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Zöld Ipari Innováció
Kolozsváron, 2013. április 3-án a Napoca Szállóban tartották meg a

Zöld Ipari Innováció programmal kapcsolatos értekezletet. A rendezvény
szervezõi – az Innovation Norway, az Észak-Nyugati Regionális Fejleszté-
si Ügynökség és a European Enterprise Network – bemutatták a program
célkitûzéseit (a zöld vállalatok versenyképességének növelése, a zöld in-
nováció támogatása), a módszertani szempontokat, illetve tanácsokat ad-
tak a projektek elkészítésével kapcsolatban: elmondták, hogy milyen fel-
tételeknek kell megfelelni, és melyek a támogatási kérelmekre vonatkozó
szempontok. A leendõ partnerek keresésére vonatkozó információkkal is
szolgáltak (norvég és romániai zöld vállalkozásokkal kapcsolatos lehet-
séges együttmûködés). Az érdeklõdõk a www.norwaygrants-greeninno-
vation.no internetes oldalon találnak bõvebb információkat.

A fiatalok vállalkozói kultúrájának fejlesztése
A fiataloknál a különbözõ szintû képzések során nyolc olyan alap-

kompetenciát kell kialakítani, amelyek a munkaerõpiacon való
helytállás feltételei. Ezek közé tartoznak a vállalkozói és a kommuniká-
ciós kompetencia. A gazdasági-vállalkozói kultúra kialakítása már isko-
láskorban lehetséges és szükséges. Egyes hazai egyetemek és középisko-
lák megyei szintû vagy országos esettanulmány versenyeket szerveznek
középiskolások és egyetemisták számára. 2013. április 5-én zajlott le a
Báthory István Elméleti Líceum és a „Báthory 1970” csoport által szer-
vezett III. esettanulmány verseny döntõje, amelyen nyolc csapat mérte
össze tudását. A verseny témája A megújuló gazdaság kihívásai a XXI.
század elején, szakmai támogatója pedig a BBTE Közgazdasági és Gaz-
dálkodástudományi Magyar Intézete volt. A zsûri elnöki tisztét Székely
Imre, a BBTE Közgazdasági Karának oktatója látta el, a zsûrizésben há-
rom vállalkozó is részt vett.
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Kolozsvári Esettanulmány Napok
2013. április 12–14. között szervezte meg a BBTE Közgazdasági és

Gazdálkodástudományi Magyar Intézete a Kolozsvári Esettanulmány
Napokat. A Kolozsvári Egyetemista Esettanulmány Versenyen, amely-
nek témája a MOL növekedési stratégiájának kidolgozása volt, tíz csapat
vetélkedett, a zsûri az üzleti élet neves vezetõibõl állt. Ugyancsak e
nagyszabású rendezvény keretében szervezték meg a Középiskolások
Üzleti Tanácsadó Versenyét, amelynek kolozsvári döntõjére az 53 bene-
vezõ csapatból 16 került be. A középiskolások esettanulmányának témá-
ja Elektronikus értékesítési megoldások a MOL Románia vállalatnál.

Az uniós források hatékonyabb felhasználása
Andor László, az Európai Bizottság foglalkoztatásért és szociális

ügyekért felelõs biztosa két napos (2013. április 22–23.) romániai látoga-
tása során Bukarestben részt vett a romák integrációjával kapcsolatos
konferencián, tárgyalt Victor Ponta miniszterelnökkel és a kormány több
tagjával. Kolozsvári látogatása során a Kolozs Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara épületében hazai és külföldi cégek vezetõivel találkozott,
mely alkalommal felhívta a figyelmet az uniós források hatékonyabb fel-
használásának szükségességére, ugyanis Románia 2007 óta az uniós ala-
pok mindössze 15%-át használta fel. Andor a BBTE Európai Tanulmá-
nyok Kar hallgatóinak angol nyelven tartott elõadást Az európai
szociális válság. Van-e megoldás? címmel, ahol kitért arra, hogy a szoci-
ális ügyek megoldása az EU tagországainak hatáskörébe tartozik, és arra
az Európai Szociális Alapból lehet forrásokat lehívni. Kolozsváron talál-
kozott az önkormányzat képviselõivel és Emil Boc polgármesterrel is,
akivel az uniós pénzek önkormányzati szinten történõ hatékonyabb fel-
használásáról tárgyalt.

Agraria 2013
Kolozsváron 2013 áprilisában az osztrák érdekeltségû Export Con-

sult és az Expo Transilvania közös szervezésében tartották meg a 19.
Nemzetközi Agráripari, Élelmezésipari és Állattenyésztési Vásárt,
amely Erdély legnagyobb szakkiállítása (országos viszonylatban a máso-
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dik). A 20 000 négyzetméternyi kiállítási területen 10 országból 350 ki-
állító termékeit, modern mezõgazdasági gépeket, fajállatokat tekinthe-
tett meg a látogató. A 19. Agraria keretében a Vidékfejlesztési és Halá-
szati Kifizetési Ügynökség bemutatta tájékoztatási kampányát, melynek
szlogenje „Az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) a falvadba
jön”. Az értekezleten jelen volt Daniel Constantin mezõgazdasági mi-
niszter, Gheorghe Vuºcan, Kolozs Megye prefektusa, valamint Horea Ui-
oreanu, a Kolozs Megyei Tanács elnöke. A kampány 10 hónapot tart,
mely során a szervezõk 3200 település gazdáival, illetve a helyi hatóság
képviselõvel találkoznak. A gazdákat a vissza nem térítendõ uniós ala-
pok felhasználásáról tájékoztatják.

Családi farmok támogatása
A mezõgazdasági minisztérium 50 millió eurós támogatást biztosít

1000 családi farm létrehozására. Daniel Constantin mezõgazdasági mi-
niszter szerint ezzel lehetõséget biztosítanak a vidéki vállalkozások szá-
mára. Az állam a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel kapcsolatos
projekteket támogatja.

Kínai érdeklõdés az erdélyi beruházási lehetõségek iránt
Kína egyik legnagyobb magánvállalkozása, a China Gezhouba    Gro-

up Corporation (CGGC) alelnökét, Shi Lit fogadta Gheorghe Vuºcan, Ko-
lozs megye prefektusa, majd sajtótájékoztatón ismertették a célokat. Ko-
lozs megyében a kínai vendégek érdekeltek a Tarnica–Lapistya vízierõmû,
az észak-erdélyi autópálya, valamint a Regionális Sürgõsségi Kórház épí-
tésével kapcsolatos beruházásokban, és részt akarnak venni az építkezési
munkálatokban. Az általuk tervezett tarnicai vízierõmû bõvítése 1,3 milli-
árd euróba kerül. A küldöttség elment Máramarosszigetre, ahol a Mára-
marosszigetet Nagybányával összekötõ Gutin-hegy alatti alagutat építe-
nék meg. A kínaiak a tervezési és kivitelezési munkát vállalnák fel.

A munkabérek alakulása 2013 márciusában
Romániában az Országos Statisztikai Hivatal közlése szerint 2013

márciusában az elõzõ hónaphoz képest 4,1%-kal növekedett a névleges
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bruttó átlagbér, tehát 2231 lej lett. A névleges nettó átlagbér 1617 lej,
azaz 4,1%-kal (61 lejjel) nõtt. A legnagyobb nominális nettó átlagbért
(5645 lej) a dohányterméket gyártók érték el, a legkisebbet (860 lej) a
szállodai és vendéglátóiparban dolgozók kapták. A bérnövekedést az évi
prémiumok és az ünnepnapokra adott pénzjuttatások eredményezték.

Inflációs ráta változása, termékek árváltozása
Az Országos Statisztikai Hivatal közlése szerint 2013 márciusában

5,25%, áprilisban 5,29%-os volt az inflációs ráta. Az élelmiszer és nem-
élelmiszer termékek ára márciusban 0,1%-kal csökkent, a szolgáltatások
ára 0,5%-kal nõtt. 2013 márciusában 0,4%-kal nõtt az ipari termékek
ára. Az energia ára 6,1%-kal nõtt a 2012. márciusi árakhoz viszonyítva.
Ezzel szemben az EU-ban ugyanabban az idõszakban az árak csökken-
tek.

A munkanélküliségi ráta 2013 áprilisában
Az Országos Munkaközvetítõ Hivatal közlése szerint Romániában

2013. április végén a munkanélküliségi ráta 5,29 % volt, 0,29%-kal ala-
csonyabb a márciusihoz viszonyítva. A munkanélküliek száma 467 089
személy. Az Eurostat adatai szerint 2013 áprilisában a legkisebb munka-
nélküliségi rátát Ausztriában (3,9%), Luxemburgban, Hollandiában
(5,2%) és Németországban (5,4%) jegyezték, a legnagyobbat pedig Por-
tugáliában, Lettországban (25,3%), Spanyolországban (24,3%) és Görög-
országban (21,7%). Az EU-ban a 25 év alatti fiatalok körében igen magas
a munkanélküliségi ráta: átlagosan 22,4%, az eurózónában 22,2%, Görö-
gországban 52,7% és Spanyolországban 51,5%.

A hazai kliensrendszer térképe
Kolozsváron a BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtu-

dományi Kara és az Expert Forum vitát szervezett a román kliensrend-
szer térképe címmel (Clientelismul românesc: alocãrile de bani cãtre
judeþe ºi primãrii, 2004-2011). A moderátor szerepét Cãlin Hinþea, a kar
dékánja töltötte be. Sorin Ioniþã EFOR elemzõ egy interaktív térkép és az
EFOR 2013-as éves jelentése alapján arról értekezett, hogy a 2004–2011
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közötti idõszakban hogyan történt az állami pénzekbõl beruházásra
szánt pénzalapoknak a helyhatósági szervekhez (polgármesteri hivatal,
megyei tanács) való juttatása, miként valósult meg a pénzalapok elosz-
tása a politikai szimpátia alapján. Mindezeket egy elsõként Romániában
alkalmazott kísérleti terv alapján tárgyalta, amelyet Szerbiában, Horvát-
országban és a Moldovai Köztársaságban is alkalmazni fognak.
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