
Újabb 16 vállalkozás jelentke-
zett az elmúlt héten a Mihail 
Kogălniceanu-programba. A kis- 
és közepes vállalkozások szá-
mára kedvezményes kamatú, 
és államilag garantált hitelfel-
vételi programba az első három 
napon már 17 megyénkbeli cég 
iratkozott fel. Idén a kormány 24 
millió lejt irányzott elő a prog-
ram finanszírozására, várhatóan 
négyezer vállalkozás részesül 
majd segítségben. 
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A kis- és középvállalkozások 
számára kedvezményes ka-
matú és államilag garantált 

hitelfelvételi Mihail Kogălniceanu-
program iránt a „nyitányt” követő 
napokba élénk érdeklődés mutat-
kozott: az első három nap során 
közel 400 kérelmező jelentkezett 
be a rendszerbe. Az elmúlt héthez 
viszonyítva megcsappanni látszott 
az érdeklődés: hétfőtől vasárnap-
pal bezárólag 592 újabb kérést je-
gyeztek. Hargita megyéből az első 
három nap során 17 cég nyújtotta 
be kérését, az elmúlt héten pedig 
16, többek között az ITAS Rt., az 
Agrozoo Pallas Kft., a Marolux Kft., 
a Zetam-PLM Kft., az Auto Times 
Kft. Pénteken Emil Boc kormányfő 
látogatást tett a Kis- és Középvállal-
kozások Hitelezési Országos Alapjá-
nál (FNGCIMM), ahol a program 

felfuttatásának helyzetéről is érdek-
lődött. A programban részt vevő kis- 
és közepes vállalkozások hozzáfér-
hetnek egy legtöbb 125 ezer lej/év/
vállalkozás hitelvonalhoz, részleges 
kamatszubvencionálással (a kamat 
legtöbb hetven százalékáig), illetve 
állami garanciával (a garancia értéke 
a hitel legtöbb nyolcvan százaléká-
nak megfelelő, de nem haladhatja 
meg a százezer lejt). Az állami költ-
ségvetésből az idei évre 24 millió lejt 
irányoztak elő a program felfuttatá-
sára, és a becslések szerint négyezer 
vállalkozás lesz majd haszonélvezője 
a kedvezményeknek. Az ügycsomók 
elbírálása, illetve a támogatás odaíté-
lése a kérések benyújtásának időren-
di sorrendjében zajlik.

Gazdaság

hírfolyam

> Obama új adója: a Buffett-adó. A 
Warren Buffett dollármilliárdosról – aki 
többször jelezte, hogy arányosan kevesebb 
adót fizet, mint titkárnője – elnevezett adó 
lényege, hogy megadóztatja a gazdagokat. 
Az egymillió dollár évi jövedelem felett ke-
resők e szerint több hozzájárulást kell eszkö-
zöljenek, mint eddig. Ezzel azt remélik, hogy 
a tetemesre duzzadt költségvetési deficit 
3000 milliárddal csökken az elkövetkező 10 
évben. A problémát csak az amerikai kong-

resszus jelentheti, akinek hatásköre elfogad-
ni a törvényjavaslatot, ugyanis ennek tagjai 
közt 245 milliomos található, így önmaguk 
megsarcolását kellene jóváhagyják.

> 4 millió euró a BMW Group bővítésé-
re. A nagyváradi Group West társaság, mely 
a BMW mellett az Opel, Saab és Chevrolet 
márkákat is forgalmazza, egy új autószalon 
megnyitására 2,5 millió eurót fordított. Az új 
szolgáltató központ 2800 nm épített felületen 
fekszik, egy 6250 nm-es területen, Aradon. Az 
év végéig 800 használt és új gépkocsi eladását 

tervezik. A másik BMW-s befektetés a brăilai 
Apan Motorsé lesz, 1,5 millió értékben. Ez a 
társaság 2000 gépjárművet adott el tavaly, és 
idén 10%-os növekedésre számít. Sőt egy har-
madik piteşti-i kisebb beruházás is várható, a 
BMW-hez tartozó Mini márkának építenek 
Piteşti-ten egy szalont, hiszen e kisautónál is 
növekedésre számítanak a közeljövőben. A 
legnagyobb beruházás persze a legnagyobbé: 
a bukaresti Automobile Bavaria, melynek or-
szágszerte 13 autószalonja van, az otopeni-i 
központját szeretné idén befejezni, de ennek 
beruházási értékét nem kívánja elárulni.

> A görög dráma folytatódik. George 
Papandreou görög miniszterelnök elhalasz-
totta az Egyesült Államokba tervezett útját, a 
belső problémákra hivatkozva. Ugyanakkor az 
Európai Bizottság, az Európai Központi Bank 
és a Nemzetközi Valutaalap képviselőiből álló 
küldöttség is elhalasztotta athéni látogatását, 
ugyanis úgy tűnik, hogy Görögország nem 
teljesítette a megvonási program előírásait. A 
görög pénzügyminiszter attól tart, hiányzik 
a nemzeti konszenzus Görögországban az 
európai intézményekkel közösen kidolgozott 
megvonási program életbe léptetésére.
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A vállalkozónak és menedzsereknek szóló
nagyszabású gazdasági rendezvényre

már lehet jelentkezni.

A Business Days negyedik rendezvényére 2011. szep-
tember 28–30. között kerül sor Brassóban. A rendezvényen 
a helyi vállalkozók mellett számos szakterületről több mint 
500 vállalkozó, menedzser, szakember és tanácsadó képvi-
selteti majd magát. A rendezvény fő célkitűzése egy kapcso-
latépítő platform létrehozása, a minőségi know-how-hoz 
való hozzáférés, piaci elemzések és tendenciák bemutatása. 
Továbbá azonnali gyakorlati alkalmazással rendelkező kép-
zések és workshopok szervezése.

A Brassói Business Days a rendezvénysorozat idei máso-
dik eseménye, mely a már lassan márkanévként emlegetett 
Business Days megszokott színvonalát hivatott követni. A 
szervezők ismét be szeretnék bizonyítani, hogy Erdélyben is 
képesek nagyszabású eseményt szervezni. Kimagasló példa 
erre a márciusban megrendezett Temesvári Business Days, 
amelyre több mint 500 résztvevő érkezett az ország külön-
böző pontjáról. A rendezvény szakmaiságát a román üzleti 
életben elismert neves előadók, tapasztalt szakemberek és 
sikeres üzletemberek adták meg. 

A Brassói Business Days keretén belül megvalósul az 
a közeg, amelyben a szakmai háttér bemutatása, valamint a 
színvonalas kapcsolatépítések is helyet kapnak. Az előadá-
sok és a műhelymunkák tudatosan vannak úgy kialakítva, 
hogy a vállalatvezetés és a vezetési technikák gyakorlati 
alkalmazása kerüljön előtérbe. A rendezvény altémájának 
megfelelően a turizmus, különösképpen a régióban alkal-
mazható stratégiák kapnak fontos szerepet. 

A rendezvénysorozat irányelveit követve a kétnapos ese-
ményt szakmailag megalapozott előadások, workshopok, 
Business Networking-estek, a VIP-tagok számára kerek-
asztal-beszélgetések tarkítják. A szervezők sokoldalúsá-
gát bizonyítva teret kap a Vásárok és Kiállítások szekción 
belül 30-35 olyan turisztikai cég is, amely tevékenységét 
az Business-turizmus és Leisure and spa terültén fejti ki. 
Ezzel párhuzamosan ebédidőben gasztronómiai versenyt 
szerveznek. Marius Ghenea a vállalkozói szellemről szó-
ló Antreprenoriat című könyvét dedikálja, míg Bogdan 
Comănescu és Ovidiu Atanasiu MAXIM – Az értékesítés 
erejének pszichológiája című könyvét. A Brassói Business 
Days záróakkordja a gálaest, mely ünnepélyes hangulata 
mellett jótékonysági célt is szolgál. A gálaest alkalmat ad 
a helyi vállalkozóknak arra, hogy felkarolják és támogas-
sák Crina Coco Popescut, aki minden idők legfiatalabb 
alpinistájaként teljesítette a Seven Volcanoes-sorozatot, 
valamint egy sérült gyermekekből álló csoportot a mun-
kapiacon való elhelyezkedésében.
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Jelentkeznek 
a Hargita megyei vállalkozások


