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> Jövőre 7 lejre drágulhat egy liter 
üzemanyag a benzinkutasok egyesülete 
szerint. Az üzemanyag ára az év végére el-
érheti a 6 lejt, jövőre pedig 7 lejre is drágul-
hat – Ion Tache, a benzinkutasok országos 
egyesületének elnöke becslése szerint. „Ha 
a jelenlegi trend folytatódik, az év végére 
az összes üzemanyagtermék ára elérheti a 6 
lejt, jövőre pedig nem lenne csoda a 7 lejes 
benzinár vagy gázolajár sem” – mondta Ion 
Tache.

> Egyre biztosabb, hogy az IBM kuta-
tóközpontot nyit Marosvásárhelyen. Az 
IBM beruházásra készül Marosvásárhelyen 
– erősítette meg Anca Boagiu szállítási mi-
niszter. A tárcavezető szerint már több mint 
egy éve tárgyalnak erről, az állam már a föld-
területet is átutalta a városnak annak érde-
kében, hogy az önkormányzat biztosítani 
tudja a megfelelő infrastruktúrát a kutató-
központ megnyitásához. A terület a sportre-
pülőtér tulajdona volt, és az önkormányzat 
ezért cserébe más helyszínt kell biztosítson a 
sportklubnak.
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 hirdetések

Gazdaság
IsĂrescu nem javasolja

Fél év után megbánná
a kormány

az adócsökkentést
Egyszerű, a kormány számára kézenfekvő megoldás-
nak tűnik a társadalombiztosítási hozzájárulás, az adók 
csökkentése, de ez hat hónap után zátonyra futhat, és 
korlátozhatják az állam lehetőségeit megkezdett beruhá-
zások befejezésénél, nyilatkozta tegnap Mugur Isărescu, 
a jegybank elnöke.

Hírösszefoglaló„A megoldások egyszerűnek tűnnek, például az, hogy 
csökkenteni kell a társadalombiztosítási hozzájá-
rulást (CAS), az adókat, de a második elemzésnél 

az tapasztalható, hogy mindez zátonyra futhat hat hónap alatt, 
mert nem lehet finanszírozni. A társadalombiztosítási hozzá-
járulás növelné a magáncégek beruházásait, de csökkentené a 
forrásokat az állami befektetéseknél. Minden be nem fejezett 
beruházás lekötött forrás. Egy ország akkor fejlődik, akkor tudja 
emelni az életszínvonalat, ha mozgósítja és nem leköti erőforrá-
sait. Nagyon fontos, hogy elsőbbséget élvezzenek a beruházá-
sok, de megláthatjuk, milyen az, ha 40 000 befejezetlen projek-
ted van” – fejtette ki Isărescu, a Romania Financial Forum 2011 
című rendezvényen. Gheorghe Ialomiţianu pénzügyminiszter 
augusztusban azt nyilatkozta, hogy a kormány úgy döntött, 
„kedvezőbb” időpontig halasztja a munkaadók társadalombiz-
tosítási hozzájárulásának csökkentését, a jelen gazdasági helyzet-
ben nem engedhetik meg egy ilyen intézkedés bevezetését. Az 
áprilisban kidolgozott pénzügyi-költségvetési stratégiában az 
áll, hogy az év második felétől két százalékponttal csökkentik a 
társadalombiztosítási hozzájárulást, megjegyzik, hogy az adóen-
gedmény hozzájárul majd a munkapiaci adóelkerülés csökken-
téséhez és az önkéntes bevallások emelkedéséhez.

Ialomiţianu áprilisban arról beszélt, hogy az általa vezetett 
intézmény nagyon alaposan elemzi a munkaadók társadalom-
biztosítási hozzájárulásának csökkentését, de erről az IMF-fel és 
az EB-vel közösen döntenek. A kormány augusztusban hagyta 
jóvá a pénzügyi-költségvetési stratégiát, ám ebben a dokumen-
tumban nem szerepelt a társadalombiztosítási hozzájárulások 
csökkentése. Az IMF képviselői kijelentették, a munkaadók 
társadalombiztosítási hozzájárulása csak akkor csökkenthető, 
ha garancia van a 2011-es és 2012-es pénzügyi célok tisztelet-
ben tartására, ha a költségvetési hiány kisebb lesz, mint a GDP 3 
százaléka. A kormány és az IMF kiegészítő szándéklevelében az 
szerepel, hogy a felek megállapodtak, ebben az évben csak akkor 
veszik számításba a munkaerő adójának csökkentését, ha a gaz-
daság magához tér és létrejön ennek anyagi feltétele.

vendéglátós számvetés

Jó szezont zártak a nyári kertet 
működtetők Udvarhelyen

Az elmúlt két évet összehason-
lítva idén sokkal jobb évet zár-
tak azok a székelyudvarhelyi 
vendéglátóegységek, amelyek 
rendelkeznek nyári kertekkel. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Jóllehet a napsütéses vénasz-
szonyok nyara szűnni nem 
akar, viszont a délelőtti hő-

mérsékletek egyértelműen arra 
utalnak, hogy megérkezett az 
ősz, lejár a nyári kertek szezon-
ja. A lezárult idényt jónak ítélik 
a tulajdonosok. „Egész jó évet 
tudhatunk magunk után” – vála-
szolta kérdésünkre Dénes Csaba, 
a Diablo pizzéria egyik új tulajdo-
nosa. A cégvezető nem tudta ösz-
szehasonlítani az elmúlt két évet, 
mivel a Bethlen negyedi vendég-
látóegység két hónapja gazdát cse-
rélt. Elmondása szerint még most 
is szívesen kiülnek a vendégek a 
teraszra, ha nap közben annyira 
felmelegszik az idő. Köztudott, 
hogy a vendégek sokkal jobban 
szeretik a nyári kertet a friss leve-
gő miatt: az is sokszor megtörtént 
a nyár folyamán, hogy kisebb eső-
zésekkor is inkább kint maradtak” 
–  összegezte az elmúlt két hóna-
pot Dénes Csaba.

Nagy Levente, a városi parkban 
működő Jungle vendéglő vezetője 

arról számolt be, hogy mintegy 30 
százalékos növekedés volt tapasz-
talható a nyári kertjük forgalmá-
ban. Elmondása szerint ez többek 
közt annak is betudható, hogy 
2010-ben az esős időjárás mellett 
a városi park felújítása is közreját-
szott, hogy a vendégek bizonyos 
része elkerülje az éttermet. „Ösz-
szességében meg vagyunk eléged-
ve a 2011-es évvel, volt csúcssze-
zonunk is” –  véleményezett az 
étterem vezetője. A Kossuth Lajos 
utcai Fényes vendéglő átlagos évet 
zárt – összegezte Ferenczy Zsolt 
cégtulajdonos. „Fél évig zárva volt 
ugyan az étterem, így nem tudom 
összehasonlítani a 2010-es eszten-

dővel. Ahhoz képest, hogy csak 
júliusban nyílt meg, rendben volt. 
Jövőben, az idei Cold Rock Feszti-
vál mintájára sokkal több rendez-
vénnyel igyekszünk bekapcsolód-
ni a szórakoztatásba” – vetítette 
előre a cégvezető. A belváros egyik 
legnagyobb nyári kertjével rendel-
kező Mokka kávéház vezetősége 
elmondta lapunknak, hogy az el-
múlt két év forgalma többnyire 
megegyező volt, jóllehet 2011-ben 
megnövelték a teraszuk befogadó-
képességét. Hangsúlyozták, hogy 
sok csapadék esett a nyár elején, 
ezért csak az elmúlt két hónap tar-
tós napsütésének köszönhetően nö-
vekedett meg a nyári kert forgalma.

Ha az idő engedi, még októberben is inkább a teraszon fogyasztanak a vendégek 

Isărescu: az adócsökkentés redukálná az állami beruházások forrásait


