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BÁLINT CSABA BNR-IGAZGATÓTANÁCS-TAG A GAZDASÁG ALAKULÁSÁRÓL

„Elkerülhető lesz idén
az igazán mély válság”

Egy igazán mély gazdasági világálság elkerülhető lesz idén is Bálint Csaba, a 
Román Nemzeti Bank (BNR) nemrég kinevezett igazgatótanácsi tagja szerint. 
A makrogazdasági elemző viszont a Krónikának adott interjúban arra is fel-
hívta a fi gyelmet, ahogy a gazdasági ciklusban haladunk előre, egy recesszió 
valószínűsége természetes módon növekszik, ezért jobb óvatosnak lenni. Ro-
mániai viszonylatban szerinte a legnagyobb kockázati tényező a költségvetési 
hiány, a második helyen pedig a külső környezet áll, de nem elhanyagolható 
tényező a politikai bizonytalanság sem. Bálint Csaba ugyanakkor úgy látja, 
megvalósítható a román euró, csak még sokat kell tenni érte, rengeteg refor-
mot kell megvalósítani. Éppen ezért azt gondolja, hogy sokkal fontosabb az 
euróhoz vezető út, mint maga az euró. 8.»

Mennyit ér? A világgazdasági mozgások idén is nagyban meghatározzák a román gazdaság alakulását

„Jobb az Unióban,
mint kívül”
„Az Európai Unió érdeke, hogy 
olyan egyezség szülessen, amely 
jó a tagállamoknak, nem az, 
hogy mindent megadjon, amit a 
britek kérnek” – mondta Winkler 
Gyula EP-képviselő, amikor a 
Brexitről faggattuk. Leszögezte: 
a következő tizenegy hónap nagy 
kihívása, hogy a felek kidolgoz-
zák a különböző területeken 
az együttműködést szabályozó 
egyezményeket.  6.»

Esélyes
a kormánybuktatás?
Újabb lépést tudott le a parlament 
a kormánybuktatást célzó folyamat 
során: felolvasták a két ház előtt a 
bizalmatlansági indítvány szöve-
gét. Eközben egyes számítások 
szerint már megvan a szükséges 
számú szavazat a PSD és az RMDSZ 
által benyújtott indítvány elfogad-
tatásához. Egy felmérés közben a 
kormányzó PNL népszerűségének 
további növekedését jelzi. 5.»

Tehermentesítenék
a kisvárosokat
Új megyei utak építésére hívna le 
európai uniós forrásokat a Kovász-
na Megyei Tanács. Az elképzelések 
szerint mintegy 3–6 kilométeres, 
félköríves útszakaszokkal elte-
relhetnék a Kézdivásárhelyen, 
Baróton, illetve Kovásznán 
áthaladó tranzitforgalmat. Tamás 
Sándor szerint Sepsiszentgyörgy 
önkormányzatának megvan a 
kapacitása, hogy saját terelőutat 
építtessen. 2.»

Varga Csaba a Mount
Everestre indul
Április elején indul a Himalá-
jába, május közepére tervezi a 
világ legmagasabb csúcsának 
meghódítását a nagyváradi Varga 
Csaba. A hegymászó célja, hogy 
első magyarként mássza meg oxi-
génpalack nélkül a 8850 méter 
magas Mount Everestet. 12.»

 » „Bízom 
benne, hogy 
a választások 
után csende-
sebb időszak 
következik, több 
fi gyelmet lehet 
majd szentelni a 
nagy gazdasági 
kihívásoknak.”

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Úzvölgye: bakot lőttek
a román nacionalisták  2.»

Ditrói botrány: nemet mondanak
a megbélyegzésre  3.»

Színháztól  trófeáig – képek
Kemény János író, mecénásról  9.»
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