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Erdélyben is elindul 
a mentorképző program
Erdélyben is elindítja mentor-
képző programját a Nemzetpo-
litikai Államtitkárság idén. Az 
elmúlt 2 évben a program a 
Vajdaságban már rendkívül 
eredményesen segítette a régió 
vállalkozói közösségét. A prog-
ramra olyan erdélyi magyar 
fi atal vállalkozók és tapasztalt 
szakemberek jelentkezését 
várják, akik mentorált vagy 
mentorszerepben segítenék 
egymást szakmai problémáik 
megoldásában, illetve hosz-
szabb távon szívesen erősíte-
nék tudásukkal, kapcsolati 
hálójukkal az Erdélyi Mentor-
program alumni hálózatát. A 
mentor és mentorált párosok 
között szakmai találkozókat 
szerveznek konkrét szakterületi 
kérdések mentén. Tematikus 
előadások, képzések is várják 
a résztvevőket, akik egymást is 
segítik majd vállalkozásfejlesz-
tési témákban, csoportosan és 
egyénileg, konkrét kihívások és 
egyedi igények alapján.
 
Két új járatot indít 
a Blue Air Kolozsvárról
Konstancára, illetve a bulgáriai 
Burgaszba indít menetrend 
szerinti járatot Kolozsvárról 
a Blue Air. A légitársaság 
közleménye szerint az első 
Kolozsvár–Burgasz-járat június 
20-án indul, és már lehet jegyet 
foglalni 29,99 eurós kezdőáron. 
Az utazás tervezett dátumát 
egyszer ingyenesen módosítani 
lehet. A Blue Air szerdán és 
vasárnap fogja üzemeltetni 
járatait Kolozsvár és a bolgár 
kikötőváros között. Szintén 
heti két járatot indít a vállalat 
Kolozsvár és Konstanca között, 
hétfőn és pénteken.
 
Jobban fut az EU „szekere”
Az Európai Bizottság téli 
gazdasági előrejelzése szerint a 
koronavírus-járvány szorításá-
ban működő európai gazdaság 
készen áll a helyreállásra, a 
rendkívüli intézkedések feloldá-
sát követően úgy az euróövezet, 
mint az Európai Unió egészének 
gazdasága várhatóan hamarabb 
éri el a válság előtti szintet, mint 
amire a 2020-as őszi gazdasági 
előrejelzés számított. Paolo 
Gentiloni gazdaságpolitikai 
biztos a prognózist ismertetve 
elmondta: az előrejelzés szerint 
az euróövezet gazdasága 2021-
ben és 2022-ben egyaránt 3,8 
százalékkal, az EU gazdasága 
2021-ben 3,7 százalékkal, 2022-
ben pedig 3,9 százalékkal fog 
növekedni. A múlt év harmadik 
negyedévében tapasztalt erőtel-
jes növekedés után a gazdasági 
aktivitás a negyedik negyedév-
ben ismét visszaesett, ugyanis a 
világjárvány második hulláma 
újabb rendkívüli intézkedések 
bevezetését követelte a kormá-
nyoktól. Mivel az intézkedések 
még mindig érvényben vannak, 
a gazdaság várhatóan 2021 
első negyedévében csökken, 
látványosabb növekedés az év 
második felétől várható – közöl-
te a biztos.

AZ ALACSONY DEFICITCÉL MELLETT NEM TUDJÁK KIELÉGÍTENI VALAMENNYI MINISZTÉRIUM IGÉNYEIT

Megosztja a koalíciót a büdzsé terve
Csütörtökön is tovább 
„harcoltak” a miniszterek 
azért, hogy az általuk veze-
tett tárca a lehető legtöbb 
forrást kapja a készülő 
2021-es évi állami költség-
vetésből, így – bár reggelre 
ígérték – lapzártánkig sem 
bocsátották közvitára a 
büdzsétervezetet.
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F lorin Cîțu miniszterelnök 
sokadik ígérete ellenére csü-
törtök reggelre sem bocsá-

tották nyilvános vitára a 2021-es 
évi állami köl tségvetés terveze-
tét. A kiszivárgott információk 
szerint a késlekedés okát az je-
lenti, hogy nehéz tartani a ha-
zai ösztermék (GDP) 7 százalé-
kát meg nem haladó hiánycélt, 
a különböző tárcák vezetői 
pedig próbálnak a lehető leg-
több pénzt szerezni miniszté-
riumuk számára. Amint arról 
beszámoltunk, a kormányfő 
szerda délután még arról be-
szélt, hogy a büdzsé terveze-
tét várhatóan még aznap este, 
de legkésőbb csütörtök reggel 

nyilvánosságra hozzák, ám 
erre csütörtöki lapzártánkig 
sem került sor. A korábban 
kitűzött határidő február 5. és 
február 8. volt.

Sajtóértesülések szerint vi-
szont még a csütörtöki nap 
folyamán is zajlottak az egyez-
tetések a különböző tárcák 
vezetői és a pénzügyminiszter 

között, valamennyi tárcaveze-
tő azt szeretné ugyanis elérni, 
ha a működéshez és a beru-
házásokhoz is elegendő pénzt 
kapjon az idei év folyamán. 
Cîțu viszont határozottan arra 
kérte a minisztereket, hogy 
mutassák be, milyen reformo-
kat és átszervezéseket tervez-
nek az alárendelt ügynöksé-
geknél és vállalatoknál annak 
érdekében, hogy tarthatóak 
legyenek a szerdán bejelentett 
célkitűzések: a GDP 7,16 szá-
zaléka alatti államháztartási 
hiány, 4,3 százalékos gazda-
sági növekedés, 1,116 milliárd 
lejes bruttó hazai termék.

Bár a miniszterelnök szer-
dán cáfolta azokat a híreszte-
léseket, amelyek szerint né-
zeteltérések alakultak volna 
ki a kormánykoalícióban a 
költségvetés miatt, a bukares-
ti sajtó állítja, hogy ezek kés-
leltetik a büdzsé tervezetének 
ismertetését. Közben Florin 
Cîțu elutazott Brüsszelbe, ahol 
sajtóértesülések szerint bizto-
sította az európai partnereket, 
hogy Románia betartja ígére-
tét, és fokozatosan csökkenti a 
költségvetés hiányát.

A csütörtöki nap folyamán 
megszólalt a témában Virgil 
Popescu nemzeti liberális pár-
ti (PNL) energiaügyi miniszter, 
aki váltig hangoztatta, hogy 
nem megszorító költségvetés 
készül, ám tény, hogy nem 
elégíti ki mindenki elvárá-
sait. „Tartanunk kell ezt a 7 
százalékra és egy kicsire rúgó 
defi citcélt. Nyilvánvaló, hogy 
minden miniszter a lehető leg-
több pénzt szeretné az általa 
vezetett tárca számára. Nem 
lehet ezt mindenkinek bizto-
sítani. Világos, hogy ki kell 
igazítanunk a minisztériumok 
szerkezeti kiadásait. És a nem 
hatékony vállalatokat át kell 
szervezni” – nyilatkozta Popes-
cu a Digi 24 hírtelevíziónak.

Dan Barna kormányfőhe-
lyettes, az USR–PLUS szövet-
ség társelnöke közben csütör-
tökön arról beszélt, hogy „ha 
mindenki elégedetlen, akkor 
nem sikeresek az egyezteté-
sek”. „Közel állunk ahhoz, 
hogy nyilvánosságra hozzuk 
ezt a költségvetést, ma (csütör-
tökön – szerk. megj.) vagy hol-
nap (pénteken – szerk. megj.) 
reggel nyilvános vitára kerül. 
A tervezetben a deficit 7,2 
százalék körüli, és úgy van ki-
dolgozva, hogy biztosítsa a be-
ruházásokat, amelyek nélkül 
nem gondolhatunk gazdasági 
fellendülésre. Ugyanakkor cél-
ja stabilizálni a szerkezeti ki-
adásokat, mivel nem lehet el-
lenőrzés alatt tartani a hiányt, 
amelynek csökkennie kell az 
elkövetkező években, ha nem 
tartjuk ellenőrzés alatt az álla-
mi kiadásokat” – idézte a mi-
niszterelnök-helyettest a Digi 
24 hírtelevízió. Dan Barna is 
arról beszélt ugyanakkor, hogy 
a deficitcél miatt nem lehet 
több forrást előirányozni a mi-
nisztériumok számára. „Jelen 
pillanatban mindenki elége-
detlen. Amikor egy egyeztetés 
után mindenki elégedetlen, 
azt jelenti, hogy nem voltak 
sikeresek a tárgyalások” – fo-
galmazott a politikus.

A vártnál kevésbé esett vissza tavaly a román gazdaság

Az Európai Bizottság becslése szerint tavaly 5 százalékkal esett vissza 
a román gazdaság teljesítménye, ami a korábbi előrejelzéshez mérten 
0,2 százalékponttal kisebb csökkenést jelent. A csütörtökön közzétett 

elemzésben Brüsszel javította a román gazdaság kilátásaira vonatko-

zó előrejelzését. Brüsszel korábban arra számított, hogy a román brut-

tó hazai termék (GDP) tavaly 5,2 százalékkal esik vissza, ehhez képest 
most 5 százalékos GDP-csökkenést prognosztizált. A román országos 

statisztikai intézet február közepén fogja nyilvánosságra hozni a ta-
valyi negyedik negyedévre és 2020 egészére vonatkozó gyorsjelenté-
sét. Az uniós végrehajtó szerv arra számít, hogy az idén a román GDP 

3,8 százalékkal fog bővülni, 2022-re pedig 4 százalékos GDP-növeke-
dést prognosztizált. Ez javítást jelent az előző előrejelzéshez képest, 
akkor 2021-re 3,3 százalékos növekedést valószínűsítettek, míg 2022-
re 3,8 százalékost. Brüsszel arra számít, hogy 2021 második felében 

gyors ütemben fog nőni a belföldi fogyasztás, a gazdasági növekedés 
másik fő hajtóereje pedig várhatóan a beruházások lesznek. Ugyan-

akkor az idei 3,8 százalékos növekedésre vonatkozó brüsszeli 
prognózis elmarad a bukaresti kormány által remélt 4,3 százalékos 
gazdasági növekedéstől.

Dan Barna szerint mindenki elégedetlen a tervezett költségvetéssel

FO
RR

ÁS
: 

GO
V.

RO




