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Emelik a bankadót Nagy-Britanniában
Az eddigieken felül a következõ négy évben 400 millió fontot vár a

bankoktól a brit kormányzat. A pénzügyi intézeteket sújtó különadót
ugyanis a mérleg fõösszeg 0,04%-áról a fõösszeg 0,05%-ára emelte a kor-
mányzat.

Mark Hoban miniszter szerint egyeztettek a szakma képviselõivel, s
egyetértettek abban, hogy biztosítani kell a bankszektort érintõ potenci-
ális kockázatok elleni anyagi védelmet. Másrészt az új rendszer arra ösz-
tönzi majd a bankokat, hogy hosszú távú, biztos hiteleket nyújtsanak.

Az elképzelés szerint ugyanakkor a bankokat sújtó különadó nem
haladhatja meg a 2,5 milliárd fontot. A kormány biztosította a bankszek-
tor szereplõit, hogy nem emelik tovább az adókulcsot.

Európa 2020
Az Európa Unió fogaskerekei hozzáértõ szakemberek szerint recseg-

nek, ropognak, megolajozásra várnak. A szakemberek számára ma már
nem titok, hogy a Lisszaboni szerzõdés – amelyre valamikor oly büszkék
voltak –, nem váltotta be azokat az elvárásokat, amelyet alkotóik oly
buzgalommal hirdettek.

A gépezet mûködtetésének javító szándékával 2010. március 3-án
az Európai Bizottság javaslatot tett közzé „Európa 2020 – Az intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” címmel, amelyet a lisz-
szaboni stratégia utódjának szánt. Ebbe foglaltattak bele azok az elvárá-
sok, amelyeknek 2020-ig meg kellene valósulniuk.

Az EU illetékesei ugyanakkor elindítottak egy kampányt, amelynek
fõ célja, hogy minél jobban ismerjék meg a tagországok népeit, és azt,
hogy mit kellene annak érdekében tenni, hogy a kitûzött célok megvaló-
suljanak?

Kolozsváron a Europe Direct Regionális Központ, az Észak-Nyugati



Területfejlesztési Ügynökség, valamint a Kolozsvári Professzionális Új-
ságírók Egyesülete (APPC) szervezésében két napos tréningen ismerked-
hettek meg az újságírók az „Európa 2020” stratégiával, majd azt elemez-
ték, hogyan lehet ezt a stratégiát az újságírói munkában alkalmazni.

Dr. Claudiu Crãciun, az Európai Tanulmányok Központja Politika-
tudomány Kara (Bukarest) képviseletében Az Európai Unió intézmény
rendszere. Románia európaizációja címû elõadásában a „jó kormány-
zásról” beszélt. Az ezredfordulóban nagyobb hangsúlyt kapott az állam
szerepének értékelése – vélte. Társadalmi, gazdasági, politikai problé-
mák megoldásában szükség van a társadalmi szereplõk bevonására az
állami döntések elõkészítése, a döntések végrehajtása során. A társadal-
mi partnerek bevonása növeli az állam mûködésének a demokratizálá-
sát. Az állampolgárok közvetlenül, vagy választott képviselõk által elle-
nõrzést gyakorolhatnak a kormány fölött.

A jó kormányzás jellemzõi az EU definíciója szerint a következõk: a
nyitottság, a részvétel, a felelõsség, a szubszidiaritás és a tisztelet. A tár-
sadalmi szereplõk, akik részt vesznek a közéletben: a kormányzati szer-
vek és a civil társadalom. Szükséges a szabályozási intézmények mûkö-
dési tevékenységének a megteremtése, valamint az ellenõrzése – mond-
ta el.

„Európa 2020” elvárásai között szerepel az is, hogy a 20–64 éves
polgároknak a foglalkoztatása legalább 75 százalékot kell, hogy elérjen.
Másik cél, hogy az éves GDP 3 százalékát kutatásra, fejlesztésre kell for-
dítani, továbbá az iskolából kimaradók arányát 10 százalék alá kell csök-
kenteni. Ezek az európai elvárt normák, az országoknak pedig meg kel-
lett határozniuk, hogy milyen lehetõségei vannak, milyen eszközöket
használhat ezeknek az elvárásoknak a megvalósítására.

Európa gazdasági stratégiája három prioritásra épül: az intelligens
növekedés, fenntartható fejlõdés és az intenzív inkluzív növekedés, ami
a foglalkoztatottak magas szintjét biztosító ösztönzést jelent. Annak ér-
dekében, hogy valamennyi tagállam saját helyzetéhez tudja igazítani az
Európa 2020 stratégiát, a nemzeti körülmények és különbözõ kiindulási
helyzetek figyelembevételével, az Európai Bizottság azt kéri, hogy az
uniós célokat alakítsák át nemzeti célszámokká.
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A jövõ Európája egy bizonyos szempontból egységes gondolkodást,
hozzáállást és elkötelezettséget kér. Ennek az elvárásnak meg kell felel-
niük külön-külön a tagországoknak, mert a nemes szándék üres beszéd-
dé válik, ha annak elvárásait nem tudjuk vagy egyszerûen belsõ adottsá-
gainkból kifolyólag nem vagyunk képesek megvalósítani. A jobban élés
szempontjából nekünk is tenni kell azt, ami arra az útra vezet, ami a
jobb életkörülményeket teremti meg.

Gazdasági hálózat
Az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség és Regionális Ok-

tatási és Kutató Technológiai Intézet szervezte meg a romániai vizek
klaszterének elsõ találkozóját. A december 8-i rendezvényre Kolozsvá-
ron, a Viktória szálloda földszinti konferencia termében került sor.

A klaszter az angol cluster szó magyar fonetikus megfelelõje. Jelen-
tése: olyan cégek gazdasági hálózata, amelyek ugyanabban az ágazatban
(elõállítók, szállítók, kutatók, szolgáltatók) dolgoznak, illetve azonos
ágazatokat fognak össze, mint például a kereskedelmi és iparkamarák. A
mechanizmus nemzetközileg is elismert nagy ismerõje, Michael Porter –
a Harvard Business School professzorának – megfogalmazásában: a
klaszter kölcsönösen együttmûködõ cégek, szakosodott beszállítók,
szolgáltatók, kapcsolódó iparágak cégeinek és velük kapcsolatban álló
intézmények (egyetemek, állami szervezetek, ügynökségek, szakmai
egyesületek, kereskedelmi szövetségek) földrajzi koncentrációja, ame-
lyeket egy adott témában/területen hasonlóságaik és egymást kiegészítõ
jellemzõik kapcsolnak össze.

A Romániában elsõ alkalommal megrendezett találkozó célja, hogy
az érintettek beszélgessenek azokról a célkitûzésekrõl, amelyeket meg-
fogalmaztak és el szeretnének érni. Ebbõl a szempontból ismertek olyan
közép-európai kutatások, amelyekben több nemzet szervezetei vettek
részt, és amelyek a vizekre összpontosítottak, legyen szó energiáról, tu-
rizmusról, gyógyfürdõkrõl vagy ásványvizekrõl.

Ez a klaszter egy régebbi, olyan elképzelés felújítása, folytatása,
amelynek szükségességét alátámasztják magyar, horvát, osztrák és ro-
mán partnerekkel végzett közép-európai kutatási tesztek.
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Romániában jelentõs mértékû vízkészletek vannak termálvizek, ás-
ványvizek, gyógyvizek formájában. A két rendezõ intézmény elképzelé-
se szerint ezeknek a felhasználása is eredményesebb lenne klaszterben,
de a klaszterbe tömörülés egyúttal azt is jelenti, hogy a saját érdekeiket
is jobban tudnák védeni.

Kolozs megye 2011-es költségvetése
Miután 2010-ben Kolozs megye költségvetése mintegy 104 millió

euró értékû volt, a gazdasági lehetõségeket figyelembe véve 2011-re 100
millió lejes költségvetést tervez a megyei tanács. A befektetési prioritá-
sok: a stadion, a repülõtér bõvítése, 700 km megyei úthálózat korszerû-
sítése, a vízhálózat bõvítése, új ipari park létrehozása, a megyei sürgõs-
ségi kórház beindítása, kórházak korszerûsítése és kulturális intézmé-
nyek támogatása.

Kolozsvár brandje
Kolozsvár brandjének erõsítéséhez járul hozzá az 2010. december

1–12. közötti idõszakban megtartott Interferenciák Nemzetközi Színhá-
zi Fesztivál. Amint a fesztiváligazgató Tompa Gábor megfogalmazta, „a
második alkalommal sorra kerülõ Interferenciák nemcsak a különbözõ
nyelvi- és színházi kultúrák közötti párbeszéd és átjárhatóság változatos
formáinak bemutatását tûzte ki céljául, hanem az «interferenciák» fogal-
mának más, színházi értelemben izgalmasnak ígérkezõ irányokba törté-
nõ kibõvítését is.”

A fesztivál anyagi támogatói a magyar és a román mûvelõdési mi-
nisztérium, alapítványok, a Román Kulturális Intézet, a Communitas,
UNITER, Francia Kulturális Központ, az Európai Színházi Szövetség,
MOL, Eximtur, Unita Turism, Ursus, Art-Art, ugyanakkor a Kolozsvári
Polgármesteri Hivatal és a Városi Tanács a rendezvényt 3000 euróval tá-
mogatta. Több mint 30 sajtótermék is médiapartnere volt a fesztiválnak.

Az alábbiakban SWOT analízis segítségével elemezzük a fesztivált.
A fesztivál erõssége magának a programnak a kidolgozásában és ki-

vitelezésében nyilvánult meg. A programot a sokszínûség, a változatos-
ság, a kultúrák közötti átjárhatóság jellemezte, a mai modern, európai
szemléletet tükrözte.
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A kulturális kínálat rendkívül változatos, mozgalmas, eseménydús
volt: 8 ország színészeinek összesen 20 színházi elõadását láthatták a je-
lenlevõk. A Kolozsváron bemutatott színházi elõadások zöme más nem-
zetközi színházi fesztiválokon díjazott alkotás volt. Mindegyik produk-
ció a modern színházi gondolkodást képviselte.

A fesztivál rendezõi kiegészítõ kulturális programokat is szerveztek,
amelyek a fesztivál sokszínûségét emelték: szakmai megbeszélések,
workshopok, könyvbemutatók sokasága várta az érdeklõdõket, továbbá
színházi személyiségekkel történõ szabad beszélgetések, színháztörté-
neti kiállítás tette változatossá a programot. Nagy volt tehát a kulturális
kínálat.

A fesztivál erõsségét képezték azok a technikai feltételek is, ame-
lyek lehetõvé tették a kultúrák átjárhatóságát. Magyar, román, angol,
francia nyelvekre fordították a színházi elõadásokat, a különbözõ talál-
kozókon elhangzottakat. Ennek érdekében tizenegy szinkrontolmács
mûködött közre.

A színházi rendezvényeket alternatív kulturális keretben mutatták
be. A Kolozsvári Állami Magyar Színház mellett jelentõs szerepet kapott
a Kolozsvári Nemzeti Színház, a Tranzit ház, az Ecsetgyár nevû civil
szervezet, valamint az Országos Szépmûvészeti Múzeum Kolozsvári fi-
ókja, közismert nevén a Bánffy palota.

A Kolozsvári Állami Magyar Színház kiadott egy Interferencia 2010
címû programfüzetet, fesztivál-mellékletet, a színház hírblogján pedig
három nyelven tájékoztatták az érdeklõdõket az eseményekrõl.

A jegyek árát differenciáltan állapították meg, és kedvezményes
bérleteket is biztosítottak, miközben a nagylelkû és kultúrát kedvelõ, jó
anyagi helyzetû személyek számára mecénás bérletet is létrehoztak, fel-
tüntetve az ily módon támogatást nyújtók neveit a honlapjukon.

Talán itt jegyeznénk meg, hogy az elkövetkezõ színházi fesztiválok
anyagi hátterének a megerõsítése érdekében szélesebb kapcsolatot kel-
lene kiépíteni a kultúra és az üzleti szféra között, valamint tudatosabb
mecénás rendszert kellene kialakítani. Ugyanakkor a kommunikációs
rendszerek szakszerûbb kihasználásával még jobban közelíteni kell a
nagyközönséghez, illetve tudatosítani kell azokat a ma már létezõ és ra-
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gyogóan funkcionáló színházi irányzatokat, amelyek világviszonylatban
is bizonyítják létjogosultságukat.

Ennek érdekében a színházba járó nézõi vélemények ismertetése,
továbbá szakszerû elemzése nagy lépést tehetne.

Sajnos nagyon sok olyan kolozsvári lakos, akinek volna ideje, anya-
gi háttere és talán kedve is megnézni egy számára is értéket képviselõ
produkciót, ép ésszel megmagyarázhatatlan elzártságot tanúsít. Tisztá-
ban sincs azzal, mennyit veszít.

Felmérés az életminõségrõl
Városi megfigyelés – Románia 2010 címmel az IRES (Institutul

Român pentru Evaluare ºi Strategie) felmérést végzett 2010. október
22–25 között a hazai életminõségrõl. A közreadott jelentésbõl a teljesség
igénye nélkül kiemelnénk néhány adatot.

A kutatás során a romániai nagyvárosokban mérték fel az életminõ-
ség mutatóit. A felmérésben 1136 személy vett részt, a hibalehetõség +/-
3 százalék. Az alkalmazott módszer a CATI.

Az eredményeket elemezve a kutatást végzõk megállapították, hogy
a városban élõ emberek nem optimisták, 57 százalékuk elégedetlen
helyzetével. A jövõvel kapcsolatban 61 százalékuk volt pesszimista, és
csak 14%-uk optimista. A megkérdezettek 72%-a elégedett volt a váro-
sok kinézésével, 70%-uk pedig a város tisztaságával is. A válaszadók
57%-a kifogásolta a lakásnélküliekkel való bánásmódot. A lakosságnak
az 59%-a nincs megelégedve a közbiztonsággal, a felmérés eredménye
szerint hat romániai lakosból egyet megloptak. Érdekes adata az is: min-
den negyedik polgár egyszer egy hónapban orvoshoz fordul.

Elmélet és gyakorlat
Az év elsõ munkahetében, amikor a diákok is visszatértek a téli va-

kációból, a kolozsvári Babeº-Bolyai Tudományegyetemen Közgazdaság-
és Gazdálkodástudományi Karának magyar tagozatos diákjait kisebbfaj-
ta ünnepség keretében közel 2000 euró összértékben díjazták Kolozs és
Fehér megyei vállalatok.

Amint az esemény kapcsán kiadott sajtóközleménybõl megtudhat-
tuk, a  Marketingtervezés tantárgy keretében 116 diák dolgozott négy vál-
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lalat – az Arcadom (építõipar), a Codespring (IT outsourcing), a Metal
Clading Kft (iparvállalat) és az Unilact (élelmiszeripar) – marketingtervé-
nek a kidolgozásán. A diákoknak egy teljes szemeszter állt a rendelkezé-
sükre ahhoz, hogy marketingtervet dolgozzanak ki a vállalatok célkitûzé-
seinek és igényeinek megfelelõen. A kitûnõ eredmények a vállalatok me-
nedzsereinek szakmai segítségét is dicsérik, akik teljes odaadással pró-
bálták szakmai tevékenységükben szerzett tapasztalataikat átadni – a je-
lek szerint sikeresen – a kísérletsorozatban részt vett 116 diáknak.

Számunkra a fenti hír azért is fontos, mert jól tükrözi azt a gondol-
kodást, amely a nyitottságot képviseli és az „új típusú” értelmiség kiala-
kításának az egyik feltétele, ugyanakkor pedig bizonyítja a felsõfokú ta-
nítási rendszer hatékonyságát abban a folyamatban, amely a tudásorien-
tált társadalom kialakulása érdekében elengedhetetlen.

Ebben a közös munkában nem az ösztöndíj volt a lényeg, hanem az
a szakmai gyakorlat, amelyet az egyetem részérõl Alt Mónika Anetta
egyetemi adjunktus vezetett, és amely során az egyetemisták valós pro-
jekten dolgoztak.

Az adjunktus tanári lelkiismeretességére jellemzõ volt, hogy nem-
csak az egyetemi órák alatt foglalkozott a rábízott csoporttal, hanem a
cégekkel való találkozások alkalmával is részt vett a szakmai megbeszé-
léseken. Ennek eredményeként az általa leadott anyagok keretén belül
olyan problémakörökre is fókuszált, amelyek a diákok inspirációs kész-
ségét javították. Ezáltal még eredményesebb, zökkenõmentes „együtt
gondolkodási” légkört teremtett annak érdekében, hogy ez a közös pro-
jekt sikeres legyen minden résztvevõ számára.

Ugyanakkor Alt Mónika Anetta egyetemi adjunktusnak lehetõsége
nyílt arra, hogy betekintést nyerjen a termelés különbözõ szakterületei-
nek mindennapi problémáiba. Az elméleti oktatás során így olyan pél-
dákat kereshetett, amelyek ezeket a mindennapi helyzeteket, gondokat
is figyelembe veszik, nem utolsó sorban pedig felhívhatta diákjai figyel-
mét arra, hogy melyik vállalat tevékenységére mi igazán jellemzõ.

Mindez szakmailag megfogalmazva azt bizonyítja, hogy az elmélet
és gyakorlat összehangolásával jobb szakmai eredményeket lehet elérni
mindkét oldalon. A végsõ nyertes pedig a fogyasztó…
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Üzleti világ és a kultúra
Kolozsváron eddig kilenc alkalommal rendezték meg az Erdélyi

Nemzetközi Filmfesztivált (TIFF), amelynek kiötlõje, megvalósítója,
egyben a fesztivál igazgatója Tudor Giurgiu, a hazai filmmûvészet egyik
legjelentõsebb karizmatikus egyénisége.

Giurgiu 2009-ben, a nyolcadik TIFF záróünnepségén, nagyon maga-
biztosan, de rendkívül udvariasan meghirdette a „Mentsük meg a Köz-
társaság mozit” nevû kampányt. Ebben a jól átgondolt beszédben, ismer-
vén a világ filmmûvészetének fejlõdési vonalát, felhívta az illetékesek fi-
gyelmét arra, hogy a filmszínház terme – bár az ország legnagyobb mozi
terme befogadóképesség szempontjából –, elavult technikával rendelke-
zik, és emiatt nem tud lépést tartani azzal a fejlõdéssel, amely a világ
filmmûvészetét jellemzi.

Az elhangzott beszédet a média kellõ figyelemben részesítette, és
valószínûleg ennek következtében is az elhangzottaknak lett foganatja:
gyõzött a józan ész, és a mozi mûködtetõi rájöttek arra, hogy ha verseny-
ben akarnak maradni a bevásárlóközpontokban már mûködõ mozikkal,
akkor korszerûsíteni kell a létesítményt.

A felismerést követõen a 9. TIFF záró gáláján a Romániai Filmter-
jesztõ Vállalat (RADEF) igazgatója, Marius Iuraºcu jóformán megeskü-
dött a korszerûsítésre, és a tények bizonyítják, hogy betartotta szavát. A
beruházás értéke 500 000 euró volt. Bizonyítván azt a tételt, hogy ha
pénz van, akkor minden lehetséges, a felújítási munkálatok nem húzód-
tak el évekig: 35 nap alatt a mozi teljes belsejét felújították, kifestették,
továbbá korszerûsítették a szonorizálást és a világítást. A moziterem
korszerû hang- és képtechnikai felszerelést kapott, de felújították a hom-
lokzatot és bejáratot is. A székeket is kicserélték modernebb és kényel-
mesebb ülõhelyekre, bár ennek következtében a terem befogadóképes-
sége 964-rõl 720 helyre csökkent.

A legnagyobb lépés azonban az volt, hogy megteremtették a 3D-s
vetítés lehetõségeit, ami biztosítja a háromdimenziós filmnézést, az erre
alkalmas szemüvegeken keresztül. A Dolby Digital hangrendszer a leg-
tisztább és a leghatásosabb hangélményt biztosítja a mozizóknak, így ez-
zel a mozi felvette a versenyt a bevásárlóközpontokban már mûködõ 3
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D-s mozi termekkel. Ráadásul nem is akárhogyan: míg utóbbiakban a
belépõk ára 20–25 lej közötti, addig az újonnan megnyílt és átkeresztelt
nevû moziban 10–15 lej egy jegy, sõt, bizonyos napokon a nyugdíjasok
és gyermekek ingyen is bemehetnek a vetítésekre.

A felújítási munkálatokat a városháza és egyes magáncégek támo-
gatták.

Külföldi támogatók
A Gheorghe Dima Zenemûvészeti Akadémia által rendezett XIII.

Fúvós és Klarinet Nemzetközi Fesztivált több mint 20 magán cég támo-
gatja. A versenyben 133 mûvész indul, a fesztivált világhírû cégek
szponzorálják díjakkal.

Ha összehasonlítjuk a 2010-ben Kolozsváron tartott nemzetközi
fesztiválokat, észrevehetõ, hogy azok szervezõi különbözõ módozatokat
használtak a költségvetés megteremtésére, marketing és management
politikájuk kialakítására. A központi és helyi, állami támogatás mellett
igénybe vették a magáncégek szponzorálási lehetõségeit, de tervként
szerepel a fesztiváloknak az európai alapokból történõ finanszírozása is.

Mindez arra enged következtetni: az üzleti világ egyre inkább kezdi
felismerni: a kultúra támogatása értékek megõrzését és fejlesztését jelenti.

EU-s alapok lehívása
Az EU költségvetése a 2007–2013 közötti idõszakra 20 milliárd eu-

rót bocsátott Románia rendelkezésére. Ez az összeg pályázatok útján
hívható le. Románia az elmúlt 4 évben a benyújtott pályázatok révén 1,7
milliárd eurót kapott az EU-tól, ugyanakkor 2010-ben az ország 1,4 mil-
liárd euróval járult hozzá az EU költségvetéséhez. Az unió szabályai
szerint a BHT 1%-át kell befizetni az EU költségvetésébe.

Románia hozzájárulása az Európai Fejlesztési Alaphoz
2011. január 28-án az Észak–Nyugati Regionális Fejlesztési Hivatal

és az Európai Parlament, az Europe Direct Észak–Erdélyi Regionális
Központ révén Az Európai Parlament hozzájárulása az emberi jogok és
szólásszabadság ösztönzéséhez címmel szemináriumot szervezett az er-
délyi megyék újságíróinak.

Gazdasági hírek



Ennek keretében Mircea Maniu, a BBTE professzora Romániának az
Európai Fejlesztési Alaphoz való hozzájárulásáról beszélt, illetve arról,
hogy milyen ennek a lakossági percepciója.

Elhangzott: 2002 után az EU-hoz csatlakozó országok vállalták,
hogy 2010-ig a bruttó nemzeti jövedelem 0,17%, majd 2015-ig annak
0,33%-át fordítják fejlesztési segélyre. Romániának 2011-ben 94 millió
euróval kell hozzájárulnia az Európai Fejlesztési Alaphoz.

Statisztikai adatok
2010 decemberében az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint a

nyilvántartott munkanélküliek száma 630 000 volt, a munkanélküliségi
ráta pedig 6,87%. A nyugdíjasok száma 5 479 800 volt.

2011-ben megkezdõdött a mezõgazdasági összeírás. Románia erre a
célra 130 millió lejt költ, amihez az unió hozzájárulása 17 millió. Az
adatok az agrárpolitika kidolgozása szempontjából fontosak.
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