– 2009 szeptember-október –
2009 október 8.: A Román Parlament megszavazta a Román Nemzeti Bank
új Igazgatótanácsát, jóváhagyva ezáltal a költségvetési-pénzügyi bizottság javaslatát. Az RNB Igazgatótanácsának összetétele:
Dr. Mugur Isãrescu akadémikus – az RNB Igazgatótanácsának elnöke, a
Nemzeti Bank kormányzója
Dr. Florin Georgescu – fõ kormányzóhelyettes, az RNB Igazgatótanácsának
tagja
Dr. Cristian Popa – kormányzóhelyettes, az RNB Igazgatótanácsának tagja
Bogdan Olteanu – kormányzóhelyettes, az RNB Igazgatótanácsának tagja
Dr. Nagy Ágnes – az RNB Igazgatótanácsának tagja
Dr. Dinu Marin – az RNB Igazgatótanácsának tagja,
Dr. Nicolae Dãnilã – az RNB Igazgatótanácsának tagja
Dr.Virgil Stoenescu – az RNB Igazgatótanácsának tagja
Dr. Napoleon Pop – az RNB Igazgatótanácsának tagja
2009 október 5.: Különleges érmekibocsátás – ezüstérme-kibocsátás a
Konstancai Kikötõ felavatásának 100. évfordulójára. A kibocsátás dátuma:
2009 október 7.
2009 október 2.: Dél-kelet európai konferencia a piaci infrastruktúrák
fejlesztésérõl és integrációjáról. A Román Nemzeti Bank és az Európai Központi Bank szeptember 30–október 2. között rendezte meg a piaci infrastruktúrák fejlesztésérõl és integrációjáról szóló Dél-kelet európai konferencia második kiadását. Az elsõ ilyen jellegû konferenciára 2005-ben került sor.
2009 október 1.: A Román Nemzeti Bank által 2009 októberére meghirdetett irányadó kamatláb éves 8,5%.
2009 október 1.: A nemzetközi tartalékok helyzete szeptemberben.
2009 szeptember 30-án a Román Nemzeti Bank devizatartalékainak értéke
28 339 millió euró volt, miközben a devizatartalékok értéke augusztus 31-én
27 743 millió euró volt. A Jegybank aranytartaléka a 103,7 tonnás szinten maradt. A jelenlegi piaci árviszonyok mellett ennek az aranytartaléknak az értéke
2 276 millió euró.

2009 szeptember 29.: Az RNB Igazgatótanácsának határozatai. Az RNB
Igazgatótanácsa elrendelte a monetáris politikai kamatláb lecsökkentését
8,5%-ról 8%-ra szeptember 30-tól kezdõdõen. További határozat a bankrendszer likviditásának megfelelõ kezelése a monetáris politika transzmissziós csatornáinak megerõsítése érdekében, valamint a jelenlegi kötelezõ minimális tartalékráták megtartása.
2009 szeptember 24.: A lakosság és a gazdasági szereplõk pénzügyi magatartása területi felbontásban – 2009 augusztus. A jelentés tartalmazza a
nem banki és nem kormányzati ügyfelek hiteleinek és betéteinek területi megoszlását.
2009 szeptember 23.: A fõbb monetáris mutatók augusztusban. Az M3
monetáris aggregátum 2009 augusztusának végén 1,4%-kal nõtt az elõzõ hónaphoz képest és 13,3%-kal 2008 augusztusához képest. A nem kormányzati
hitel 0,4%-kal nõtt az elõzõ hónaphoz képest és 8,2%-kal 2008 augusztusához
képest.
2009 szeptember 11.: A fizetési mérleg és a külsõ adósság – 2009 július. A
folyó fizetési mérleg hiánya a január–július idõszakban 2717 millió euró volt,
ami 73,8%-os csökkenést jelent az elõzõ év azonos idõszakához képest. A deficitet teljes mértékben a külföldi közvetlen mûködõtõke-beáramlás finanszírozta. A közép- és hosszú távú külsõ adósság, amelynek értéke 59 757 millió euró,
16,7%-al nõtt 2008 végéhez képest.

XVIII. Közgazdász Vándorgyûlés.
Sikeresen lezajlott a 2009. október 9–11. között, Szatmárnémetiben megtartott XVIII. Közgazdász Vándorgyûlés. A Romániai Magyar Közgazdász
Társaság által évrõl évre megszervezett konferencia idei fõ témája a Kiút a
válságból a közép-kelet európai országok számára volt. A témakörben elõadást tartott Dr. Bokros Lajos, európai parlamenti képviselõ, Dr. Nagy Ágnes, a
Román Nemzeti Bank Igazgató tanácsának tagja, Dr. Angyal G. Ádám, a Corvinus Egyetem professzora, Dr. Halmai Péter, a Szent István Egyetem profeszszora, Dr. Duray Miklós, szlovákiai parlamenti képviselõ, Dr. Geréb László, a
MÜTF ügyvezetõ igazgatója, Székely Levente, Deloitte Audit auditor, Colþea
Tibor, vállalkozó, Piricsi Alpár, a Tipo Offset nyomda igazgatója, Dr. Pete István, számvevõszéki tanácsos, Csata Zsombor és László Péter szociológusok,
valamint Pogány Erzsébet, a szlovákiai Szövetség a Közös Célokért társulás
igazgatója.
A rendezvény megnyitóján Colþea Tibor, az RMKT elnöke elmondta: nem
volt kérdéses, hogy ez legyen az idei találkozó témája, s megválasztásakor még
nem is gondolták, hogy 2009 õszén is ennyire aktuális lesz a gazdasági válsággal kapcsolatos problémakör. „Az is jelzés értékû, hogy szokatlanul kevés résztevõ ül a teremben. Ez is arra utal, hogy egyéni szinten is gondokat okoz a válság” – hangzott el. Bokros Lajos elõadásának végkicsengése sem volt túl biztató: „A válság nem csak veszélyt, hanem esélyt is jelent. Esély arra, hogy a gazdasági folyamatok irányt változtassanak. Sajnos, nem adunk jó válaszokat a
válságra. Úgy tûnik, el fogjuk szalasztani a válság nyújtotta lehetõséget, így elesünk a felzárkózástól”.
RMKT Közgyûlés
2009. október 10-én tartotta a Romániai Magyar Közgazdász Társaság ez
évi Küldöttgyûlését, Szatmárnémetiben. A közgyûlés során Colþea Tibor lemondott elnöki tisztségérõl, és a küldöttek megválasztottak egy ideiglenes vezetõséget – operatív tanácsot –, amelynek hat hónap alatt ki kell dolgoznia és
gyakorlatba kell ültetnie egy válságkezelõ programot, valamint az elnökválasztás céljából össze kell hívnia a Küldöttgyûlést. Az új vezetõség tagjai: Ciotlãuº Pál, Debreczeni László, Dombi Enikõ, Kelemen Emõke, Somai József és
Szécsi Kálmán. Az ideiglenes vezetõség elsõ ülését november 7-ére tûzték ki.

KözMag bemutató
2009. október 16-án, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság székházának felújított könyvtárában került sor az RMKT új kiadványa, a Brassai Sámuel
Elméleti Líceumtól átvett KözMag címû közérdekû gazdasági magazin legújabb
számának bemutatójára. A jelenlévõket Pleºa Róbert fõszerkesztõ köszöntötte,
majd Muntean Andrea, az RMKT ügyvezetõ igazgatója szólt a jelenlévõkhöz.
Végül dr. Gaal György ismertette a lap tartalmát – a bemutatót gitárral kísért
éneklés és versmondás színesítette.
A lap továbbra is örömmel fogad külsõ munkatársakat, akik az anyagok beszerzésben és a lapterjesztésben segítenének. Minden gazdasággal kapcsolatos
anyagot szívesen várunk: marketing (kultúramarketing, sportmarketing stb.)
management, pénzügy stb. témákhoz fûzõdõ cikkeket, és természetesen beszámolókat különbözõ eseményekrõl, gyakorlati problémákról.
A lap megvásárolható illetve megrendelhetõ az RMKT székházában: Kolozsvár, Aurel Suciu utca, 12/2.szám, tel/fax:0264-431488, e-mail: office@
rmkt.ro. Ára 5 lej.

