
Gazdasági hírösszefoglaló 

 

Csökkent hétfőn a három hónapos bankközi hitelkamatláb  
Három bázisponttal, évi 3,15 százalékról 3,12 százalékra csökkent hétfőn a lej alapú hitelek törlesztőrészletét 

befolyásoló három hónapos bankközi hitelkamatláb (ROBOR) – közölte a Román Nemzeti Bank (BNR).  
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122271-csokkent-hetf-n-a-harom-honapos-bankkozi-hitelkamatlab 

 

Mobilalkalmazás a napszámosokért: mától működik az idénymunkások elektronikus regisztere 

Húszmillió eurós tanácsadói szerződést írt alá Románia az Európai Beruházási Bankkal (EBB) az európai uniós 

alapok lehívásával kapcsolatban – tájékoztatott az európai alapok minisztériuma (MFE).  
https://kronikaonline.ro/gazdasag/applikacio-napszamosok-foglalkoztatasara-n-matol-rajtol-az-idenymunkasok-elektronikus-

regisztere 

https://www.hirmondo.ro/gazdasag/bucsu-a-papirtol/ 

 

Hargita megye: miután ősz óta stagnált, most enyhén csökkent a krumpli ára 
 

A Hargita megyei burgonyatermelőknél stagnált a krumpli ára ősz óta, jelenleg pedig enyhén csökkent az import 

miatt, a megyében az ősszel begyűjtött termés 30-40 százaléka van még raktáron. 
 
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122287-hargita-megye-miutan-sz-ota-stagnalt-most-enyhen-csokkent-a-  
krumpli-ara  
https://www.erdely.ma/hargita-megye-miutan-osz-ota-stagnalt-most-enyhen-csokkent-a-burgonya-ara-az-import-  
miatt/  
https://szekelyhon.ro/aktualis/miutan-osz-ota-stagnalt-most-enyhen-csokkent-a-burgonya-ara 

 

Pályázat természeti csapás okozta károk enyhítésére 
 

A megyei vidékfejlesztési hivatal szerint, február 10-én az országos ügynökség közvitára bocsátotta két 

hamarosan kiírásra kerülő pályázat, az 5.1-es és az 5.2-es számú intézkedés tájékoztatóit 13, illetve 3,7 millió 

eurós keretösszeggel. 
 
https://www.3szek.ro/load/cikk/130683/palyazat-termeszeti-csapas-okozta-karok-enyhitesere-videkfejlesztes 
 

Egyre több a GMO 
 

A bloomberg.com a közelmúltban ismertette, hogy míg 2000-ben az USA-ban termesztett génmódosított 

kukorica és szója mindössze 25 százaléka volt, tíz évvel később ez az arány 85, mára pedig 92 százalékra szökött 

fel. 

https://www.3szek.ro/load/cikk/130684/egyre-tobb-a-gmo 

 

Digitális eszköztár 
 

2018 novemberében indult el a FAIRshare elnevezésű projekt, amelyet a Horizont2020 keretprogramjának 

részeként támogatott az Európai Unió. A projekt fő célja, hogy felkészítse a gazdálkodókat a digitális korszakra, 

fejlessze a szaktanácsadók kapacitását azzal, hogy lehetővé teszi számukra a meglévő digitális eszközök elérését, 

kipróbálását, digitális megoldások beépítését tanácsadási folyamataikba. 
 
https://www.3szek.ro/load/cikk/130685/digitalis-eszkoztar 

 

A felszíni kitermelések járadékainak 80%-át helyben hagynák 

Olyan kormányhatározatot készít elő a kormány, amely szerint a felszíni kitermelések járadékainak 80 százaléka 

a helyi költségvetésben maradna - jelentette ki a községek országos szövetségének közgyűlésén Ludovic Orban 

miniszterelnök. 
 
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200217-a-felszini-kitermelesek-jaradekainak-80-at-helyben-hagynak 

http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200217-a-felszini-kitermelesek-jaradekainak-80-at-helyben-hagynak 

http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200218-kedvezo-hatasa-lenne-erdelyre-es-szekelyfoldre-ha-a-banyajaradek-80-a-helyben-

maradna 
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Kevesebb pénzből gazdálkodik idén Kovászna Megye Tanácsa, mint tavaly 
 

Jelentősen kisebb költségvetésből gazdálkodhat idén Kovászna Megye Tanácsa - derül ki a megye 

sajtószolgálatának a legutóbbi soros üléséről küldött tájékoztatójából, amelyben azt is hozzáteszik, hogy a 

megszorítások elsősorban a működési részt érintik. 
 
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200216-kevesebb-penzbol-gazdalkodik-iden-kovaszna-megye-tanacs-mint-tavaly 

 

Pályázati támogatásokból fejlesztenek az udvarhelyszéki községekben 
 

Az udvarhelyszéki községek vezetőségei pályázatok révén képzelik el a nagyobb fejlesztéseket, hiszen helyi 

forrásokból nem lehet látványosan haladni. Kányád, Székelyvarság, Szentábrahám, Bögöz és Fenyéd vezetői 

egyebek közt szennyvízhálózatot, napközi otthonokat építtetnek, közintézményeket hoznak rendbe, utakat 

újítanak fel. 
 
https://szekelyhon.ro/aktualis/palyazati-tamogatasokbol-fejlesztenek-az-udvarhelyszeki-kozsegekben 

 

Egyre több munkaadó fontolgatja, hogy vendégmunkást alkalmaz 
 

Nem állnak odébb, ha elégedetlenek, nem követelőznek, és fegyelmezettek, hiszen tudják, hogy kihágás esetén 

kitilthatják őket az országból – a tapasztalatok szerint leginkább ezek az érvek szólnak az Unión kívülről érkező 

munkaerő alkalmazása mellett. 
 
https://szekelyhon.ro/aktualis/egyre-tobb-munkaado-fontolgatja-hogy-vendegmunkast-alkalmaz 

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122319-haromszeken-is-novekszik-az-igeny-a-kulfoldi-

vendegmunkasokra 

 

Egymilliárd lej megy el civil különnyugdíjakra: a hozzájárulások alapján ötször kevesebb járna A 2019-es a 

harmadik év volt, amikor a civilek különleges nyugdíjára az állami költségvetésből kifizetett összeg 

növekedésének üteme meghaladta a társadalombiztosítási büdzséből kiutalt, tehát a hozzájárulások alapján 

kiszámított összegek gyarapodásának sebességét. 
 
https://kronikaonline.ro/gazdasag/egymilliard-kulonnyugdijakra-n-a-hozzajarulasok-alapjan-otszor-kevesebb-jarna 

 

Idénre is meghirdetik 

Pelletes kazánokra, napelemrendszerekre és nyílászárók cseréjére hirdet idén újabb Zöld Ház programot a 

környezetvédelmi minisztérium, miközben a tavaly meghirdetett támogatási programra még egyetlen szerződést 

sem írtak alá, viszont a vele járó ügyvitelre és járulékos kiadásokra elköltöttek már 13 millió eurót. 
 
https://www.hirmondo.ro/gazdasag/idenre-is-meghirdetik/ 
 

Orban: a közméltóságok jutalékának korlátozása 1,2 milliárd lejnyi megtakarítást jelent 
 

A közméltóságok jutalékának korlátozása 1,2 milliárd lejnyi megtakarítást jelent – közölte a községek országos 

szövetségének közgyűlésén Ludovic Orban miniszterelnök. 
 
https://www.hirmondo.ro/gazdasag/orban-a-kozmeltosagok-jutalekanak-korlatozasa-12-milliard-ejnyi-megtakaritast-jelent/ 

 

Három Tenger Kezdeményezés 
 

Egymilliárd dollárral is hajlandó támogatni a Három Tenger Kezdeményezést az Amerikai Egyesült Államok, 

hogy a közép- és kelet-európai európai uniós államok növelhessék energetikai függetlenségüket Oroszországtól – 

jelentette be az amerikai külügyminiszter. 
 
https://www.3szek.ro/load/cikk/130738/harom-tenger-kezdemenyezes 

 

Turisztikai vásár 
 

Február 20–23. között zajlik Bukarestben Románia Turisztikai Vására, amelyen bemutatják azt a kilenc 

desztinációt is, amely az Európai Bizottság által kezdeményezett, úgynevezett EDEN versenyen kiválósági díjat 

kapott. Ezek a Horezu-medence, a Nyugati Szigethegység Nemzeti Park, Feredőgyógy, Bodza-föld, 

Gyulafehérvár, Jurilovca, Nagyszeben környéke és Miszmogyorós. 
 
https://www.3szek.ro/load/cikk/130739/turisztikai-vasar 
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Nem kell a Dacia 
 

Januárban 31,4%-kal esett vissza a Dacia személygépkocsik eladása Európában (az Európai Unióban, Nagy-

Britanniában és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás – EFTA – országaiban), és a gépjárműgyártó piaci 

részesedése 2,7%-ra csökkent a 2019 azonos időszakában elért 3,6%-ról – közölte az Európai Autógyártók 

Egyesülete (ACEA). 
 
https://www.3szek.ro/load/cikk/130740/nem-kell-a-dacia  
https://www.erdely.ma/acea-314-kal-esett-vissza-a-dacia-szemelygepkocsik-eladasa-az-europai-piacon-januarban/ 

 

Változtatott az EU az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek listáján 
 

Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa (Ecofin) kedden felülvizsgálta az adózási szempontból nem 

együttműködő országok és területek uniós jegyzékét, amelybe az eddig szereplő nyolc mellé újabb négy 

országot, illetve területet vett fel, mivel nem hajtották végre azokat az adóreformokat, amelyekre kötelezettséget 

vállaltak. A jegyzékből 16 országot törtöltek. 
 
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200218-valtoztatott-az-eu-az-adozasi-szempontbol-nem-egyuttmukodo-orszagok-es-
teruletek-listajan 
 
 
 
Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Csíkszereda 
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