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> Romániában is az ajtón kopogtat az 
e-gazdaság. A digitális gazdaság nem más 
mint gazdaság egy más életformában: egy 
virtuális élet formájában – fejtette ki tegnap a 
marosfői VIII. EU Táborban tartott előadá-
sában Moldován József, a távközlési minisz-
térium államtitkára. Moldován előadásában 
sugallta, az informatika és az e-government 
eszköztárának hatékony alkalmazása lénye-
gében képes kiváltani az ország regionális, 
területi átszervezését is. „Dánia ma 98 szá-

zalékban e-kormányzási módon kormányoz. 
Az állampolgár egy honlapon keresztül ott-
honról is rendezni tudja a dolgait: legyen 
szó akármiről, egy igazolás beszerzésétől 
kezdve egészen az adózásig. És ehhez nem 
kell utaznia, nem kell autóra, hajóra, bicik-
lire vagy szekérre szállnia. A digitális aláírás 
alkalmazásával otthoni számítógépéről is 
mindent el tud rendezni” – fejtette ki a né-
pes fiatal diákhallgatóság előtt Moldován. 
Az államtitkár szerint azonban az informa-
tikai megoldások használata és e-kormány-
zással való kombinálása terén más európai 

országokhoz képest is le vagyunk maradva: 
a legtöbb téren is a 27 fős EU-s mezőnyből 
a 25. vagy 27. helyen vagyunk. Ez viszont 
Moldován szerint azt is mutatja, van hova 
fejlődjünk. „Európa 2020 stratégia kere-
tében akarva-akaratlanul egy olyan világ 
felé haladunk, mely a fejlődésre kényszerí-
ti Romániát. A válság sok mindent meg-
változtatott az emberi gondolkodásban. 
Az első szempont minden vállalkozónál 
a költségcsökkentésre irányult, ami legin-
kább két dolog volt. Egyrészt digitális, ha-
tékony informatizált rendszereket vezetett 

be, illetve egy nagyon szigorú, a cégén be-
lül költségellenőrzést. A gazdaság a válság 
nyomán emiatt is nagyon sokat változott, 
hisz felgyorsított olyan folyamatokat, amik 
felé legfeljebb csak félénkebb, apróbb lé-
pésekben haladtunk volna” – fejtette ki az 
államtitkár. Moldován nagy jelentőséget 
tulajdonított ugyanakkor az oktatásnak, 
kiemelve a hallgatóságának, hogy a mai 
vállalkozók digitális világ dolgaiban jártas 
alkalmazottakat keresnek. Ilyen szempont-
ból véleménye szerint a mostani fiatalok na-
gyobb eséllyel is helyezkedhetnek el. 

hargitanépe2011. július 7., csütörtök | 9. oldal 

Formálódik a 2014 utáni uniós költségvetés

Jól jöhetünk ki az egyezkedésből

Gazdaság

hirdetés

hirdetés

a vidékfejlesztésre, infrastruk-
túrára és energetikára fordítható 
beruházási keret növelése révén 
románia lehet az európai unió 
2014–2020-as időszakra terve-
zett költségvetésének egyik leg-
nagyobb haszonélvezője – véli 
tánczos Barna, a vidékfejleszté-
si tárca államtitkára.

hN-információ

A tagállamok közül Románia 
lehet az egyik fő kedvezmé-
nyezettje a 2014–2020-as 

európai uniós költségvetési terve-
zetnek, amennyiben az Európai Bi-
zottság a közeljövőben nem dönt a 
mezőgazdasági források csökkenté-
se mellett, s tartja magát ahhoz az 
elhatározásához, amely szerint a Kö-
zös Agrárpolitikára (KAP) és a regi-
onális politikára – tehát a kohéziós 
alapokra – fordított kiadási szintet 
továbbra is magasan tartja – magya-
rázta Tánczos Barna, a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um államtitkára.

„Az új uniós költségvetési terve-
zet értelmében, amely strukturális és 
kohéziós alapokra 376,02 milliárd 
eurót, közvetlen agrárkifizetésekre 
281 milliárdot, vidékfejlesztésre pe-
dig 89,89 milliárdot ír elő, Románia 
számára az a kezdeményezés is jó hír, 
miszerint elsőbbséget élveznek majd 
a közúti, energetikai és távközlési 
infrastruktúrák összekapcsolását cél-
zó befektetések. Az ilyen jellegű be-
ruházások kivitelezésére 50 milliárd 
eurót biztosít az Unió, 10 milliárd a 
kohéziós alapból származna. Ezáltal 

Romániának lehetősége lesz juttatá-
sait növelni, ami a helyi vidékfejlesz-
tési projektek, a kis- és közepes vál-
lalkozások versenyképességének ja-
vítása, illetve a fejlesztéspolitikának 
az ország minden szegletébe való 
eljuttatása érdekében nélkülözhetet-
len” – magyarázta az államtitkár.

Tánczos szerint az Európai Par-
lament egyértelmű felhívást intéz 
azokhoz a tagállamokhoz, amelyek 
a következő, 2014–2020-as uniós 
költségvetési szintet a 2013-as szin-
ten akarják befagyasztani: azt kérik, 
hogy ezek a tagállamok egyértelmű-
en nyilatkozzanak, mely uniós prog-
ramokat vagy projekteket vetnének 

el. Hozzátette, a Parlament ugyanis 
meg van győződve arról, hogy a 
már jelenleg betervezett kiadások 
és kötelezettségvállalások legalább 
5 százalékos költségvetési emelést 
vonnak maguk után. „Ahhoz, hogy 
az ország gazdasága talpra álljon, a 
leadott projektek minősége javuljon, 
mindenekelőtt az uniós és a hazai 
támogatási források hatékonyabb fel-
használási rendszerének kialakítására 
van szükség. Ehhez pedig egy stabil 
költségvetési politika kialakítása el-
engedhetetlen, annál is inkább, mivel 
az új Pénzügyi Perspektíva előírásai 
szerint, a támogatások kiutalása nem 
egyszerűen igénylés útján történik 
majd, hanem a kedvezményezettek 
és az Európai Bizottság közötti part-
nerségen fog alapulni” – mondta el 
Tánczos Barna. A finanszírozások 
megszerzéséhez a régiók és a tag-
államok további új, felmérhető 
fejlesztési feltételeknek is meg kell 
majd feleljenek, amelyek a szerződé-
seket egyértelműsítik, tisztázzák. „A 
bizottság elvárásainak megfelelően 
nem lesz elég az életképes pályázatok 
összeállítása, az is számítani fog, hogy 
a lehívott pénzkeretek mire lettek 
fordítva, mennyire sikeres a projektek 
kimenetele” – magyarázta Tánczos, 
hozzátéve, ezen új normák a román 
hatóságokat bár új kihívások elé állít-
ják, a befektetések sikere érdekében 
szükségesek. Az Európai Parlament 
terve szerint a hétéves keretköltség-
vetés összértéke 862,36 milliárdról 
1025,00 milliárd euróra nő.

Románia 4,4 millió euró érték-
ben exportált a tavalyi alma-
terméséből, ami viszont érték-

ben kifejezve hétszerese a korábbi éve-
kének. Az országban tavaly 442 ezer 
tonna alma termett, és ennek 6 szá-
zalékát exportáltuk az Európai Unió 
valamely tagállamába. Az almakivitel 

miatt a hazai piacon hiány alakult ki és 
növekedtek az árak is. Románia jelen 
pillanatban az Európai Unió hatodik 
legnagyobb almatermelő országának 
számít, a hazai termés az uniós termés 
4 százalékát teszi ki. A termelők szerint 
az idei almatermés csak közepes lesz az 
év eleji kedvezőtlen időjárás miatt.

Nőtt a román almaexport
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