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> A Capital összeállítása szerint 
Frank Timiş a leggazdagabb romá-
niai. Ion Ţiriac és Dinu Patriciu idén 
nem kerültek fel a Capital 300-as top-
listájának a dobogójára, az első helyet 
Frank Timiş foglalta el 1,6-1,65 milli-
árd eurós vagyonával. Az ő befektetései 
a kőolaj- és ásványianyag-kitermelés-
hez, illetve a gyógyszeriparhoz köthe-
tők. A második helyen Ioan Niculae, a 
harmadikon pedig az Adamescu család 
szerepel, a negyedik helyre csúszott le 
a Ţiriac család, az ötödik lett Patriciu. 
A leggazdagabb romániai magyar idén 
is Teszári Zoltán 700-800 millió euró-

ra becsült vagyonával. A 300 leggaz-
dagabb romániai lakos vagyona 29,5 
milliárd eurót tesz ki, ez a GDP 25%-ával 
egyenértékű. 2002-ben ez az arány 
csak 17% volt – mutat rá a Capital ösz-
szeállítása. A 300-ból 14 személynek 
külföldön van az állandó lakhelye, 121 
pedig a fővárosban él. A toplistában 
szereplő személyek átlagvagyona 98,3 
millió euró. A Capital 2002-es első ösz-
szeállításakor a leggazdagabb romániai 
Iosif Constantin Drăgan, a Butan Gas 
tulajdonosa volt, 700-900 millió dollá-
ros vagyonnal. Frank Timişnek akkor 
200-250 millió dollárja volt

.> Băsescu: nem csökkennek 
jövőre a fizetések és a nyugdíjak. 
Traian Băsescu államfő a Cotroceni-
palotában tartott sajtótájékoztatón 
elmondta, hogy a jövő évi költségve-
tés megalkotásakor nagyon körülte-
kintőnek kell lenni, de nem fognak 
sem a fizetések, sem a nyugdíjak csök-
kenni. Az ország számára a hitelfelvé-
tel költségei nagyon magasak, ezért 
törekedni kell az alacsony adósság-
szint tartására. Románia CDS felára, 
azaz az ország államadósság-törlesz-
tési kockázatára kötött biztosítási díj, 
augusztus elsején még 137 pont volt, 

szeptember 26-ra azonban 377 pont-
ra emelkedett, egyszerűen a negatív 
nemzetközi hatások következtében. 

Az államfő arra intette a kormányt, 
hogy az eddigieknél körültekintőb-
ben foglalkozzanak az EU-s alapok 
lehívásával, és a pénzek elköltésének 
nyomonkövetésével. Kiemelte, hogy 
a hivatalos adatok szerint az elérhe-
tő források 14,8%-át hívta le eddig 
Románia. Băsescu szerint a jövő évi 
költségvetési hiány akár 3% alá is 
csökkenhet, és ennek eléréséhez a kor-
mánynak meg kell találnia a szükséges 
eszközöket.hí
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Javult a statisztika

Kevesebb 
cégfelfüggesztés

Az elmúlt esztendő hasonló időszakához viszonyítva 
mind országos, mind pedig Hargita megyei viszonylat-
ban csökkent a tevékenységük felfüggesztését igénylő 
cégek száma. 

H. Z.

A minimáladó bevezetését annak idején sokan kifogá-
solták. Ez az adónem országszerte számos vállalko-
zást kényszerített tevékenysége felfüggesztésére. Ezért 

a kormány megszüntette a minimáladó-fizetési kötelezettsé-
get, ezt követően csökkent a felfüggesztést igénylő cégek szá-
ma is. Egy minapi hivatalos közlemény szerint a szeptember 
végéig eltelt időszakban országos viszonylatban 16 474 cég 
függesztette fel tevékenységét, 72,3 százalékkal kevesebb, 
mint a megelőző esztendő azonos időszakában. Egyértelmű, 
hogy a minimáladó megszüntetése kedvezett a cégeknek. Az 
év elejétől eltelt időszakban országos viszonylatban 82,7 szá-
zalékkal csökkent azoknak a vállalkozásoknak a száma, ame-
lyeket töröltek a kereskedelmi törzskönyvi nyilvántartásból, 
azaz 159 487-ről 27 586-ra. Ez annak is tulajdonítható, hogy 
javult a pénzügyi fegyelem, , illetve másabb, a hatályos a keres-
kedelmi törzskönyvvel kapcsolatos törvényes előírásoknak. 
Az elmúlt kilenc hónap során az aktívként nyilvántartott vál-
lalkozások száma országos viszonylatban 934 365 volt, ebből 
645 521 jogi személyiségű cég az engedélyezett magánszemé-
lyek, családi vállalkozások és egyéni vállalkozások száma pe-
dig 288 844 volt. Nézzük meg hogyan fest a Hargita megyei 
helyzetkép. Míg 2010 első kilenc hónapjában 680 vállalkozás 
kérte tevékenységének felfüggesztését, amelyek közül menet-
közben 22 kezdte újra tevékenységét, az idén csak 300, s ezek 
közül is időközben 10 újrakezdte tevékenységét. A dolgok 
ilyenszerű alakulása mindenképp kedvező, de lehetne jobb is 
– vélik a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság ille-
tékesei. Csökkent a kereskedelmi törzskönyvi nyilvántartásból 
törölt vállalkozások száma is, míg az 2010-ben 1625 volt, idén 
946. A törlések oka rendszerint az, hogy egyes vállalkozások 
két egymást követő év során nem tettek eleget éves pénzügyi 
jelentésük benyújtási kötelezettségüknek. 

számú ugyancsak egy bukaresti 
töltőállomásnál, 5,60 lej/liter, a 
gázolaj egy Teleorman megyei 
alexandriai töltőállomásnál 5,35 
lej/liter, az úgynevezett szuper 
kategóriába tartozó gázolajé pe-
dig egy vaslui-i kútnál 5,49 lej/
liter. Ami megyénket illeti, az 
elmúlt napokban a legolcsóbb 
árakon a 95 oktános benzint, va-
lamint az Euro Diesel 5 gázolajat 
egyes Petrom-kutaknál lehetett 
vásárolni.

Év végi „cél” a hét lejes ár?
Szakelemzői értékelések sze-

rint nem kizárt, hogy az eszten-
dő végéig akár a 7 lejt is meg-
súrolhatja egyes üzemanyagtí-
pusok ára. A dolgok ilyenszerű 
alakulása okán pedig a Romá-
niai Közúti Szállítók Országos 
Szövetsége (UNTTR) csütör-
tökön, október 20-án tiltakozó 

közleményt hozott nyilvános-
ságra, amelyben a kormány köz-
belépését sürgeti, egyszersmind 
kilátásba helyezve egy általános 
sztrájkot. A kormányhoz is el-
juttatott közleményükben az 
áll, hogy „a kialakult kritikus 
helyzet kapcsán világos és ha-
tározott fellépést várunk a kor-
mánytól, mert ellenkező eset-
ben a görögországi közúti szál-
lítók példáját követve általános 
sztrájkra kerülhet sor”. 

A drágítás indokolatlan
Továbbá utalnak arra is, hogy 

a pénzügyminisztérium által vég-
zett elemzés annak idején megál-
lapította, hogy az üzemanyagok 
árainak a drágítása indokolatlan 
volt, de ezt a tényfeltáró megálla-
pítást nem követték konkrét in-
tézkedések. Továbbá kifogásol-
ják azt is, hogy a versenytanács 

öt éve „kínlódik” az üzemanyag-
forgalmazók monopolhelyzeté-
nek a kivizsgálásával, anélkül, 
hogy az akciót finalizálták volna. 
A közleményre reagálva a kor-
mányfő személyi tanácsadója, 
Paula Vass azt nyilatkozta, hogy 
a kormánynak nemigen van le-
hetősége a közbelépésre, illetve 
nem áll módjában az áfa, vala-
mint a jövedéki adó mérsékelé-
se. Azt sem tartja járható útnak, 
hogy a szállítmányozó cégek 
esetében visszatérítsék a jövedé-
ki adót (ez viszont a nemzetközi 
gyakorlatban ismeretes, így pél-
dául Magyarországon a szállító 
cégek visszaigénylik a jövedéki 
adót). Szerinte járhatóbb út len-
ne a felhasználók részéről az ész-
szerűbb, a takarékosabb üzem-
anyag-fogyasztás. Épp csak azt 
nem mondta, hogy lehet gyalog 
is közlekedni…

88 ezren fizettek jövedelemadót a megyében

A vezérigazgatóságtól származó adatok szerint 2010 de-
cemberében nyilvántartásaikban 15 815 jogi személyiségű 
adófizető szerepelt, 442 közintézmény, 1008 engedélyezett 
magánszemély, 2063 családi vállalkozás és 6977 egyéni vál-
lalkozás. A személyi jövedelmi adót fizető magánszemélyek 
száma pedig 88 127 volt. Ezek tekintetében az elmúlt kilenc 
hónap során érdekes változások következtek be. Így például 
a jogi személyiségű, aktív adófizetők száma több mint 600-
zal csökkent, szeptember végén a nyilvántartásban 15 200 
szerepelt. A közintézmények száma pedig kettővel 442-ről 
440-re. A leglátványosabb változás a családi vállalkozások 
tekintetében következett be: 2010 decemberében azok szá-
ma mint adófizető személyek 2063 volt, 2011 szeptembe-
rében pedig csak 1419. Ezzel mintegy párhuzamosan nőtt 
az egyéni vállalkozók száma, nevezetesen 6977-ről 7411-re. 
Az engedélyezett magánszemélyek tekintetében nem kö-
vetkezett be lényeges változás, illetve csak némi növekedés 
mutatkozott, számuk 1008-ról 1091-re növekedve. 


