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Gazdasági hírek

CSOMAFÁY FERENC

A Regionális Fejlesztési Terv kidolgozása
2013. augusztus 13-án megtartott sajtótájékoztatóján Marcel Boloº,

az Északnyugati Régió Fejlesztési Ügynökségének igazgatója ismertette
a 2007–2013-as Regionális Operatív Program, valamint a POSCCE (Gaz-
dasági Versenyképesség-növelõ Szektoriális Operatív Program) alkalma-
zásának stádiumát és az eddig elért eredményeket, majd beszélt a
2014–2020-as programozási idõszakról. A 2014–2020-as idõszakban az
Északnyugati Régió költségvetése több mint 1 milliárd euró lesz, kétszer
akkora, mint a 2007–2013-as idõszakban. A Fejlesztési Ügynökség dol-
gozza ki a Regionális Fejlesztési Tervet, és a 6 megye (Beszterce-Naszód,
Bihar, Kolozs, Máramaros, Szatmár és Szilágy) helyhatósági képviselõi-
vel közösen meghatározzák az elkövetkezõ idõszak stratégiai projektjeit.

Kárpát-medencei kapcsolatok
A Kárpát Régió Üzleti Hálózat szervezésében Határon átnyúló gazda-

sági kapcsolatok címmel tartottak konferenciát augusztus 25-én, a
Kolozsvári Magyar Napok keretében. Radetzky Jenõ, a KRÜH Zrt. elnöke
Kárpát-medencei kapcsolatok címen értekezett. Kott Zoltán A kamarák
szerepe a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban címû elõadásában a Duna
menti Szövetség jelentõségét taglalta. Lázár Bálint a Corvinus állami tu-
lajdonú befektetési társaságnak a Kárpát Régióban játszott szerepérõl be-
szélt. Gérnyi Gábor az Exim Bank finanszírozási lehetõségeit mutatta be.

Konferencia és üzletember-találkozó
Kolozsváron szeptember 12–13. között került sor a Magyarország

Kolozsvári Fõkonzulátusa, az Eureka Egyesület, a Kárpátia Magyar–Ro-
mán Kereskedelmi és Iparkamara és a Kárpát Régió Üzlet Hálózat kolozs-
vári irodája által szervezett gazdasági konferenciára és üzletember
találkozóra. A rendezvényen bemutatkozott három sikeres romániai ma-
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gyar vállalkozó: Dezsõ Tibor (Union Co), András Lehel (Melinda Impex)
és Rácz Attila (Magic Solutions). Dezsõ Péter, a Goodwill Consulting
ügyvezetõ igazgatója A 2014–2020-as tervezési idõszak. EU-pályázatok a
kkv-k számára címmel értekezett. Lázár Bálint, a Corvinus Befektetési
Zrt. befektetési igazgatója a befektetési konstrukciókról, a 2013-ban Szer-
biában és Ukrajnában megvalósuló programról beszélt. Dr. Szenkovics
Dezsõ és dr. Vizi Gabriella a magyar nyelvû képzést, illetve a magyar
szak oktatás helyzetét konkrét példák bemutatása alapján elemezték.

Felülvizsgálati látogatás
Október 22–november 5. között az Európai Bizottság, a Nemzetközi

Valutaalap (IMF) és a Világbank szakértõi az elõvigyázatossági típusú IMF
hitelszerzõdés elsõ felülvizsgálati látogatását teszik meg Bukarestben.

 Új kifutópálya felavatása Kolozsvár repülõterén
Október 26-án avatták fel az Avram Iancu Cluj Nemzetközi Repülõ-

teret, mely a korszerûsítési munkálatok következtében Európa egyik
modern, regionális repülõterévé, az ország második legnagyobb légiki-
kötõjévé válik. A Kolozs Megyei Tanács prioritásként kezelte a repülõtér
korszerûsítési munkálatait. Kiépítették a korszerû, 2100 méteres kifutó-
pályát, melyet 3500 méterre terveznek bõvíteni. Az új kifutó- és leszál-
lópálya építése 2011-ben kezdõdött. Összköltsége a kiegészítõ
kiadásokkal együtt több mint 166 millió lej. A kifutópálya érdekében te-
lek-kisajátításokra volt szükség, a telektulajdonosok 0,8 centet kaptak
négyzetméterenként.

Növekszik az államháztartási hiány
Romániában 2,5%-ra növekedik az államháztartási hiány. A Nemzet-

közi Valutaalap elfogadja az államháztartás hiányának 2,3%-ról 2,5 %-ra
való módosítását, ha a többletkiadást az uniós alapok társfinanszírozására
fordítják. A kormány október második felében költségvetés-módosítást
eszközölt, ennek során pénzt vontak el bizonyos állami intézményektõl.
Amint a Mediafax hírügynökség közlésébõl kiderül, az elvonás értéke
2,5–3 milliárd lej.

Csomafáy Ferenc
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Új Erdészeti Törvénykönyv a láthatáron
Október 31-én Lucia Ana Varga Erdészeti és Vízgazdálkodási mi-

niszter Kolozs megyében tett látogatása alkalmával Gheorghe Vuºcan
prefektussal együtt sajtótájékoztatót tartott, és felhívta a figyelmet a tar-
nicai és a jósikafalvi tó szennyezettségére, amelyet a motorcsónakok
okoznak. Az év végére a parlament véglegesíti az új Erdészeti Törvény-
könyvet, mely alapján az állami tulajdonú erdõk esetében kötelezõvé
válik a rakodóterek és a raktárakban található famennyiség mérése, va-
lamint onnan való árusítása. Hangsúlyt fektetnek a kitermelt faanyag
helyi feldolgozására, az újraerdõsítésre, valamint tervezik az állami tu-
lajdonú erdõterületnek 2-rõl 3 millió hektárra való növelését.

Egy fõre esõ vásárlóerõ az európai országokban, 2013-ban
Európa tíz legmódosabb országa a teljes vásárlóerõnek mintegy fele

fölött rendelkezik, míg a legszegényebb Moldovában az egy fõre jutó át-
lagosan elkölthetõ jövedelem az európai átlag egytizedét sem éri el.  Egy
európai lakos egy évben átlag 12 890 euró elméletileg elkölthetõ jövede-
lembõl él. Az európai országok rangsora az egy fõre jutó vásárlóerõ alap-
ján 2013-ban: 1. Liechtenstein (58 844 euró), 2. Svájc (36 351 euró),
3. Norvégia (31 707 euró). Magyarország a 31. helyet foglalja el 5009 eu-
rós vásárlóerõvel, megelõzve Romániát (3491 euró), derült ki a GfK Vá-
sárlóerõ tanulmányának adataiból.

 Az újraiparosítás munkahelyteremtõ szerepe
Az Északnyugati Régió Fejlesztési Ügynöksége és az Europe Direct

Központ szervezésében Munkahelyteremtõ-perspektívák Európában és
nemzeti szinten címmel, szeptember 27-én tartott konferencián Winkler
Gyula EP-képviselõ az újraiparosításról beszélt. A román kormány a kis-
és középvállalatokra vonatkozó stratégiát dolgozott ki. Prioritásnak te-
kinti az újraiparosítást, a privatizálást, a feldolgozóipar fejlesztését és a
szakmai képzést. Daniel Don, a Kolozs Megyei Munkaerõ Ügynökség
igazgatója az Elektronikus hivatalnok program szerepét hangsúlyozta,
amely megkönnyíti a munkanélküliek számára a munkaerõpiacon való
tájékozódást.
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