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példamutató fiatal vállalkozókra irányítja a figyelmet a
sepsiszentgyörgyi Junior Business
Club (JBC) és a Kovászna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, hogy
ezzel is bátorítsák a háromszéki
fiatalokat, vágjanak bele az üzleti
életbe. Ennek jegyében idén is kiosztják az Év Fiatal Vállalkozója Díjat, amelyre november 23-ig a 35 év
alatti vállalkozók jelentkezhetnek,
akik az elmúlt évet nyereséggel zárták, de bárki ajánlhat eredményes
fiatalokat. A megmérettetés szabálya szerint nem jelentkezhetnek,
vagy nem jelölhetők a vállalkozói
díjra azok a fiatal vállalkozók, akik
az elmúlt 5 éven belül örökölték a
céget vagy részvényesek, tulajdonosok lettek több mint 5 éve működő
vállalkozásnak.
Karácsony Zsolt, a JBC elnöke a
Krónikának elmondta, a vállalkozást
ösztönző különböző Start Up programok lendületet adnak a fiataloknak,
hogy belevágjanak az üzleti életbe,
hiszen a 30–40 ezer euró, amit a
különböző kormány- és európai
uniós programok révén lehívhatnak
éppen az eddig hiányzó induló tőkét
biztosítja. „Ebből a pénzből nem
lehet nagy vállalkozást felépíteni,
de egy kisebb üzlethez, egy családi
vállalkozás beindításához nagy segítség. Kiderült, hogy vannak jó ötletek,
nagy a kereslet a programok iránt” –
részletezte Karácsony Zsolt.
A JBC elnöke ugyanakkor fontosnak
tartja a támogatói környezetet, vagyis,
hogy ne lebeszéljék, hanem ellenkezőleg bátorítsák a fiatalokat arra, hogy
vállalkozzanak. Nem véletlen, hogy
a vállalkozó családokból kerül ki nagyon sok fiatal üzletember, és ez nem
azért van, mert biztosított az anyagi
háttér, hanem a családban megtalálják a példát, az ösztönzést, hogy
érdemes megvalósítani az ötleteiket.
A JBC próbálja felkarolni a fiatalokat,
szakmai ismeretekkel, kapcsolati tőkével segíti őket, valamint jó példákat
is felmutat, hogy bebizonyítsa itthon
is lehet boldogulni, akár külföldről is
érdemes hazajönni. Az Év Fiatal Vállalkozója Díjat november 30-án adják
át. (Bíró Blanka)

UNIÓS FORRÁSOK ÉS MAGÁNTŐKE IS BEVONHATÓ A MAROSVÁSÁRHELY–JÁSZVÁSÁR-AUTÓPÁLYÁRA

Nem pénzkérdés a sztrádaépítés
Elméletileg lenne pénz a
Marosvásárhelyt Jászvásárral
összekötő, A8-as autópálya
megépítésére, ezért úgy tűnik,
már csak akarat kell a bukaresti
hatóságok részéről a folyamat
elindítására.
» BÁLINT ESZTER
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enne miből finanszírozni a
Marosvásárhelyt Jászvásárral
összekötő, A8-as autópálya
megépítését, ám a bukaresti kormánynak ehhez össze kell állítania
a szükséges dokumentációt – nyilatkozta egybehangzóan Corina
Creţu, az Európai Bizottság regionális politikáért felelős biztosa és Eugen Teodorovici pénzügyminiszter.
A pénzügyi tárca vezetője újságírói
kérdésre csütörtökön leszögezte,
ebben a pillanatban az iratcsomó a
legfontosabb, mivel van pénz a beruházásokra. Mint rámutatott, éppen
ezért az Országos Közútkezelő Társaságnak (CNAIR) el kell készítenie
a dokumentációt, aztán megvizsgálhatják a finanszírozási lehetőségeket. Teodorovici európai uniós forrásokat, az Európai Újjáépítési Bankot
(EBRD), az Európai Befektetési Bankot egyaránt említette, és a magántőke bevonásának a lehetőségét is szóba hozta az újságírói kérdésre adott
rövid válaszában.
Egy nappal korábban Corina Creţu
pedig – cáfolva a sajtóban szárnyra
kapott híreszteléseket – leszögezte:
lehívhatók európai uniós strukturális és beruházási források a Marosvásárhely–Jászvásár autópálya
építésének
részfinanszírozására.
Ugyanakkor az EU-biztos is emlékeztetett, hogy a román hatóságok
felelőssége a vonatkozó dokumentáció összeállítása. „A Marosvásárhely–Jászvásár sztráda megépítésének részfinanszírozására lehívhatók
EU-források, mivel része a TEN-T háHIRDETÉS
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Corina Creţu és Eugen Teodorovici szerint is lenne pénz a sztrádaépítésre

lózatnak és benne van a közlekedési
mestertervben” – idézi az Agerpres
hírügynökség a román biztost.
Amint arról beszámoltunk, szerdán döntéshozó házként elfogadta a
képviselőház az Egyesülésről elnevezett, A8-as jelzésű, Marosvásárhely–
Jászvásár autópálya megépítéséről
szóló törvényt – a jogszabályjavaslatot 261 képviselő támogatta szavazatával, ketten ellene voksoltak,
öt honatya pedig tartózkodott. A
megszavazott szövegtervezet szerint
a sztráda megépítését a 2014–2020as európai költségvetési ciklusban
Románia rendelkezésére álló uniós
forrásokból és román költségvetési
pénzekből finanszíroznák, illetve
magánbefektető bevonását sem zárják ki. A jogszabály – amelyet amúgy
még Klaus Johannis államfőnek is
ki kell hirdetnie – azonban tulajdonképpen nem több egy politikai
szándéknyilatkozatnál: a projekt
gazdasági részleteire nem tér ki.
A potenciális források mellett annyit

»

„A Marosvásárhely–Jászvásár sztráda
megépítésének
részﬁnanszírozására lehívhatók
EU-források, mivel része a TEN-T
hálózatnak és
benne van a közlekedési mestertervben” – szögezte le Corina
Creţu, az Európai
Bizottság regionális politikáért
felelős biztosa.

rögzít még, hogy „a projekt megvalósulásáig minden éves állami
költségvetésben a közlekedésügyi
minisztérium által jelzett finanszírozási igények mentén ki kell utalni
összegeket erre a célra”. A dokumentum szerint ugyanis a megvalósításért a közlekedési tárca felel. A
minisztériumnak a jogszabály hatályba lépése után legtöbb harminc
napon belül meg kell hoznia a projekt magvalósításához szükséges
intézkedéseket.
A napokban azonban a szaktárca egy tanulmányának nyilvánosságra kerülése nyomán kiderült,
hogy a kormány az A8-asnál olcsóbbnak ígérkező A13-as jelzésű,
Brassó–Bákó útvonalat részesítené előnyben a Keleti-Kárpátok
átszelésére, állítólag azzal a hátsó szándékkal, hogy a forgalmat
a magánbefektetők bevonásával
megépítendő, (még csak tervezett)
Brassó–Bukarest koncessziós autópálya felé terelje.

Felemás gazdasági kilátások
» B. E.
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laposan lefele módosította Románia idei gazdasági növekedési
kilátásait legfrissebb, csütörtökön
nyilvánosságra hozott prognózisában
az Európai Bizottság. Míg a legutóbbi,
júliusi jelentésben még 4,1 százalékra
tette a román gyarapodást, addig most
már csak 3,6 százalékot vár. Amúgy
májusban még 4,5 százalékos növekedést vetített előre a brüsszeli testület.
A jövő évvel kapcsolatos várakozásaik
azonban nem romlottak, tartották a
3,8 százalékos növekedési kilátást, bár
tény,hogy a tavasszal még ez is 3,9 százalékos szinten állt.
Derűlátóbban látja eközben Brüszszel a defi citcél teljesítését: míg májusban a bruttó hazai termék (GDP)
3,4 százalékára rúgó költségvetési
hiányt vetítettek előre, ezt most 3,3
százalékra csökkentették. Apró, de jó
hír az is, hogy a júliusi 4,4 százalék-

» A jövő évvel

kapcsolatos várakozásaik azonban
nem romlottak,
tartották a 3,8
százalékos növekedési kilátást,
bár tény, hogy a
tavasszal még ez
is 3,9 százalékos
szinten állt.

ról 4,3 százalékra csökkentette az EB
az idei év végén várható inflációs ráta
szintjét, de még ez is enyhe növekedés
a májusi 4,2 százalékhoz mérten. Jövőre 3,5 százalékos pénzhígulást várnak az előző prognózisban szereplő
3,4 százalék után. A Román Nemzeti
Bank (BNR) eközben az idei év végére fenntartotta korábbi, augusztusban kiadott, 3,5 százalékos inflációs
előrejelzését – derül ki a központi
pénzintézet által szintén csütörtökön
nyilvánosságra hozott adatsorokból.
A jövő év végén várható inflációs ráta
értékét viszont 0,2 százalékponttal
2,9 százalékra csökkentette a román
jegybank. Leszögezte ugyanakkor,
hogy a BNR hosszú távú előrejelzése
szerint a romániai inflációs ráta nem
kerül 2 százalék alá. Isărescu szerint
éppen ezért olyan intézkedésekre van
szükség, mint amilyen az áfacsökkentés, ami hozzájárulhat az infláció zsugorodásához.

