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Európai Értékek Gálája
Régió Napokat szervezett november végén az Északnyugati Regio-

nális Fejlesztési Ügynökség és a Europe Direct Észak-erdélyi Regionális
Központ. A kolozsvári Kaszinó Kulturális Központban tartott kétnapos
rendezvényen azokat a programokat, eredményeket népszerûsítették,
amelyek hozzájárultak az európai értékek meghonosításához a települé-
sek, közösségek szintjén. A rendezvény fénypontját a negyedik alkalom-
mal megtartott Európai Értékek Gálája (Gala Multiplicatorilor de Valori
Europene) jelentette, ahol a települések fejlesztése szempontjából legsi-
keresebb projekteket díjazták. A pályázó 116 projektet az EB romániai
képviselete és az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség szak-
embereibõl álló bizottság értékelte, 42-öt oklevéllel és trófeával díjaztak.
Amint Claudiu Coºier, az ügynökség igazgatója értékelõ beszédében ki-
fejtette, uniós támogatás nélkül lehetetlen lett volna ennyi tervet megva-
lósítani. A Versenyképesség kategória trófeáját a Kolozsvári
Agrártudományi és Állatorvosi Tudományegyetem Erdély fejlett virág-
kertészetének kutatóintézete címû projektje kapta, az Újítás kategóriá-
ban pedig a kolozsvári Micro Mapper Kft. Pontos, aktuális, teljes térbeli
adatok nevû projektje vitte el a trófeát.

Építkezõ tudomány
Az Erdélyi Múzeum Egyesület 2012 novemberében 11. alkalommal

szervezte meg a Magyar Tudomány Napját Erdélyben A felfedezõ tudo-
mány 21. század eleji eredményei és távlatai Erdélyben címmel. A rangos
esemény a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében zajlott le, fõvédnö-
ke Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt. Paládi-
Kovács Attila, a Magyar Tudományosság Külföldön elnöki bizottság
kuratóriumi vezetõje beszédében kiemelte, hogy bár Európát súlyos vál-
ság sújtja, a tudomány területén folyik az építkezés. Magyar országon a
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tudomány támogatására a GDP 1,1–1,2%-os részarányát biztosítják, ami
a környezõ országokhoz képest jelentõs. A mai magyar kormány értékeli
az innováció, a tudományos kutatás fejlesztésének igényét. A tudo-
mányt húzóágazatnak tekinti. Az EU tagországaiban átlagban a GDP
1,9–2,1%-át költik a tudományos kutatás támogatására. A tudomány
egyre inkább nemzetközivé válik, ezért szükség van a tudósok, kutatók
közötti együttmûködésre. A rendezvényen a köszöntõ beszédek mellett
szakmai elõadások is elhangzottak, amelyek bizonyították a tudomány
világának sokszínûségét. A rendezvény az EME szakosztályainak tudo-
mányos ülésszakával folytatódott.

Magyar–Román Üzleti Fórum Kolozsváron
A Babeº–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodás-

tudományi Karának aulája adott méltó helyet a Magyar–Román Üzleti
Fórum 2012. november 16-án megtartott ülésének. Magdó János, Ma-
gyarország kolozsvári fõkonzulja elmondta, hogy olyan témákat érint a
program, melyek mindkét ország üzletemberei számára fontosak, és
amelyek mentén bõvíthetik a további együttmûködési kapcsolatokat,
ilyenek az agrárgazdaság, a számítástechnika, a megújuló energiaforrá-
sok hasznosítása, illetve az alternatív energiaforrások kifejlesztése. Ko-
lozsváron és Kolozs megyében Magyarország az elsõ számú befektetõ.
2011-ben Magyarország 4,6 milliárd euró értekben exportált Romániá-
ba, és Romániából 2,6 milliárd euró értékben importált, 2012-ben a for-
galom volumene megnõtt. A fórumra 150 vállalkozót regisztráltak,
nagyon sok kis- és középvállalkozó tett eleget a meghívásnak. Mindkét
ország részérõl jelen voltak a kamarák, vállalkozói szövetségek és keres-
kedelmi képviselõk. A rendezvényre meghívót kaptak a Romániai Ma-
gyar Közgazdász Társaság tagjai is, így a fórumon mind az országos,
mind a területi szervezeteink képviselõi megjelentek. A plenáris ülést
és a szakmai elõadásokat követõen a fórum három szekcióülésben foly-
tatta eszmecseréjét. A legtöbb érdeklõdõt a megújuló energiaforrások
kérdésével kapcsolatos elõadások vonzották, ahol a moderátor szerepét
Varga Ádám energetikai szakdiplomata (Magyarország Bukaresti Nagy-
követsége) töltötte be. Nagy Bege Zoltán, az ANRE (Románia Energia-
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ügynöksége Szabályozási Igazgatóság) igazgatója elõadásában a támoga-
tási rendszer elõnyeirõl és hátrányairól értekezett. 2016-ig több mint 10
milliárd euró értékû beruházást eszközölnek a zöldenergia szektorban,
amelyet a fogyasztók fizetnek, nem az állam. A finanszírozási rendszer
nehézkes, nem ösztönzi a vissza nem térítendõ támogatások lehívását.
Antal István képviselõ, a Román Parlament Ipar és Szolgáltatások Szak-
bizottságának elnöke bemutatta Románia megújuló energia tartalékai-
nak térképét. A Duna Deltában és Dobrudzsában a nap- és szélenergia,
Moldvában a víz- és napenergia, valamint a biomassza, az Erdélyi Fenn-
síkon a vízi energia és a biomassza, a Nyugati Alföldön a geotermikus,
illetve a szélenergia, a Kárpátokban a vízierõmûvek használata és a bio-
massza feldolgozása a legeredményesebb, a Román Alföldön a biomasz-
sza, a geotermikus energia és a napenergia egyaránt hatékonyan
hasznosítható. Török Gergely, az Északnyugati Regionális Fejlesztési
Ügynökség tanácsosa a megújuló energetikai klaszter kérdéseirõl érteke-
zett, megjelölvén a célkitûzéseket. A klaszter küldetése a befektetések
ösztönzése, az együttmûködési értékláncolat kiépítése, a kutatási ered-
mények hasznosítása; jelenleg 19 vállalat, 3 egyetem, 2 kutatóközpont
és két közigazgatási egység alkotja. Péter Pál, az Energobit vállalat alel-
nöke az energiapiac problémájával kapcsolatban a befektetés fontossá-
gát hangsúlyozta. Románia természeti adottságai kedvezõek, a környezõ
országokhoz képest az energiapiac üzleti lehetõségei jobbak, ezért Ro-
mánia regionális energiatermelõ központtá válhat.

E.ON szolgáltatási központ felavatása Kolozsváron
A kilencvenes évek elején létrejött düsseldorfi székhelyû E.ON AG

a világ egyik legnagyobb nem állami tulajdonú áram- és gáztársasága. A
cégcsoport elsõsorban a földgáz- és a villamos-energia iparágakban tevé-
kenykedik; 4,4 milliárd lej értékû befektetést valósított meg Romániá-
ban, 20 megyében biztosítja a gáz szolgáltatását, és 2,9 millió romániai
ügyfele van.

Az E.ON 2013. január 8-án hivatalosan is felavatta új kolozsvári
központját, az E.ON Business Services Centert, amely az Amera Tower
épületkolosszus IX. emeletén kezdte el mûködését. A sajtótájékoztatón a
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gazdasági és politikai élet személyiségei is jelen voltak, többek között
Constantin Niþã megbízott energetikai miniszter, aki biztosította a jelen-
levõket arról, hogy a kormány továbbra is támogatja a külföldi befektetõ-
ket, és támogatják az E.ON azon projektjeit, amelyek energetikaipari
beruházást céloznak meg. Emil Boc, Kolozsvár polgármestere kifejtette:
az a tény, hogy a németországi cég Kolozsváron létesített gazdasági bá-
zist, más külföldi cégeket is arra ösztönöz, hogy hajlandóak legyenek
befektetni Kolozsváron, Romániában. Edgar Aschenbrenner, az E.ON
Business vezérigazgatója elmondta, hogy négy kritérium alapján döntöt-
tek arról, hogy Kolozsváron valósítsák meg a befektetést: a városban
megtalálható humán elõforrás képzettsége és nyelvtudása, a költségek
és az infrastruktúra. Frank Hajdinjak, az E.ON Románia vezérigazgatója
elmondta, hogy már tavaly megkezdte a munkát 100 munkatárssal, és
további munkatársak bevonását igényli. Az új szolgáltatási központ
(EBUS) lehetõvé teszi azt is, hogy a világon lévõ összes, az E.ON cso-
porthoz tartozó cég számára biztosítson könyvelési szolgáltatást. Erre a
szolgáltatásra más városok is pályáztak, mint például Berlin, Regens-
burg és Hannover, de a német cég Kolozsvárt választotta.

A gazdasági mesterképzés minõségi fejlesztése
A Babeº–Bolyai Tudományegyetem európai pénzforrásokat felhasz-

nálva projektet bonyolított le a 2007–2013 Humánerõforrás
Fejlesztésére irányuló Szektoriális Operacionális Program keretében.
„Az európaival koherens kompetencia-rendszer alkalmazása a gazdasá-
gi elemzés, illetve a vagyoni és üzleti értékelés területén szervezett mes-
terképzésekben” (MECAEV) címû projekt a mesterképzés minõségi
fejlesztését és a munkaerõpiaccal való hatékonyabb kapcsolatát célozta
meg, amely a hallgatóknak a munkaerõpiacon való könnyebb bekapcso-
lódását eredményezi. A projekt partnerei a bukaresti Közgazdasági Aka-
démia, a temesvári Nyugati Tudományegyetem, a jászvásári A. I. Cuza
Egyetem, az aradi Aurel Vlaicu Egyetem, a Könyvvizsgálók és Mérlegké-
pes Könyvelõk Szaktestülete és a Romániai Értékbecslõk Országos
Egyesülete. A felsõoktatás mesterképzési szintjének minõségi fejleszté-
sére vonatkozó pályázati eredményeket a 2013 januárjában tartott
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workshop keretében összegezték. Az eseményt záró tudományos meg-
beszélésen több kérdést elemeztek: Hogyan könnyíthetõ meg az egyete-
mistáknak a munkaerõpiacra való belépése? Miként biztosítja a
felsõoktatás a munkaerõpiac által igényelt szakmai kompetenciákat?
Hogyan járul hozzá az egyetemisták szakmai gyakorlata a kompetenciák
fejlesztéséhez? Melyek a kompetencián alapuló oktatás jellemzõi, hoza-
ma? Milyen kapcsolat alakul ki az egyetem, a cégek és az egyetemisták
között? A rendezvény célcsoportját a mesterképzésen résztvevõ hallga-
tók, a mesterképzési programok elõadói, illetve a gazdasági élet neves
szakemberei alkották.

Lassú gazdasági növekedés az Európai Unióban
Az elõrejelzések szerint 2013-ban az EU-ban a GDP várhatóan

0,4%-kal és az euróövezetben 0,1%-kal nõ, bár nagy eltérések lesznek a
különbözõ országok között (ezzel szemben a Kínai Társadalomtudomá-
nyi Akadémia gazdaságkutató intézete szerint Kínában több mint 8%-os
gazdasági növekedés várható). A strukturális reformok megvalósítása
következtében 2014-ben az EU-ban 1,6%-os, az euróövezetben 1,4%-os
GDP bõvülés várható. A Nemzetközi Valutaalap romániai küldöttségé-
nek vezetõje szerint 2013-ban, Romániában 1,5%-os gazdasági növeke-
dés várható, az évi inflációs ráta pedig 3,5% körül lehet. Az uniós
források hatékonyabb lehívása képezheti a romániai gazdasági növeke-
dés egyik fontos elemét.
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