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Nem több marketingfogásnál?
Gazdaságélénkítő terv helyett kampányígéretek
• Újjáépítjük Romá-
niát – ez a címe a 
bukaresti kormány 
által kidolgozott or-
szágos befektetési 
és gazdaságfellendí-
tési tervnek, amelyet 
tegnapi lapzártánkkor 
mutatott be hivata-
losan Klaus Iohannis 
államfő, Ludovic Or-
ban miniszterelnök és 
a kabinet tagjai.

B Á L I N T  E S Z T E R

A kormány már a tegnap déle-
lőtti órákban nyilvánosság-
ra hozta a dokumentumot, 

amelynek indoklása szerint a CO-
VID-19 világjárvány felszínre 

hozta Románia sebezhető 
pontjait, amelyeket az előző 
kormányok hibás fejlesztési 
modellje eredményezett. „Ez 

a modell kizárólag a lakossági 
fogyasztásra alapozott, ezért vál-
toztatásra van szükség. Az új gaz-
daságfejlesztési modell a helyi tő-
ke fejlesztésére, a román vállalatok 
versenyképességének növelésére, 
az infrastruktúra fejlesztésére, a 
gazdaság és közigazgatás digitális 
átalakítására alapul, valamint ar-
ra, hogy a gazdaságot felkészítsék 
az új technológiai forradalomra” – 
idézte az Agerpres hírügynökség a 
kormány tervét. Eszerint amúgy a 
kormány által támogatott új gaz-
dasági fejlesztési modell célja az 
európai gazdaságokkal való kon-
vergencia elérése oly módon, hogy 
az egy főre jutó bruttó hazai termék 
(GDP) a szokásos vásárlási paritás 
mellett 2025-re elérje az EU-27 átla-
gának 87 százalékát.

 A program céljai között szerepel 
a vállalkozások újraindításához, 
versenyképességének növeléséhez 
szükséges támogatások biztosítá-
sa, új beruházások és a vállalatok 

Romániába való költöztetésének 
bátorítása, a gazdasági tevékeny-
ségek folytatásához szükséges esz-
közök megtalálása. A program ezen 
kívül szociális intézkedéseket is 
tartalmaz. A tervezet kitér a közle-
kedésügyi, energetikai, egészség-
ügyi, oktatásügyi infrastruktúra 
fejlesztésére, a helyi fejlesztésekre, 
a mezőgazdaság fejlesztésére, vala-
mint környezetvédelmi és sportbe-
ruházásokra is.

Segítség cégeknek

A dokumentumban a koronaví-
rus-válsággal kapcsolatos rövid 

távú intézkedések között a kkv-k 
újraindítását támogató programok, 
beruházásokra és forgótőkére, a 
versenyképesség növelésére, digita-
lizálásra és innovációra fordítható 
segélyek szerepelnek mintegy 2,5 
milliárd euró értékben. A kormány 
amúgy a gazdaságfellendítési prog-
ram részeként említi azokat a mun-
kahely-megőrző intézkedéseket – a 
koronavírus-járvány miatt kényszer-
szabadságra küldött alkalmazottak 
visszafogadásának, illetve az ötven 

év feletti vagy fi atal munkanélküliek 
alkalmazásának ösztönzését szolgá-
ló bértámogatást – amelyeket már 
június elején bevezetett.

Ígéretekből nincs hiány

Az országos befektetési és gazda-
ságfellendítési terv eközben merész 
ígéreteket tesz például az infra-
struktúra fejlesztéséről szóló feje-
zetben, ami több ezer kilométernyi 
gyorsforgalmi út, tucatnyi korsze-
rű regionális és megyei kórház, 
több száz óvoda, iskola és egyete-
mi kollégium megépítését helyezi 
kilátásba. Mint a dokumentumból 

megtudhatjuk, a román kormány 
egyek mellett 53,3 milliárd eurót 
fordítana a következő tíz évben 
arra, hogy 3400 kilométernyi au-
tópályát építsen és 3000 kilométer-
nyi vasútvonalat korszerűsítsen, 
amely a páneurópai közlekedési 
folyosókhoz csatlakoztatná az or-
szágot. További 7,2 milliárd eurót 
szánnak a tengeri és folyami kikö-
tők, illetve a repülőterek fejleszté-
sére, 12,48 milliárdot a földgáz- és 
villamosenergia-hálózat bővítésé-

re, 5 milliárd eurót mezőgazdasági 
beruházásokra, elsősorban öntö-
zőrendszerek kiépítésére.

Ami a közúti közlekedést ille-
ti, a kormány célul tűzte ki, hogy 
a 2020–2030-as időszakban végre 
összeköti sztrádákkal és gyorsfor-
galmi utakkal Románia történelmi 
régióit. A dokumentum által emlí-
tett tervek között szerepel egyebek 
közt az észak-erdélyi autópálya Ma-
gyarnádas és Berettyószéplak kö-
zötti szakasza, a Marosvásárhely–
Jászvásár–Ungheni sztráda vagy a 
Gyalu–Kolozsvár–Apahida metro-
poliszövezeti körgyűrű is. A vasúti 
fejlesztések között találjuk eközben 

az országhatár–Kürtös–Piski sza-
kasz korszerűsítését, hogy majd a 
vonatok sebessége elérhesse a 160 
kilométer/órát, mint ahogy egy he-
lyi érdekű vasúti járat elindítását 
is a Magyarnádas–Kisbács–Kolozs-
vár–Apahida–Nemeszsuk–Bonchi-

da vonalon. Szó esik ugyanakkor a 
kolozsvári metró megvalósításáról 
is a Gyalu–Szászfenes–Kolozsvár 
útvonalon.

A beruházások fi nanszírozása 
érdekében az Orban-kabinet 300 
millió euró indulótőkével létre-
hozza a Román Beruházási Alapot 
(FRI) és megalapítja a Nemzeti Fej-
lesztési Bankot (BND). A külföldi 
befektetők romániai megtelepedé-
sére, a zöldmezős, illetve regionális 
fejlesztést eredményező beruházá-
sok támogatására 1,47 milliárd eu-
rót irányoztak elő. A fejlesztési terv 
az egészségügyi beruházások terén 
ugyanakkor azzal számol, hogy 
2021 és 2027 között megépül az első 
három regionális kórház Kolozsvá-
ron, Jászvásáron és Craiován.

Az említett időszakban helyi be-
fektetéseket is terveznek az egész-
ségügyben: 17,5 milliárd lejt fordí-
tanának 1450 vidéki egészségügyi 
központ létrehozására, illetve 25 
megyei és 110 városi kórház meg-
építésére. Az oktatási infrastruktú-
ra terén 2027-ig 2488 iskola felújítá-
sát tervezik, megújulhat ezalatt 375 
oktatási intézmény illemhelye is. 
A Korai Nevelés Reformja program 
keretében 180, napközi rendszerű 
vagy egész hetes programú óvodát 
terveznek építeni. Továbbá iskolai 
és egyetemi kollégiumok építése is 
szerepel a tervek között.

Erdei: papíron maradnak 
az ígéretek

Alig tette közzé a kormány a befek-
tetési és gazdaságfellendítési ter-
vét, a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
rögtön plágiummal vádolta meg 
Orbanékat, mondván, hogy gazda-
ságfellendítési tervének nagy részét 
a PSD 2016-os választási program-
jából másolta. „Ennek a tervnek 
a jelentős része papíron marad” – 
kommentálta eközben a projektet a 
Krónikának Erdei Dolóczki István, 
a parlament költségvetési, pénz- és 
bankügyi bizottságának tagja. Az 
RMDSZ politikusa az idén esedékes 
helyhatósági és törvényhozási vá-
lasztások közeledtével magyarázta 
a grandiózus ígéreteket, amelyek-
nek azonban szerinte a felét sem 
tudják megvalósítani.

Terv: a 2020–2030-as időszakban 
összekötik sztrádákkal és 
gyorsforgalmi utakkal Románia 
történelmi régióit

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

GERGELY IMRE

M arosvásárhelyen fogták el azt a 
gyergyószentmiklósi lakhelyű 

személyt, aki a gyanú szerint egyi-

ke volt azoknak a támadóknak, akik 
pénteken hajnalban rátörtek a kór-
ház sürgősségi osztályán dolgozókra 
és bántalmazták az ügyeletes orvost 
– adta hírül szerdán Gyergyószent-
miklós polgármestere, Nagy Zoltán. 
Ezt később Gheorghe Filip rendőrsé-

gi szóvivő is megerősítette. Közlése 
szerint a 31 éves férfi t kihallgatásra a 
gyergyószentmiklósi rendőrségre vit-
ték, ezt követően őrizetbe vették.

A polgármester tájékoztatása sze-
rint az incidens után számos egyez-
tetés zajlott a kórház vezetőivel és az 

ott dolgozók képviselőivel, valamint 
a város és Hargita megye különböző 
hatóságainak vezetőivel, hogy olyan 
intézkedések szülessenek, amelyek 
garantálják, hogy hasonló eset soha 
többé ne fordulhasson elő. Az eddi-
gi lépések eredményeként hivatá-
sos őrző-védő szolgálat vigyáz majd 
a kórház nyugalmára, ám addig is 
rendőrök és csendőrök felügyelnek 
a személyzetre és betegekre. Külön-
böző biztonsági eszközökkel is ellát-

ják az intézményt, köztük egy olyan 
vészcsengővel, amelyet megnyomva 
azonnal riasztás érkezik a 
rendőrségre. A polgármester 
megjegyezte, további lépé-
sek is következnek, amelyek 
egész Gyergyószentmiklós 
közbiztonságát javítani fog-
ják. „Abban bízom, hogy az 
igazságszolgáltatás a lehető 
legszigorúbban jár el az ügyben” – tet-
te még hozzá a városvezető.

Elfogták a gyergyószentmiklósi orvos támadóját
• Elfogta a rendőrség azt a személyt, akit azzal gyanúsítanak, hogy súlyosan bántal-
mazta az ügyeletes orvost pénteken hajnalban a gyergyószentmiklósi kórház sürgősségi 
osztályán. A polgármester időközben az intézmény biztonságának erősítését ígérte.




