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Gazdasági hírek
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Az Európai Parlament elfogadta a 2014–2020-as uniós
keretköltségvetést
Az Európai Parlament úgy döntött Strasbourgban, hogy támogatja

az EU-tagállamok kormányait képviselõ Tanáccsal létrejött megállapo-
dást a 2014–2020 közötti idõszak uniós keretköltségvetésérõl. Június
27-én az egyeztetõ felek – Martin Schulz, az EP elnöke, Alain Lamassou-
re francia néppárti EP-képviselõ, a téma parlamenti fõtárgyalója, Edna
Kenny, az EU soros elnökségét adó Írország miniszterelnöke és Eamon
Gilmore ír külügyminiszter, valamint José Manuel Barroso, az Európai
Bizottság elnöke – végül olyan megállapodást kötött, amely elnyerte a
tagállamok és az EP fõbb frakcióinak a támogatását. Az EP-nek sikerült
elérnie, hogy szinte teljesen rugalmasan mozgathatók lesznek a még el
nem költött összegek a hétéves idõszak egyes évei és az egyes költségve-
tési fejezetek között. (Forrás: MTI)

A Foglalkoztatási Garancia növelése
Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke bejelentette, hogy

az EU-tagországok döntése alapján 6 milliárd euróról 8 milliárd euróra
emelik a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemre szánt összeget, a
Foglalkoztatási Garanciát, a hétéves költségvetési keretben.

Közvita a közigazgatás átszervezésérõl
A Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium június 20-án

közvitát szervezett Kolozsváron az ország regionalizálásáról, melyen
részt vettek a helyi hatóságok képviselõi is. Liviu Dragnea miniszterel-
nök-helyettes szerint a regionalizálás csökkenteni fogja a központi közi-
gazgatási apparátust, „kisebb lesz a bürokrácia, egyszerûsödni fog a
közigazgatási rendszer”, az ügyek intézése nem Bukarestben fog történ-
ni, hanem áthelyezik a hatásköröket a régiókhoz és a megyékhez. Ezáltal
kiegyenlítõdnek a különbözõ közigazgatási egységek közti gazdasági kü-
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lönbségek. A regionalizálás alapjában véve Bukarest és a vidék harca.
Dragnea hangsúlyozta, a bürokráciát fogja csökkenteni az a tény is, hogy
a megyék decentralizált intézményeinek a legnagyobb része a megyei
tanácsok és a polgármesteri hivatalok fennhatósága alá fog kerülni.

Románia lezárta a második hitel-megállapodást a
Nemzetközi Valutaalappal
A Mediafax közlése szerint az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta a

2011-ben Romániával kötött elõvigyázatossági hitel-megállapodás lezá-
rását. Románia megkapta a hitelkeret utolsó tételét, félmilliárd eurót,
mivel, ha kis késéssel is, de teljesítette a szerkezeti reformok bevezeté-
sére vonatkozó kötelezettségeit. Románia államadóssága 51 milliárd eu-
ró, melynek felét az utolsó négy évben vette fel, az egy fõre esõ
köztartozás 1400 euróról 2500 euróra növekedett. Az IMF-fel kötött
szerzõdés lehetõvé tette, hogy az állam elõnyös feltételek mellett finan-
szírozza a kiadásait a pénzpiacon.

Kis- és középvállalatok támogatása
Június 21-én a Kolozs Megyei Tanács és a Pénzügyminisztérium

szervezésében értekezletet tartottak, amelyen a KKV-k támogatásával
kapcsolatos 2013/274-es kormányrendeletet mutatták be. Iulian Butna-
ru, a Pénzügyminiszter tanácsadója és Livia Stan, az Állami Segélyek
Igazgatóságának fõigazgatója ismertették a rendelet feltételeit: a cégnek
romániai székhellyel kell rendelkeznie, termelõ tevékenységet folytat-
nia, illetve beruházást kell eszközölnie. Életképes projekttel egy cég
max. 200 000 eurós támogatást kaphat. A 400 millió eurós keretbõl tá-
mogatott KKV-k várhatóan 6000 munkahelyet teremtenek.

Inflációs és munkanélküliségi ráta 2013 májusában
Az Eurostat adatai alapján Romániában ez év májusában az infláci-

ós ráta 4,4%, az eurózónában 1,4% és az EU-ban 1,6% volt, a
munkanélküliségi ráta pedig Romániában 7,5%,-ot az EU-ban 10,9%-ot
ért el. A legalacsonyabb volt a munkanélküliségi ráta Ausztriában,
4,7%, a legmagasabb pedig Spanyolországban, 26,9%, illetve Görögor-
szágban, 26,8%.
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