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 » RÖVIDEN

Romániában az egyik 
legmagasabb az infl áció
Lengyelországban (3,6 százalék), 
Magyarországon (3,3 százalék) és 
Romániában (2,5 százalék) volt 
tavaly a legmagasabb mértékű 
éves infl áció – derül ki az EU 
statisztikai hivatala, az Eurostat 
adatsoraiból. A friss statisztika 
szerint az euróövezetben 0,9 
százalékos infl ációt jegyeztek 
februárban, akárcsak januárban, 
az Európai Unió egészében pedig 
1,3 százalékos volt a pénzromlás 
üteme az egy hónappal korábban 
regisztrált 1,2 százalékhoz képest. 
Januárhoz képest a februári éves 
infl áció tíz tagállamban esett 
vissza, háromban nem változott, 
14 tagállamban pedig emelkedett. 
Romániában az éves infl áció 
februárban 2,5 százalékra emel-
kedett, a januári 2 százalékról. 
2020 februárjában 2,9 százalékos 
volt az infl ációs ráta Romániá-
ban. Az EU-ban a múlt hónapban 
a legalacsonyabb éves infl ációs 
rátát Görögországban (mínusz 1,9 
százalék), Szlovéniában (–1,1 szá-
zalék), Cipruson (–0,9 százalék), 
Luxemburgban (–0,5 százalék), 
Írországban (–0,4 százalék), 
Lettországban (– 0, 2 százalék) és 
Spanyolországban (–0,1 százalék) 
mérték.
 
Nem York a világ első számú
pénzügyi központja
A legújabb globális befektetői 
felmérés szerint az intézményes 
piaci szereplők továbbra is New 
Yorkot tartják a világ első számú 
pénzügyi szolgáltatási központ-
jának, a második a ranglistán a 
korábban hosszú évekig vezető 
London. Az egyik legnagyobb 
londoni pénzügyi tanácsadó cso-
port, a Z/Yen Group 29. alkalom-
mal kiadott ranglistája (Global 
Financial Centres Index, GFCI) 
igen összetett, több mint 100 
kritériumot és 3 ezret meghala-
dó befektetői értékelést súlyozó 
mérési módszertannal készült. 
A cég 114 várost vett fel a listára, 
nullától ezer pontig terjedő 
értékelési skálát alkalmazva.  A 
cég új rangsorában az első két 
helyen továbbra is New York és 
London áll, az előbbi pontszáma 
hattal 764-re, az utóbbié 23-mal, 
743-ra csökkent. A listán a har-
madik Sanghaj, majd Hongkong 
és Szingapúr következett. A tízes 
listára felkerült még Peking, To-
kió és Sencsen, illetve az utolsó 
két helyre két európai város is 
bekerült, Frankfurt és Zürich. Az 
egy csoportnak számító kelet-eu-
rópai és közép-ázsiai térségből 
Moszkva áll a legjobb helyen, 
57. a listán. Varsó következik 
a 61. hellyel, majd Vilnius a 
62., Pozsony a 66., Isztambul a 
74., Prága a 76., Nurszultan a 
78.,  majd Budapest következik a 
85. hellyel. Bukarest nem szere-
pel a rangsorban.

 1 euró                          4,8876
1 dollár                        4,0931
 1 svájci frank             4,4206
1 font sterling            5,7195
100 forint                    1,3295

Valutaváltó

 » ANTAL ERIKA

Nem lesz negatív hatással a 
Transilvania nemzetközi repülő-

tér forgalmára a hamarosan elkészülő 
brassói repülőtér, ugyanis a marosvá-
sárhelyi légikikötő utasforgalmának 
adatbázisa szerint nagyon kevés 
Brassó megyei, illetve annak von-
záskörzetéből érkező utas használta 
a lehetőséget, hogy Maros megyéből 
induljon valamely külföldi célpont 
irányába – legalábbis ezt állítja a 
marosvásárhelyi légikikötő vezető-
je. Peti András, a marosvásárhelyi 
repülőtér igazgatója lapcsaládunk-
nak elmondta, létezik egy tudomá-
nyos kimutatás, amelyet a gyakorlat 
is megerősített, miszerint egy-egy 
repülőtérnek 100 kilométeres kör-
zetből érkeznek az utasai, illetve 
olyan távolságból, ami tömegköz-
lekedéssel vagy akár egyénileg is, 
legtöbb két óra alatt megközelíthe-
tő. „A marosvásárhelyi repülőtérre 

legtöbben Székelyudvarhelyről és 
környékéről jöttek és jönnek utasok, 
de annál távolabbi vidékekről már 
nem nagyon” – magyarázta az igaz-
gató, hozzátéve, hogy a Brassó, il-
letve a Kovászna megyeiek számára 
is közelebb van a bukaresti repülő-
tér. Azok az utazók, akik az elkövet-
kezendőkben a brassói repülőtérről 
induló járatokat fogják használni, 
eddig a bukaresti Otopeni reptér-
ről indultak akár turisztikai, akár 
üzleti vagy más célból – mondta 
Peti, hozzátéve, hogy a Brassóból 
és annak környékéről induló repté-
ri transzferjáratok is mind Bukarest 
irányába szállítják az utasaikat, és 
nem Marosvásárhelyre, vagy nem is 
Szebenbe.

Hasonlóképpen látja a helyzetet egy 
utazási iroda munkatársa is. „Marosvá-
sárhelyről sem fognak Brassóig utazni 
azok, akiknek helyből vagy esetleg 
Kolozsvárról van elérhető járatuk, ha-
csak nem indítanak olyan célállomásra 

repülőjáratot, amely sem Marosvásár-
helyről, sem Kolozsvárról, vagy Szeben-
ből nem működik” – fogalmazott.

Eközben a Maros Megyei Tanács 
a marosvásárhelyi repülőtér fenn-
tartójaként újabb beruházásokat vé-
geztet a repülőtéren. Kovács Mihály 
Levente, az önkormányzat alelnöke 
elmondta, a 2014–2020-as uniós idő-
szakra a közlekedési minisztérium 
által 20,2 millió lejes európai uniós, 
vissza nem térítendő támogatáshoz 
jutott a megye, amelyből a repülő-
téren a tűzoltóállomást bővítik, egy 
újabb tűzoltókocsit vásárolnak, to-
vább korszerűsítik az utas- és pogy-
gyász-ellenőrzési eszközöket, vala-
mint létrehoznak egy mentőállomást 
is. Az uniós alap az összes költségve-
tésnek a 98 százalékát jelenti, a me-
gyei önkormányzat ehhez 2 százalék 
önrésszel járul hozzá. „Az a célja 
ennek a beruházásnak, hogy a repü-
lőtér még biztonságosabb legyen” – 
hangsúlyozta az alelnök.

Nem tartanak az épülő brassói reptértől Marosvásárhelyen

 » „A vásárhelyi 
reptérre legtöb-
ben Székely-
udvarhelyről 
és környékéről 
jönnek utasok, de 
annál távolabbi 
vidékekről már 
nem nagyon” – 
magyarázta az 
igazgató, hozzá-
téve, a Brassó, 
illetve a Kovászna 
megyeiek szá-
mára is közelebb 
van a bukaresti 
repülőtér.

NAGY VÁRAKOZÁSOKKAL TEKINTENEK A KOALÍCIÓS PÁRTOK AZ ORSZÁGOS HELYREÁLLÍTÁSI TERVRE

Új esélyt kapnak az elmaradt reformok

 Nagy tervek. 4,5 milliárd euró hívható le sztrádaépítésre 
és a környezetbarát közlekedés népszerűsítésére

 Az egészségügyi szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférés javí-
tását célzó projektekre jut az 
egyik legtöbb pénz  az országos 
helyreállítási tervből (PNRR) a 
kormánykoalíció által elfoga-
dott verzió szerint. De jelentős 
összegeket fordíthat a román 
állam környezetvédelemre, 
oktatásra, valamint digitalizá-
cióra is.

 » KRÓNIKA

F ejlesztésekre és a sok éve halo-
gatott reformok megvalósítására 
ad esélyt Klaus Iohannis államfő 

szerint az országos helyreállítási terv 
(PNRR) révén lehívható, nagyjából 
30 milliárd euró – a terv végleges 
formájáról szerdán született megálla-
podás a bukaresti kormánykoalíció-
ban. A dokumentumot még jóvá kell 
hagynia a Cîțu-kabinetnek, majd el-
küldik az Európai Bizottsághoz. „Az 
a mintegy 30 milliárd euró, amelyben 
e terv révén részesülhetünk, nagy 
esélyt jelent Románia fejlesztésére, 
hozzásegíti a román gazdaságot és 
társadalmat ahhoz, hogy jobban 
helytálljon a jelenlegihez hasonló 
válságok esetén. Ugyanakkor fontos 
megérteni, hogy ez a terv megteremti 
a legjobb körülményeket az oly sok 
éve halogatott reformok megvalósí-
tására” – fogalmazta meg Iohannis.

Milliárdok egészségügyre, kör-
nyezetre
Kiemelte, a terv értelmében 3 milli-
árd eurót szánnak az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés ja-
vítását célzó projektekre, 4,5 milliárd 
eurót sztrádaépítésre és ezzel párhu-
zamosan a környezetbarát közlekedés 
népszerűsítésére, továbbá mintegy 
4 milliárd eurót a Művelt Románia 
elnevezésű, hosszú távú oktatási 

projektbe foglaltak megvalósítására. 
Emellett 1,3 milliárd eurót fordítanak 
a megújuló energiaforrások támoga-
tására, 1,5 milliárdot erdősítésre, 4 
milliárd eurót a szárazság hatásainak 
mérséklésére és öntözőrendszerek ki-
építésére, továbbá 5 milliárd eurót a 
fenntartható közlekedés népszerűsí-
tésére a vasúti infrastruktúra fejlesz-
tése révén. Mindemellett jelentős ösz-
szegeket szánnak a közszolgáltatások 
digitalizációjára, a városi környezet 
javítására, a tömbházak hőszigetelé-
sére, az épületek földrengésbiztossá 
tételére, illetve olyan beruházásokra, 
amelyek révén új munkahelyek léte-
sülnek, elsősorban a járvány által leg-
inkább érintett ágazatokban.

RMDSZ: a pénzalap 
óriási lehetőség
A koalíciós tárgyalások után az 
RMDSZ a Tíz perc Bukarest címmel 
rendszeresített kormányzati tájé-
koztatójában számolt be a megálla-
podásról, külön hangsúlyt fektetve 
arra, hogy a projekt keretében  egye-
bek mellett oktatási infrastruktú-
rafejlesztési program indul. A biz-
tonságos és egészséges iskoláknak 

dedikált programot a bukaresti kor-
mányban miniszterelnök-helyettesi 
tisztséget betöltő Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök fogja koordinálni.

 „A pénzalap – amelynek fele 
közvetlen támogatás, másik fele 
kedvezményes kölcsön – óriási 
lehetőség olyan infrastrukturális 
fejlesztések és beruházások elvég-
zésére, amelyek megalapozzák a 
gazdaság növekedését, megerő-
sítik az oktatást, az egészségügyi 
szolgáltatásokat” – fogalmazott 
Kelemen Hunor a szövetség Face-
book-odalán közzétett videófelvéte-
len. Rámutatott: az összeg csaknem 
13 százalékát az oktatási intézmé-
nyek újjáépítésére, digitális fejlesz-
tésére fordítják. Ebből a minőségi 
oktatás feltételeit akarják megte-
remteni, beleértve a tűzbiztonságot 
és közegészségügyi biztonságot is.

 „Romániában több ezer olyan 
iskola és óvoda működik, amely 
nem rendelkezik vízvezetékkel, 
csatornázással, a mellékhelyiség az 
épületen kívül van, tehát óriási be-
ruházások következnek, amelyek 
előkészítésénél és megvalósításá-
nál az oktatási, az egészségügyi, a 
fejlesztési és a belügyminisztérium 
összehangolt munkájára lesz szük-
ség” – részletezte Kelemen Hunor.

 Az RMDSZ-es Tánczos Barna által 
vezetett környezetvédelmi tárcánál 
eközben erdősítési, hulladékgazdál-
kodási, az emberek életminőségét 
javító programok indulnak. Oda-
fi gyeltek arra, hogy a kisvárosok 
számára külön források legyenek el-
érhetők az alapból, ugyanis éveken 
keresztül a kisvárosokat „mostohán 
kezelték”, eddig kevés lehetőségük 
volt uniós pénzeket lehívni – magya-
rázta Kelemen Hunor. Hozzátette: 
arra törekszenek, hogy a végrehajtás 
során egyszerű szabályok legyenek, 
kevés bürokráciával, tehát a pályáz-
tatásnál azok az önkormányzatok 
lesznek előnyben, amelyeknek kész, 
megvalósítható terveik vannak.

 » „A pénzalap 
– amelynek fele 
közvetlen támo-
gatás, másik fele 
kedvezményes 
kölcsön – óriási 
lehetőség olyan 
infrastrukturális 
fejlesztések és 
beruházások 
elvégzésére, 
amelyek megala-
pozzák a gazda-
ság növekedé-
sét, megerősítik 
az oktatást, az 
egészségügyi 
szolgáltatáso-
kat” – fogalma-
zott Kelemen 
Hunor. 
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