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Kulturális és kreatív iparágak gazdasági vonzata
A CREA.RE uniós program keretében szervezték meg Medgyesen „A

helyi és regionális hatóságok a kreatív kulturális iparágak szerepérõl” cí-
mû konferenciát, melyen a város vezetõi, a partnerségi kapcsolatban ál-
ló települések projektvezetõi, illetve neves mûvészek vettek részt. A
CREA.RE projekt 10 európai ország 12 városának partnerségi kapcsola-
tára vonatkozik, mely 2010 januárja és 2013 márciusa között valósul
meg. Célja, hogy egymás tapasztalataiból tanulva, helyi, illetve regioná-
lis szinten fejlesszék a kulturális ipart és a kultúrát. A kulturális és krea-
tív iparágak azok, melyek gazdasági többletet adnak a szellemi alkotá-
sokhoz, ugyanakkor új értéket hoznak létre az egyén és a társadalom
számára. Magukba foglalják a hagyományos ágakat, mint a film, zene,
könyvkiadás, és a kreatív iparágakat is. Mivel a kultúra közjó, hozzájá-
rul a regionális és helyi fejlõdéshez. Vonzerõt jelent az idegenforgalom,
az új, helyi jellegû szolgáltatások számára, ugyanakkor munkahelyeket
is teremt. A kulturális és kreatív iparágakat gazdasági tényezõnek kell
tekinteni, pozitív beruházásként kell felfogni – fogalmazták meg az elõa-
dók. A különbözõ film-, színház- és zenei fesztiváloknak gazdasági ho-
zamuk van. Bõvül a kulturális turizmus, a fesztiválok a szállodahálózat
számára nyereséget biztosítanak. Amint az elõadásokból kiderült, a he-
lyi közigazgatás támogatja a kreatív iparágakat, ilyen jellegû kezdemé-
nyezés a 100 kulturális nap nevû program, mely által a kultúra iránti ér-
deklõdést, a kreativitást ösztönzik.

A biznisz bajnokai
2012 októberében Kolozsváron, a Ziarul Financiar, az Enterprise

Investors, a BCR és a Triple Helix közös szervezésében tartották meg im-
már ötödik alkalommal „A biznisz bajnokai” elnevezésû rendezvényt,
melyen a legjobb eredményeket elért erdélyi és bánsági cégeket oklevél-
lel tüntették ki. Amint Sorin Pâslaru, a ZF fõszerkesztõje kiemelte, a
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projekt célja, hogy azonosítsák azokat a cégeket, melyek minõségileg ki-
emelt szolgáltatásokat nyújtanak és munkahelyeket teremtenek. Cristi-
an Nacu (Enterprise Investors), Rãzvan Gãrbacea (BCR) és Mircea Bozga
(Servicii de audit, PwC Romania) arról értekeztek, miként alkalmazkod-
tak a cégek a gazdasági válsághoz. Az erdélyi cégekre jellemzõ a na-
gyobb pénzügyi fegyelem, nem volt olyan cég, amely ne csökkentette
volna költségeit. Az erdélyi és bánsági közepes és nagy cégek közül a kö-
vetkezõ vállalatokat díjazták a 2011-ben elért eredményeikért:
EnergoBit kft., Electrogroup RT és a Polisano. Különdíjat kapott a Sam
Mills kft. A kisvállalatok közül a következõket díjazták: Ipec, Net Brinel
és AROBS Transilvania Software kft., különdíjat kapott az iQuest Tech-
nologies és az Electroglobal kft.

A Kolozs megyei cégek toplistája
A Kolozs megyei Kereskedelmi és Iparkamara ünnepélyes keretek

között tüntette ki azokat a cégeket, amelyek 2011 során hatékonyan mû-
ködtek. Figyelembe vették az üzleti forgalom nagyságát, a profit nagysá-
gát, a humán erõforrás hatékony használatát, az alkalmazott tõke haté-
konyságát stb. A kitüntetett cégek közül az elsõ három helyezett cég
kutatással, fejlesztéssel, információs technológiával foglalkozik. A ren-
dezvényen dr. Szûcs Zoltán, Magyarország kolozsvári konzulja beszédé-
ben kiemelte, hogy Magyarország és Románia között kölcsönös gazdasá-
gi együttmûködési kapcsolat van a beruházások terén. Mindkét ország
közös érdeke, hogy elhárítsák a gazdasági együttmûködést akadályozó
tényezõket. Az üzletemberek, a cégek a kétoldali kapcsolat mozgatóru-
góit jelentik. A termelés európai színvonala hozzájárul a kincses város
hírnevének növeléséhez.

Az ausztráliai fehér könyv
Az ausztráliai kormány kiadta az Ázsia évszázada címû fehér köny-

vet, melyben megfogalmazzák, hogy az országnak az ázsiai fejlõdési le-
hetõségeket kell kihasználni, azaz Kína és India felé kell orientálódni.
Ausztráliának Kína a legnagyobb kereskedelmi partnere. A több mint
250 oldalas dokumentumból kiderül, hogy hangsúlyt fektetnek az okta-
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tás és az ázsiai kultúra elsajátítására. Az iskolában az elsõ idegen nyelv-
ként a diákoknak az ázsiai nyelveket kell elsajátítani, mint például a
mandarin, japán vagy hindu nyelvet. Fejleszteni kell a mezõgazdaságot,
mivel egyre több középosztálybeli ember minõségi vizet és élelmet igé-
nyel.

Növekedés és munkahelyteremtés
Az EU vezetõi október 18–19-én megállapodtak abban, hogy miha-

marabb megvalósítják a gazdaságösztönzõ intézkedéseket, és lépéseket
tesznek a szorosabb gazdasági és pénzügyi unió kialakítása felé. A Bi-
zottság elnöke, José Manuel Barroso úgy nyilatkozott, hogy a közelmúlt-
ban elfogadott Növekedési és Munkahelyteremtési Paktum keretében
több intézkedésre van szükség. A paktum által biztosított 120 milliárd
euró azt hivatott elõsegíteni, hogy a tagállamok kilábaljanak a válságból.
A pénzügyi csomag révén az Európai Beruházási Bank hitelkerete 60
milliárd euróval fog növekedni. Az EU kihasználatlan regionális alapjai-
ból újabb 55 milliárd eurót csoportosít át, amelybõl a kisvállalkozások
támogathatók, és munkahelyek teremthetõk a fiataloknak. Az állam-, il-
letve kormányfõk megegyeztek abban, hogy az egységes piac mûködésé-
nek javítása érdekében felgyorsítják a Bizottság által már benyújtott ja-
vaslatok elfogadását. A vezetõk döntöttek többek között az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról is, amely 50 milliárd euró
értékben fogja segíteni a közlekedésbe, az energia- és digitális hálóza-
tokba fektetett beruházásokat. A pénzügyi szektornak is méltányosan
hozzá kell járulnia a fellendüléshez. A Bizottság azt tervezi, hogy javas-
latot tesz a pénzügyi tranzakciók megadóztatására. Az év vége elõtt ter-
vet fog elõterjeszteni az adócsalás és az adókikerülés elleni intézkedé-
sekrõl is. (Europe Direct nyomán)
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