
Gazdaság2021. július 23–25.
péntek–vasárnap6

H I R D E T É S

TÁNCZOS SZERINT NEM A KÖRNYEZETVÉDELMI TÁRCA DOLGA AZ ILLETÉK KIVETÉSE

Új adó vagyon alapján?

Olyan intézkedéscsomag 
kidolgozására van szükség, 
amely tekintettel van a ne-
héz anyagi körülmények kö-
zött élő polgárokra, ugyan-
akkor elveszi az emberek 
kedvét a 15 évnél idősebb, 3 
literes dízelmotorral felsze-
relt gépkocsik birtoklásá-
tól – vallja Tánczos Barna 
környezetvédelmi miniszter.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

R omániában nincs kidol-
gozva rendszer a kör-
nyezetszennyezés mega-

dóztatására, és olyan intézke-
déscsomagra van szükség, ami 
eltérően kezeli azokat a polgá-
rokat, akik valóban nem en-
gedhetnek meg maguknak új 
autót, és azokat, akik több mint 
15 éves, de 15–20 ezer eurós gép-
kocsit vezetnek – jelentette ki 
csütörtöki sajtótájékoztatóján 
Tánczos Barna. A környezet-
védelmi miniszter kifejtette, a 
legtöbb uniós tagállam mega-
dózza a környezetszennyezést, 
és elveszi az emberek kedvét a 
környezetkárosító autók meg-
vásárlásától, Romániában vi-
szont nincs ilyen rendszer, így 
az ország az idős autók felvevő 
piaca lett. Az adórendszer kidol-
gozása azonban szerinte nem a 

környezetvédelmi minisztérium 
feladata. Tánczos szerint ezt bi-
zonyítja a korábban bevezetett 
környezetszennyezési adó példá-
ja is, amelyet a jogi hiányosságai 
miatt végül törölni kellett.

 A miniszter úgy vélekedett, 
olyan intézkedéscsomag kidol-
gozására van szükség, amely 
tekintettel van a nehéz anyagi 
körülmények között élő polgá-
rokra, ugyanakkor elveszi az em-
berek kedvét a 15 évnél idősebb, 
3 literes dízelmotorral felszerelt 
gépkocsik birtoklásától. Ezek az 
autók „nagyon jól néznek ki az 
utakon, státuszt kölcsönöznek 
tulajdonosuknak, de nagyon 
szennyeznek” – idézte a tárcave-
zetőt az Agerpres hírügynökség.

Tánczos Barna szerint eltérően kell kezelni azokat, akik valóban nem engedhetnek meg maguknak új autót

 » B. E.

A legnagyobb államháztartási 
hiányt regisztráló államok so-

rában találjuk meg Romániát az 
Európai Unió statisztikai hivatala, 
az Eurostat által csütörtökön nyil-
vánosságra hozott adatsorokban. 
A szezonálisan kiigazított adatok 
szerint 2021 első negyedében 7,4 

százalékos volt a GDP-arányos ál-
lamháztartási defi cit az euróöve-
zetben, az Európai Unióban pedig 
6,8 százalékon állt a mutató.

A vizsgált időszakban Dánia és 
Luxemburg kivételével minden 
egyes tagállam regisztrált költség-
vetési hiányt. Az adatok szerint 
Málta regisztrálta a legmagasabb, 
9,8 százalékos defi citet, majd 

Franciaország következik 9,3 szá-
zalékos GDP-arányos hiánnyal, 
Csehország 8,8, Litvánia 8,6, Ma-
gyarország 8,5 és Románia 8,3 szá-
zalékkal.

Mint ismeretes, Romániában az 
államháztartási hiány 2020 utolsó 
negyedében 10 százalékos, 2020 
első negyedében pedig 7,5 száza-
lékos volt.

Romániában az egyik legnagyobb a hiány

 » KRÓNIKA

Magántőkealapot hozott létre 
Roy Chowdhury Gergely, a 

zabolai Mikes grófi  család leszár-
mazottja; az alap elsősorban a szé-
kelyföldi feldolgozóiparba kíván 
befektetni. Az MTI-hez eljuttatott 
közlemény szerint a Magyar Nem-
zeti Bank által engedélyezett ma-
gántőkealap befektetési célterülete 
Románia, ezen belül elsősorban 
Székelyföld lesz. A tőkealap az élel-
miszer- és feldolgozóipar területén 
kíván olyan évek óta működő, 
nagy forgalmú vállalkozásokba 
befektetni, amelyek tapasztalattal 
rendelkeznek a térségben, és ta-
pasztalatukat innovatív megoldá-
sokkal ötvözve elősegíthetik Szé-
kelyföld gazdasági fejlődését.

Az alap létrehozói szerint Szé-
kelyföldön sok piaci lehetőség adó-
dik, mert a gazdaság alapvetően 
alapanyag-termelőként működik. 
A teljes előállítási lánc létrehozásá-
val munkahelyek jöhetnek létre, és 
nagyobb haszonnal értékesíthetők 
a félkész vagy késztermékek.

Roy Chowdhury Gergely az 
MTI-nek elmondta: egy stratégiai 
partnerrel közösen hozták létre az 
alapot, amelynek jegyzett tőkéje 
hétmillió euró. A partnerről csak 
annyit közölt, hogy ő is magán-
befektető. Hozzátette: az alapot 
a magyarországi Accessio Equity 
Partners Kockázati Tőkealap-ke-

zelő kezeli. Jelezte: egyelőre nem 
kívánnak külső partnereket be-
vonni, de második lépésben az 
Európai Beruházási Bankhoz sze-
retnének fordulni olyan forráso-
kért, amelyeket ebben a régióban 
lehet befektetni.

Kizárólag létező, évente tízmillió 
euró fölötti üzleti forgalmat lebo-
nyolító cégekbe kívánnak beszáll-
ni, amelyekből a generációváltás 
miatt ki akar lépni a tulajdonos, 
vagy amelyeknek tőkére van szük-
ségük a bővüléshez. Olyan cégek 
iránt érdeklődnek, amelyekben 
közvetlen vagy közvetett módon 
többségi részesedést szereznek. 
„Több céggel is tárgyalunk, és 
ebben az évben legkevesebb egy 
üzletet le szeretnénk zárni” – nyi-
latkozta Roy Chowdhury Gergely. 
Hozzátette: számára ez egy má-
sodik visszatérés a gyökerekhez, 
hiszen két évtizede londoni befek-
tetési bankári munkáját feladva 
költözött az ősei földjére édesany-
jával és testvérével, ahol a család 
közel 15 éves jogi küzdelemmel 
visszaszerezte erdélyi birtokainak 
egy részét. Elmondása szerint a 
zabolai családi birtokon létreho-
zott idegenforgalmi vállalkozás 
buktatói alakították ki benne azt 
a meggyőződést, hogy a térségben 
szükség van a hiányzó pénzügyi és 
szakmai láncszemek pótlására. Így 
most a befektetési bankári gyöke-
rekhez nyúlt vissza – fogalmazott.

É telfutár, fuvarmegosztó gépjár-
művezető, alkalmazásfejlesztő, 

digitális call center munkatárs, VR/
AR designer vagy közösségimé-
dia-szakértő – egy, az Agerpes ál-
tal idézett munkaerőpiaci elemzés 
szerint többek között ezek az új ál-
lások jelentek meg az utóbbi évek-
ben a technológia gyors fejlődése 
révén alaposan átalakuló romániai 
munkaerőpiacon. A tanulmány 
szerint a felgyorsuló életritmus ra-
dikálisan módosított az emberek 
szükségletein és magatartásán. A 
technológia fejlődésével, az online 
platformok megjelenésével olyan 
munkatevékenységek jöttek létre, 
amelyek tíz évvel ezelőtt még nem 
léteztek Romániában. Ezek elvég-

zéséhez bizonyos esetekben a di-
gitális készségek és az alkalmazko-
dási képesség fontosabbak, mint a 
képzettség vagy a tapasztalat. „Je-
lenleg már számtalan olyan állás 
van, amelyek betöltéséhez csupán 
digitális alapismeretekre van szük-
ség” – olvasható a munkaerőpiaci 
elemzésben.

 Eszerint az egészségügyi szol-
gáltatások is lépést tartottak a 
technológia fejlődésével, így egyre 
többet hallani manapság a tele-
orvosokról. „Ők kommunikációs 
eszközök felhasználásával végzik 
a vizsgálatokat, értelmezik a tüne-
teket, illetve távkonzultációt nyúj-
tanak a betegeknek” – mutat rá az 
elemzés. (Krónika)

Tőkealap székely cégeknek

Új állások jelentek meg
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