
Idén 1 százalékkal, 2012 és 2014 
között viszont várhatóan 3,2 és 
4,3 százalék közötti ütemben fog 
bővülni a Hargita megyei bruttó 
hazai termék – állítja előrejelzé-
sében az Országos Prognózis Bi-
zottság. A gazdaság lassú talpra 
állását jelző várakozás szerint a 
Hargita megyei alkalmazottak 
idén átlagban nettó 1189 lejes, 
jövőre pedig 1259 lejes kerese-
tet vihetnek haza.
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A tavalyi 0,8 százalékos vissza-
esés után idén 1 százalékkal, 
jövőre pedig 3,2 százalékkal 

nő reál értéken a Hargita megyei 
bruttó hazai termék, míg a megye 
egy főre jutó GDP-je a tavalyra be-
csült 4308 euróval szemben idénre 
4535 euróra, 2012-re pedig az előre-
jelzés szerint 4996 euróra nő – véli 
jelentésében az Országos Prognózis 
Bizottság (CNP). A kormány fenn-
hatósága alá tartozó intézet a ro-
mán gazdaság és a jelenlegi megyék 
2011–2014 közötti makrogazdasági 
mutatóinak várható alakulása kap-
csán fogalmazta meg prognózisát, 
a területi gazdasági előrejelzés-szá-
mításánál természetesen a jelenlegi 
megyerendszert véve alapul.

Lassan dolgozzuk le 
a GDP-hátrányt
A Prognózis Bizottság – az 

Országos Statisztikai Intézet által 
meg nem erősített adatai szerint 
– Hargita megyében előállított 

bruttó hazai termék – azaz a végső 
fogyasztásra szánt javak és szol-
gáltatások értéke – 5,89 milliárd 
lejre rúgott, ami ugyanakkor csak 
egytizede a megyénk mellett Bras-
sót, Kovásznát, Marost, Szebent 
és Fehér megyét is magában fog-
laló központi régiónak. A térség-
ből 2010-ben a legnagyobb GDP 
– több mint 17,4 milliárd lejjel 
– Brassó és – közel 11,5 milliárd 
lejjel – Szeben megye nevéhez fű-

ződik. A székelyföldi megyék kö-
zül Maros megye tavalyra becsült 
GDP-je 10,1 milliárd, Kovásznáé 
pedig 3,98 milliárd lejre rúgott 
– állítja jelentésében a CNP. A 
Prognózis Bizottság előrejelzése 
szerint Hargita megye GDP-je 
az idénre várható 6,2 milliárd le-
jes szintről 2012-re 6,79 milliárd 
lejre, 2013-ra 7,44 milliárdra, 
míg 2014-re 8,12 milliárd lejre 
fog bővülni. Ugyanezen idő alatt 

Kovászna megye GDP-je 5,18 
milliárd lejre, míg Marosé 14 mil-
liárd lejre fog nőni – a jelenlegi 
meg yecsoportosítású Központi 
Régióé pedig több mint 80 milli-
árd lejre gyarapszik. A hat megye 
2011 és 2014 közötti éves gazda-
sági reálnövekedési üteme a CNP 
előrejelzése szerint így idén 1,7, 
jövőre 3,8, 2013-ban 4,4, míg a 
2014-re 4,5 százalékra fog nőni. A 
CNP adatai szerint ugyanakkor a 

központi régió szintjén a 2009-es 
esztendőben a válság hatása miatt 
a reál GDP, még az országos át-
lagnál is nagyobb mértékben, 8 
százalékkal csökkent – Hargita 
megye ebből még súlyosabb, 9 
százalékos visszaesést könyvelhe-
tett el –, míg a térség a tavalyi évet 
növekedés szempontjából stagná-
lással zárta – derül ki az előrejelző 
bizottság adataiból.

Szerényen nő 
az átlagkereset
 A bizottság ugyanakkor míg a 

várható nettó átlagkeresetek terén 
szerény növekedésre számít, addig 
a foglalkoztatás bővülése és a mun-
kanélküliségi ráta következő évek-
beli csökkenése kapcsán meglehe-
tős pesszimizmust sugall. Számí-
tásuk szerint Hargita megyében 
az alkalmazottak tavaly átlagosan 
havi 1103 lejt vihettek haza, míg 
az idei évi átlagkereset szintje 86 
lejjel nőve 1189 lej lesz. Viszonyí-
tásképpen a Brassó és Szeben me-
gyei dolgozók pár lej híján 1400 
lejes átlagkeresettel, míg a Maros 
és Kovászna megyei alkalmazot-
tak 1254 és 1097 lejes adózás utá-
ni átlagbérekkel számolhatnak. 
CNP szakembereinek számítása 
szerint amúgy a Hargita megyei 
nettó átlagkereset szintje jövőre 
1259 lejre, 2013-ban 1328-ra, 
míg a 2014-re 1394 lejre nőhet, 
ami éves szinten 5-6 százalék 
közötti bérnövekedést jelent. A 
bukaresti elemzők ugyanakkor az 
idénre várt 8,5 százalékos Hargita 
megyei munkanélküliségi ráta te-
rén igencsak mellé lőttek, a muta-
tó e tekintetben már május hónap 
folyamán 6 százalék alá csökkent. 
A CNP számítása szerint viszont a 
Hargita megyei munkanélküliségi 
rátának – évi 0,2-0,3 százalékos 
lassú apadási ütemben – csupán 
2014-re kellett volna elérnie a 
7 százalékos szintet.

 hirdetések

hírfolyam

> Nagyobb lett a deficit a vártnál. Je-
lentősen nagyobb lett az államháztartás idei 
első öt hónapra vonatkozó hiánya a pénz-
ügyminiszter által várt szintnél. A központi 
költségvetés májusig ugyanis 7,42 milliárd le-
jes deficitet termelt – ebből 3 milliárd lejt az 
utolsó hónapban hozott össze –, ami GDP-
arányosan számolva 1,36 százalékot jelent, 
komolyan eltérve a Gheorghe Ialomiţianu 
által előzőleg bejelentett 1,2 százalékos defi-
citértéktől. A kormány ugyanakkor a Nem-

zetközi Valutaalappal szemben idénre 4,4 szá-
zalékos GDP-arányos költségvetési hiánycélt 
vállalt. Az államháztartás deficitszintje annak 
ellenére is jelentős, hogy a központi költség-
vetés bevételei a tavalyi időszakhoz képest 
tíz százalékkal nőve 70,7 milliárd lejre rúg-
tak. A legnagyobb, közel 35 százalékos bevé-
tel-növekedést az áfa terén érték el: a tavalyi 
referencia-időszakhoz képest 5 százalékkal 
megemelt áfakulcs révén a forgalmiadó-be-
vételek is 17,9 milliárd lejjel gyarapodtak. 
De szintén jelentős, 28, 2 százalékos mérték-
ben növekedtek a dohány, üzemanyag és sze-

szes italok után számított jövedékiadó-be-
vételek is: a költségvetés bevételi tételeihez 
a jövedéki adó idén május 7,2 milliárd lejjel 
járult hozzá. A kiadási oldal ugyanakkor ezzel 
szemben 78,17 milliárd lejre rúgva, 3,4 száza-
lékkal marad el a tavalyi első öt hónap értéké-
től. A kormányzati költekezés kapcsán amúgy 
megrovást kapott a kormány az Állami Szám-
vevőszéktől is. A Számvevőszék elsősorban 
azt nehezményezte, hogy a kormány a sür-
gősségi alapba félretett pénzből felelőtlenül 
költekezik. A közpénzügyi törvény szerint a 
költségvetés tartalékalapját csak előre nem 

látható, sürgősségi kiadások fedezésére le-
het használni, a kormány azonban általános 
költségeit is ebből finanszírozza – derül ki a 
Számvevőszék vizsgálatából. Idén például 25 
millió lejt fordítottak templomok javítására, 
10 millió lejt a Nép Katedrálisának építésére, 
2,5 millió lejt kulturális lapokra, és további 
124 milliót helyi önkormányzatok folyó- és 
tőkekiadásainak fedezésére. A Számvevőszék 
munkatársai kiemelik, hogy a helyi önkor-
mányzatokhoz szubjektív módon utalják ki 
ezeket a pénzeket, a tartalékalapból származó 
források elköltését pedig nem ellenőrzik.

hargitanépe2011. június 28 ., kedd | 9. oldal 

Gazdaság

Hargita megye egy főre 
jutó GDP-je a tavalyra 
becsült 4308 euróval 
szemben idénre 4535 
euróra, 2012-re pedig 
az előrejelzés szerint 
4996 euróra nő – véli 
jelentésében a CNP.
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