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> Nőtt a cigarettaértékesítés. A zárjegy 
nél küli csempészcigaretta visszaszorításának ha-
tásaként 15-20 százalékkal nőtt az idei év első 
hat hónapja alatt eladott legális dohánytermé-
kek forgalma – mondta el a Gilda Lazăr, a hazai 
dohánypiac egyik legnagyobb szereplőjének, a 
JTI Románia vállalati ügyfelekért felelős mene-
dzsere. Szavait Sorin Blejnar, az Országos Adó-
ügynökség (ANAF) elnöke is alátámasztotta, 
leszögezve, míg 2009-ben a romániai dohánypi-
ac teljes forgalmának 36 százalékát a csempész-

cigaretta értéke tette ki, addig idén májusra ezt 
az arányt 12 százalékra tudták visszaszorítani.

> Nem kell az RBS romániai leánybank-
ja az OTP-nek. Az OTP és a Royal Bank of 
Scotland között nem jött létre megállapodás 
az RBS román leányvállalatának eladásáról 
– jelentette be Pongrácz Antal, az OTP ve-
zérigazgató-helyettese. A magyar pénzinté-
zet azonban továbbra sem zárja ki, hogy ha 
nem talál megfelelő méretű bankot a román 
piacon, akkor több kisebb bankot akvirálna, 
és ezeket vonná össze. Erre már volt példa, 

hiszen az OTP Szerbiában több pénzinté-
zetet vásárolt, és ezeket integrálta. Pongrácz 
elmondta, az RBS túl magas árat kért a ro-
mán leánybankért, ezért nem jöhetett létre a 
tranzakció. Ennek ellenére az OTP nem tett 
le arról, hogy növelje piaci részesedését: a cél 
a romániai piacrészesedés 5-10 százalékra 
való emelése. Az OTP tavaly év végén a ro-
mán bankszektor 17. legnagyobb szereplője 
volt, mérlegfőösszege alapján pedig 1,2 szá-
zalékos piacrészesedést tudhatott magáénak. 
Pongrácz azt is elmondta, az RBS román leá-
nya 100-150 millió eurót érhet.

> 9 százalékal nőtt az ipari termelés. 
Majdnem 9 százalékkal növekedett az ipari 
termelés az év első öt hónapjában – derül ki 
az Országos Statisztikai Intézet adataiból. E 
szerint a legnagyobb mértékben a feldolgo-
zóipar termelése növekedett: a szektorban 
9,4 százalékos emelkedést jegyeztek, míg a 
kitermelő bányaipar 8,3 százalékos növeke-
déssel, az energiatermelés pedig 5,7 százalék-
kal gyarapodott. Szakértők szerint a román 
gazdaság idei első negyedévi 1,7 százalékos 
növekedése is az ipari termelés növekedésé-
nek köszönhető.
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a pozitív irányba elmozdult mak-
rogazdasági mutatók ellenére a 
vállalkozók még mindig nem ér-
zik a válság végét – mutatott rá 
a marosfői EU Tábor szombati 
zárónapján tartott előadásában 
Gyerkó László szenátor, a Romá-
niai Magyar Közgazdász Társa-
ság csíki szervezetének elnöke. 
szavait Kedves Imre, a Hargita 
megyei pénzügy ügyvezető igaz-
gatója is alátámasztotta, utalva 
a cégek csökkenő alkalmazotti 
létszámára.
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Gazdaságos gazdaság cím alatt 
Erdély gazdasági jövőképé-
ről tartott a nyolcadik EU 

Tábor szombati zárónapján előadást 
Gyerkó László szenátor és Kedves 
Imre, a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság ügyvezető igazga-
tója. „Az elmúlt esztendő felmérései 
alapján kitűnt, hogy a lakosságot 
egyre inkább foglalkoztatja a gazda-
sági téma, érdeklődnek az infláció, a 
bankok által meghatározott kamat-
láb, valamint a svájci frank árának 

változása iránt” – mutatott rá Gyerkó 
László. A szenátor szerint a RMDSZ 
a tavasz folyamán ebből az indítta-
tásból hozta létre a Gazdasági Taná-
csot, amelynek célja, hogy „koherens 
gazdasági és pénzügyi stratégiákat 
dolgozzon ki, konkrét tanácsokkal 
szolgáljon egy-egy kormányhatáro-
zat- vagy törvénytervezet kapcsán, 
és segítse a vállalkozókat”. Elmondta, 
az elmúlt években Székelyföld főként 
a kultúra és tudás terén fejlődött, 
ugyanakkor – Gyerkó szerint – a 
munkahelyteremtés terén is fejlődni 
kell. Hozzátette, az összefogás mot-
tójának érvényesülnie kell, ahhoz 
hogy itthon tartsuk fiataljainkat. „Az 
elmúlt időben megjelentek a makro-
gazdasági mutatók, amelyek szerint 
a krízis elmúlt, most már pozitív 
irányba haladnak a számok, viszont 
a vállalkozók még nem érzik ennek 
hatását” – fogalmazott Gyerkó, aki 
szerint a pénzforgalommal, a bankok 
rugalmatlanságával van a probléma.

Kedves Imre számadatokkal is alá-
támasztotta a szenátor szavait, támo-
gatva az összefogást, hiszen „a cégeknél 
foglalkoztatott személyek száma évről 
évre csökken, de közben égető szükség 
is van a jól képzett fiatalok munkájára” 
– magyarázta a pénzügyi szakember. A 
Hargita megyei pénzügy első embere 
persze nem is próbálta véka alá rejteni, 
kezdőként nehéz bekerülni nagyobb 
vállalatokhoz, de véleménye szerint 
a frissen végzettek akaratán és mo-
tivációján is múlik az elhelyezkedés. 
A kibontakozó új folyamatok közül 
Kedves Imre kiemelte: egyre inkább 
elfogadottá válik az elektronikus úton 
történő ügyintézés, főleg a fiatalok él-
nek a lehetőséggel. Kedves szerint „így 
jóval könnyebb és gyorsabb az admi-
nisztráció, bár az idősebb generáció 
nehezen akarja elfogadni”.

Kedves Imre (balra) az elektronikus ügyintézés előnyeiről, Gyerkó László (jobbra) a gazdasági kibontakozásról beszélt 
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