
A román gazdaság tavaly esz-
tendei 1,5 százalékos visszaesé-
séhez képest csupán, 0,8 száza-
lékkal csökkent tavaly a Hargita 
megyei GDP szintje. A bővülést 
felmutató szektorok közül me-
gyénkben a kitermelőipar 30 szá-
zalékkal, a mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási ág 20 száza-
lékkal növekedett. A feldolgozó-
ipar stagnálása mellett a megye 
GDP-jét mégis az építőipar, vala-
mint az ingatlanpiac tavalyi 9-11 
százalék közötti mélyrepülése 
húzta mínuszba.
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Nem titok, a román gazda-
ságnak az elmúlt esztendő-
ben sem sikerült kilábalnia 

a gazdasági-pénzügyi válságból, ám 
a visszaesést sikerült mérsékelni, 
főleg a tavalyi negyedik negyedévi 
eredményeknek köszönhetően. Éves 
viszonylatban a visszaesés 1,5 száza-
lékos volt, az utolsó három hónap-
ban viszont a hazai ipar üzleti for-
galma pozitív irányba mozdult el, 
míg az export tekintetében jelentős 
előrelépés következett be. Az Emil 
Boc vezette kormány a 2010-ben 
foganatosított intézkedések, vala-
mint a negyedik negyedévi ered-
mények tükrében abban bizakodik, 
hogy az idei esztendőt már pozitív 
gazdasági növekedéssel zárhatja az 
ország, azaz sikerül megállítani a 
visszaesést.

Húzott az agrárium, 
kullogott az építőipar
Ami az elmúlt esztendei mak-

rogazdasági mutatószámokat ille-
ti, az eddig közzétett adatok még 
nem tekinthetők véglegesnek, hisz 
az éves pénzügyi mérlegek benyúj-
tásának határideje még nem járt le. 
Ennek okán Hargita megye eseté-
ben is egyelőre csak ideiglenes ada-
tokon alapuló számvetés készíthe-
tő. Megyénk bruttó terméke a ren-
delkezésünkre álló adatok szerint 
tavaly, ha hajszálnyi értékkel is, de 
0,01 százalékkal növekedett. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy folyó 
árakon történő számításról van 
szó, összehasonlítható árakon tör-
ténő vizsgálat viszont már a Hargi-
ta megyei GDP 0,8 százalék körüli 
visszaesését mutatja. Ám mindkét 
számítás alapján is úgy fest, az or-
szágos átlagnál jobb eredményeket 

mutatott fel Hargita megye gaz-
dasága. Az üzleti forgalomra vo-
natkozó előzetes adatok alapján a 
kitermelőipar 30 százalékkal gya-
rapodott, a feldolgozóipar telje-
sítménye viszont stagnált. Fontos 
azonban megjegyezni, hogy a ki-
termelőipar részesedése megyénk 
gazdaságában alacsony. Pozitív 
eredményekkel zárt a mezőgaz-
dasági és az erdőgazdálkodási 
szektor is, amelyeknél együttesen 
több mint 20 százalékos növeke-
dést mértek. A többi szektorok 
esetében az elért szintek a meg-
előző esztendeihez hasonlóak. Je-
lentős visszaesés – mintegy 10-11 
százalékos – mutatkozott viszont 
az építőiparban, az ingatlanügyle-
tek esetében pedig 9-10 százalékos 
csökkenést mértek, ám e szektorok 
esetében országos szinten is hason-
ló tendencia mutatkozott. Így pél-
dául míg Hargita megyében 2008-
ban 1171, 2009-ben 759 lakást 
sikerült átadni, addig tavaly az új 
lakások száma csak 518 volt. Ha-
sonló tendencia mutatkozik meg a 
kibocsátott építkezési engedélyek 
terén is: így a 2009-es 665 épít-
kezési engedéllyel szemben tavaly 
már csak 503-ra kértek engedélyt 
a szakhatóságtól. Az ingatlanpi-
ac üzleti forgalmának csökkenése 
egyrészt az ügyletek számszerű 

csökkenésének, másrészt a piacon 
megmutatkozó nyomott áraknak 
tulajdonítható.

4600 főt tett 
a válság az utcára
A nehéz gazdasági helyzet leg-

inkább a munkaerő-foglalkoztatás, 
illetve az alkalmazottak számában 
éreztette hatását. 2009-hez viszo-
nyítva tavaly például a Hargita me-
gyei alkalmazottak száma 4600 fő-
vel csökkent – ami viszont igencsak 
meggondolkoztató. Az elbocsátások 
ugyanis megyénkben arányait te-
kintve erőteljesebbek voltak, mint 
a jobbára hasonló nagyságrendű 
Máramaros, Szatmár vagy Fehér 
megye esetében. Amúgy a Hargi-
ta megyei munkanélküliségi ráta is 
meghaladta az országos átlagot. De 
ha már az alkalmazottakról esett 
szó, érdemes kitérni a bérek alakulá-
sára is: Hargita megyében a 2010-es 
esztendei átlagos bruttó bér 1463 lej 
volt, a megelőző esztendei 1458 lej-
jel szemben. Helyzetünk az átlagos 
bruttó bér tekintetében viszont jobb, 
mint a Máramaros megyében mért 
1409 lejes, a Szatmár megyei 1418 
lejes, a Bihar megyei 1397 lej átlag-
bérhez képest. A bérek tekintetében 
amúgy megyénk az utóbbi három 
esztendő folyamán lekerült a sereg-
hajtók listájáról, s jelenleg országos 

viszonylatban a középmezőnybe tar-
tozik. Ez vonatkozik az egy lakosra 
jutó bruttó hazai termékre is, az egy 
főre jutó GDP-re is.

Nagyobb átlagbér, 
csökkenő fogyasztás
Az üzleti forgalom tekintetében 

5 százalékos visszaesést jegyzett a 
kiskereskedelem is, ami nagyjából 
azonos az országos átlaggal. (Ezt a 
visszaesést összehasonlítható ára-

kon számítottuk ki.) Felvetődhet 
a kérdés, hogyha az átlagbérek 
növekedtek, akkor növekedett-e a 
vásárlóerő, illetve miért csökkent a 
kiskereskedelem áruforgalma. Erre 
a kérdésre nem egyszerű választ 
adni. Egyrészt számolni kell azzal, 
hogy a bruttó bérek szórásmezője 
igen nagy, s azon belül még min-
dig jelentős arányt képvisel azon 
alkalmazottak száma, akik havi 
keresete az országos minimálbér 
körül van. A lakosság vásárlóerejét 
ugyanakkor a nyugdíjasok jövede-
lemszintje is erősen befolyásolja. 
Hargita megyében az elmúlt eszten-
dőben a nyugdíjasok száma elérte a 
73 808-at, azaz számuk a megelőző 
esztendőhöz viszonyítva 4600-zal 
gyarapodott. A nyugdíjból élők 
havi jövedelme azonban érezhető-
en nem nőtt: míg 2009 negyedik 
negyedévében az átlagnyugdíj ér-
téke 714 lej volt, addig ez a tavalyi 
év végére – a nyugdíjpont értéké-
nek befagyasztása miatt – átlagban 
mindössze három lejjel, 717 lejre 
emelkedett. Ha tekintettel vagyunk 
arra is, hogy a nyugdíjasok száma jó-
val meghaladja az alkalmazottakét, 
akkor talán kirajzolódik a válasz arra 
a kérdésre is, hogy miért nem növe-
kedett megyénk lakosságának vásár-
lóereje. Ugyanakkor utalhatunk arra 
is, hogy a többi jövedelmet realizáló 
kategóriák (engedélyezett magán-
személyek, szabadfoglalkozásúak, 
családi vállalkozások stb.) esetében 
sem növekedtek a személyi jövedel-
mek, eltekintve egy-két kivételtől.

hírfolyam

> Bezárásra ítélnék a szállodák negyedét. 
Országos szinten több mint 500 szállodát, azaz 
a létezők egynegyedét kellene bezárni siralmas 
kényelmi szintjük miatt – jelentette ki tegnap 
egy szakmai konferencián Paul Mărăşoiu, a 
Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium turisz-
tikai igazgatóságának vezetője. „Meg akarunk 
szabadulni azoktól az egységektől, amelyek 
a siralmas kétcsillagos vagy még ennél is ala-
csonyabb színvonalon állnak. Vagy magasabb 
szintre fejlesszük őket, vagy felszámoljuk” – fo-

galmazott Mărăşoiu. Elmondta, az idei év első 
három hónapja alatt ellenőrzéseik nyomán 
országos szinten nyolc szállodát zárattak be, 
háromnak felfüggesztették a működési enge-
délyét, további nyolcvan egységnek pedig visz-
szavonták a besorolási igazolványát. A szabály-
talanságokért kiszabott büntetések összértéke 
elérte az 1,4 millió lejt.

> 6 százalék alatt a munkanélküliségi ráta. 
Március végére országos szinten több mint 60 
ezer fővel csökkent a regisztrált munkanélküliek 
száma, így a februári 6,58 százalékos szintről a 

múlt hónap végére 5,92 százalékra csökkent 
a munkanélküliségi ráta is – derült ki az Or-
szágos Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség 
(ANOFM) legfrissebb összesítéséből. A me-
gyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalok már-
ciusban összesen 539 666 álláskeresőt tartottak 
nyilván, Hargita megyéből ebből 11 ezer főt.

> 200 eurót nyert autónként a Dacia. 
2009-hez képest 26,6 százalékkal 11,4 milli-
árd lejre, azaz közel 2,7 milliárd euróra növelte 
2010-ben árbevételét a Dacia. A francia Renault 
csoport tulajdonában levő hazai gépkocsigyártó 

értékesítési mutatóit természetesen az export 
hajtotta. A mioveni-i gyár tájékoztatása sze-
rint a legtöbb új Dacia-modell Németország-
ban és Franciaországban talált gazdára, míg az 
idei évben a vállalat vezetése a nagy-britanniai 
gépkocsipiacra való betörést fontolgatja. A vál-
lalat egyébként nyereségét is növelni tudta: a 
300 millió lejes profit bő 30 százalékkal több az 
egy évvel korábbinál. A Ziarul Financiar pénz-
ügyi napilap számítása szerint a Dacia minden 
eladott autón 200 euró tiszta hasznot realizált. 
A mioveni-i gyár futószalagjairól amúgy tavaly 
341 ezer különböző Dacia-modell gördült le.
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Gazdaság

A Hargita megyei építkezési engedélyek és az átadott lakások száma is az ágazat 2010-es évi mélyrepüléséről tanúskodott fotó: domján levente
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