzsékiigazításokat. 

Amint arról korábban írtunk, 
nem csak a bukaresti kormány-
zati intézmény derűlátóbb, nem-
rég a Nemzetközi Valutaalap 
(IMF) is felfele módosította a ro-
mán gazdaság növekedési kilá-
tásait, idén 6 százalékos, jövőre 
pedig 4,8 százalékos GDP-bő-
vülést várnak a hónap elején ki-
adott World Economic Outlook 
jelentés szerint.

 » KOVÁCS ESZTER

Innovatív programot indít Szé-
kelyudvarhelyen, de nem csak 

székelyudvarhelyieknek a Harghi-
ta Business Center és a város ön-
kormányzata: úgynevezett de mi-
nimis támogatásban részesítik a 
kezdő vállalkozásokat. A Startolj 
velünk Udvarhelyen! programot 
minden hónapban meghirdetik. 
Szakács-Paál István, az inkubá-
torház vezetője (képünkön) el-
mondta, három év alatt közel száz 
kezdő vállalkozással dolgoztak 
együtt, ezzel a tapasztalattal a 
hátuk mögött tudják, miben se-
gíthetnek egy pályakezdő vállal-
kozónak. A program részeként 
fi atal, kezdő, de nem csak udvar-
helyszéki vállalkozókat karolnak 
fel. Az ütemterv szerint májustól 
decemberig minden hónap elején 
meghirdetik a pályázatot, amely-
nek havonta tíz kezdő vállalko-
zás lehet a kedvezményezettje. A 
program lényege, hogy a kezde-
ményezők átvállalják olyan szol-
gáltatások és termékek költségeit, 
amelyek elengedhetetlenek ah-
hoz, hogy egy kezdő vállalkozás 
elinduljon és sikeressé váljon.

A programban azok pályáz-
hatnak, akiknek még nincs saját 
cégük és 36 év alattiak. Fontos 
kikötés, hogy a kedvezményezett 
cégeket Székelyudvarhelyen kell 
bejegyezni, ebben székhelyszol-
gáltatást is biztosít az inkubátor-
ház. Illetve fontos szempont, hogy 
a létrehozott cégnek legalább egy 
évig kell működnie. Cserébe tíz 
pontból álló csomagot kapnak a 
pályázók, amelyhez kilenc hely-
béli vállalkozás még további 
kezdeményekkel járult hozzá. A 
tízelemes alapcsomag keretében 
többek között a  program kezde-
ményezői átvállalják a cégbejegy-
zés minden költségét, segítenek a 

márkaépítésben és arculatterve-
zésben, korszerű, felhasználóba-
rát, könnyen kezelhető céges hon-
lapot és e-mail címet biztosítanak, 
termékfotózást, jogi és gazdasági 
szaktanácsadást, ingyenes kon-
ferencia- és tárgyalóterem-hasz-
nálatot, a helyi önkormányzat 
által támogatott rendezvényeken 
való részvételi lehetőséget, egy 
elismert mentorhálózatot, illetve 
hozzájárulnak az online jelenlét 
erősítéséhez. Ezen felül a kilenc 
részt vevő vállalkozás többek kö-
zött kedvezményes névjegykár-
tya-nyomtatást, PR-cikk megjele-
nítését vagy üzleti ebédet biztosít.

 A jelentkezéshez a hbcenter.ro/
start honlapon minden szükséges 
űrlap megtalálható: jelentkez-
ni egy motivációs levéllel, üzleti 
tervvel és nyilatkozattal lehet. „A 
rendelkezésre álló adatok szerint 
havi tíznél több új, kezdő vállal-
kozást sajnos nem jegyeznek be 
a térségben. Azonban, amennyi-
ben egyik-másik hónapban mégis 
több lenne a jelentkező, a kerettől 
elesők a következő hónapban is-
mét próbálkozhatnak” – hangsú-
lyozta Szakács-Paál István.

 A Startolj velünk Udvarhelyen! 
projekt részletes leírása a honla-
pon olvasható, illetve az info@
hbcenter.ro e-mail címen is lehet 
érdeklődni.

Segítség cégalapításhoz
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Nem erősödik a román deviza. A friss prognózis szerint 5 lej környékén alakul idén az euró árfolyama
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