
Ismert helyi üzletemberek, gaz-
dasági szakértők, pályázatírók 
vettek részt a hétvégén zajlott, 
Gazdasági és üzleti kihívások a 
Kárpát-medencében című konfe-
rencián. Az eseményt a Sapientia  
– Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem Gazdasági és Humántudomá-
nyok Kara szervezte. A rendez-
vényen rangos magyarországi és 
hazai egyetemek szakemberei 
tartottak előadást. 

HN-információ

Pénteken a konferencia kere-
tében plenáris előadásokat 
hallhattak az érdeklődők, míg 

szombaton a szekcióüléseken vehet-
tek részt, ki-ki a számára érdekes te-
matikát választva. Az egyetem nagy-
aulájában tartott plenáris előadások 
a fenntartható fejlődés kérdését, de 
az iszlám bankrendszer mint lehetsé-
ges finanszírozási forrás problémáját 
is érintették. Bemutató volt többek 
között a székelyföldi együttműkö-
dési készségről is. Szombaton négy 
tematikus műhelyben folytatódott a 
konferencia. 

Az agrár- és vidékfejlesztés szek-
ciót dr. Elek Sándor, a Corvinus 

Egyetem tanára vezette, az előadók 
beszéltek a családi gazdaságokról, a 
mezőgazdasági informatikáról, az 
energianövények termesztéséről, 
de akár a klímaváltozás kihatásai-
ról is. A marketing–menedzsment 
szekció előadásai széles skálán mo-
zogtak:  a vezetési gyakorlatok ösz-
szehasonlítását profit- és non profit 
jellegű intézményeknél témakörtől 
egészen a hazai fiatal menedzserek 
értékorientációjának vizsgálatáig, 
de szó esett Székelyföld turisztikai 
imázsáról és a kulturális verseny-
képességről is. A műhely irányító-
ja dr. Bakacsi Gyula, a Corvinus 
Egyetem tanára volt. A pénzügy 
szekcióban Gáspárné dr. Vér Ka-
talin irányítása alatt hangzottak el 
előadások a helyi pénz kérdésköré-
ből, de a kockázati tőke szerepéről 
a romániai kkv-k finanszírozásában 
is. A regionális fejlesztések és poli-
tikák szekció a Kárpát-medencei 
régiók gazdasági teljesítményéről, a 
regionális fejlesztés kérdéseiről, ha-
tárokon átnyúló együttműködésről 
lehetett hallgatni előadásokat. A 
dr. Baranyi Béla által vezetett szek-
cióban a székelyföldi turizmus tel-
jesítményéről is szó esett. 

A program a munka mellett a 
kikapcsolódásról is szólt, az érdek-
lődők tegnap ellátogattak a Gyil-
kos-tóhoz. 
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> Közel 79 ezer új munkaszerződést 
kötöttek májusban. Az adatot a Munkaügyi 
Felügyelőség tette közzé. Az új munkatör-
vénykönyv fontos eleme a feketemunkáért 
kirótt büntetések szigorítása. Május 1. óta or-
szágszerte ellenőrzéseket tartottak a munka-
ügyi hatóságok. A Munkaügyi Felügyelőség 
szerint az építőiparban, a feldolgozóiparban, 
kereskedelemben, vendéglátásban, tanügy-
ben, egészségügyben és mezőgazdaságban 
több ezer dolgozó kapott munkaszerződést. 

A szakszervezetek és a munkajogászok azon-
ban kételkednek az adatok hitelességében. 
Szerintük a kormány részéről a bejelentés 
kampányfogás, és többnyire szezonmunkák-
ra kötötték ezeket a szerződéseket. 

> 80 lejjel nőtt a nettó átlagkereset 
márciusban. Az Országos Statisztikai 
Hivatal (INS) adatai szerint márciusban 
1493 lej volt a nettó átlagbér, ami 5,6 szá-
zalékkal több, mint februárban, viszont 1 
százalékkal kevesebb, mint 2010 márciu-
sában. A legnagyobb bérnövekedés a do-

hányiparban dolgozók, illetve a pénzügyi 
tanácsadók és biztosítási ügynökök köré-
ben volt. A dohányipari dolgozók bére 32 
százalékkal, a pénzügyi tanácsadóké pedig 
29 százalékkal nőtt. A legalacsonyabb bér-
növekedés az intézet szerint a szállodáknál 
és éttermeknél volt.

> A CFR felére csökkenti a regioná-
lis központok számát. Pénteken jelentet-
ték be, hogy területi átszervezésen megy 
keresztül az állami vasúttársaság. Ennek 
folyamán több mint ezer dolgozót bocsá-

tanak el. Az utasszállító részleg regionális 
központjai számát négyre csökkentik az 
eddigi nyolcról. Így Bukarestben, Temes-
váron, Kolozsváron és Iaşi-ban lesz egy 
munténiai, egy bánság-olténiai, egy erdé-
lyi és egy moldvai utasszállító központ. 
A craiovai, brassói, galaci és konstancai 
központok átalakulnak kereskedelmi köz-
pontokká. Az átszervezéssel 1021 ember 
veszíti el munkahelyét. A szakszerveze-
tek tiltakoznak a leépítés ellen, mondván, 
hogy tavaly már 11 ezer alkalmazottat bo-
csátottak el a vasúttársaságtól.
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JP Morgan: 
150 dollár közelébe 
drágulhat az olaj

A JP Morgan megemelte az idei és a jövő évre vo-
natkozó olajár-előrejelzését, mivel véleményük sze-
rint az OPEC-országok és egyéb kitermelők nem 

tudnak lépést tartani a kereslet emelkedésével, és időbe telik, 
mire a fogyasztók a kereslet visszafogásával reagálnak az emel-
kedő árakra – írja a Bloomberg. Az elemzőház a 2011-re vo-
natkozó olajár-előrejelzését hordónként 110-ről 120 dollárra 
emelte a Brent típusú olaj esetében, a WTI-olajra hordónként 
99 dollárról 109,5 dollárra nőtt az idei becslés. 2012-re 120 
és 114 dollár az előrejelzés a két különböző típusú olaj eseté-
ben. Az elemzés azután jelent meg, hogy az olajpiaci határ-
idős árak 2008 decembere óta nem látott mértékben estek, 
a Londonban kereskedett Brent típusú olaj ára 13 százalékot 
zuhant. A JP Morgan becslése szerint az idei harmadik ne-
gyedévben napi mintegy 600 ezer hordóval fogja meghaladni 
az olaj iránti kereslet a kínálatot, még abban az esetben is, ha 
az OPEC-országok napi 1,2 millió hordóval emelik kiter-
melésüket. A keresleti és a kínálati oldali különbség napi 300 
ezer hordónyira zsugorodhat 2011 negyedik negyedévében, 
feltételezve, hogy Szaúd-Arábia a márciusban mért napi 8,66 
millióról napi 9,5 millióra, Angola 1,56 millióról 1,7 millióra, 
Irak pedig napi 2,69 millióról 3 millió hordóra növeli majd 
kitermelését. A következő negyedévben meg van annak a koc-
kázata, hogy az olajár ismét a 150 dolláros hordónkénti ár felé 
mozduljon, kivéve, ha az OPEC-országok napi 29,4 millió 
hordó fölé emelnék kitermelésüket.
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a VáKár LAJoS Műjégpályán 
szervezünk meg

2011. június 2–5. között

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is szép számban je-
lentkeztek a különböző iparágakat képviselő cégek a me-
gyeszékhelyen tartandó gazdasági seregszemlére.

Részletek a www.expo-har.ro weboldalon.
A csarnokban fennmaradt helyekre május 10-ig lehet je-

lentkezni.
Várjuk Önt is kiállításunkon!

CSÍKEXPÓ, 
AHOL A TERMÉK BESZÉL!


