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> Gazdasági növekedéssel győzködte az 
üzletembereket Boc. Idénre másfél-két száza-
lékos, 2012-re pedig 3,5-4 százalékos gazdasági 
növekedést ígér Emil Boc kormányfő, aki sze-
rint a költségvetési deficit jövőre 3 százalékos 
lesz. A miniszterelnök a ploieşti-i üzletem-
ber-találkozón kijelentette, az alkotmány mó-
dosításánál teljes meggyőződéssel támogatja, 
hogy bevegyék a költségvetési hiány 3 száza-
lékára, valamint az állami eladósodottságnak a 
GDP 60 százalékára történő korlátozását, ami 

egyébként is része az Európai Unió maastrichti 
szerződésének. Boc hozzátette, ha a kormány 
folytatta volna a 2008-as populista intézkedé-
seket, mára 14 százalékra emelkedett volna a 
költségvetési hiány. Az idei deficit viszont 4,4 
százalékos, és nem jelent problémát a fedezése 
– bizonygatta a kormányfő.

> Trendkövető a román turizmus. Ro-
mánia jó irányba tart a turizmus terén, az 
európai tendenciákat követi a Kárpátokra és 
a Duna-deltára összpontosítva – nyilatkozta 
romániai látogatása nyomán Taleb Rifai, a 

Turisztikai Világszervezet főtitkára, miután 
találkozott Elena Udrea, regionális fejleszté-
si és turisztikai miniszterrel. „Európa az öko-
lógiai turizmus, a természet felé tart. Romá-
nia stratégiája és víziója a jó irányba mutat, 
amikor a Kárpátokra és Duna-deltára össz-
pontosít” – fogalmazott Rifai, hozzáfűzve: 
a turisták körében tapasztalt tendencia, 
hogy elfordulnak a hagyományos tenger-
parti célpontoktól, és alternatív helyszíneket 
keresnek. A szervezet képviselője szerint az 
európai turizmus éppen azért sínylette meg a 
válságot, mert a tengerpartra koncentrált.
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Gazdaság
Idén HargIta megye kullog a bérlIsta alján

65 százalékát keressük 
az országos átlagnak

az országos 2066 lejjel szem-
ben Hargita megyében csupán 
1343 lej volt az átlagos bruttó 
bér szintje – ez pedig a romániai 
megyék átlag-bérrangsorában 
az idei év eleje óta az utolsó 
helyet jelenti. az ipariban meg-
kereshető átlagfizetések terén 
viszont már az országos közép-
mezőnyben vagyunk.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Noha az Országos Statisz-
tikai Intézet napokban 
közzétett tanulmánya 

nem taglalja a bérek területi meg-
oszlását, erre vonatkozóan azon-
ban léteznek havi statisztikai 
jelentések. Az átlagbérek tekinte-
tében pedig évek hosszú sora óta 
a listavezető a főváros, azt követi 
Ilfov, Kolozs, Szeben és Temes 
megye. Ami Hargita megyét il-
leti: tavaly októberben az átlagos 
bruttó bér 1311 lej volt, azaz az 
országos átlagos bruttó bérnek 
alig 76,2 százaléka. A mezőgazda-
sági és erdőgazdálkodási szektor-

ban annak szintje 1222 lej volt (a 
szektor országos átlagának 93,7 
százaléka), az iparban pedig 1293 
lej (73,8 százalék). Annak ellené-
re, hogy elmaradtunk az országos 
átlagtól, 2010 októberében még 
nem voltunk az utolsó helyen. 
De 2011 januárjától minden hó-
napban a lista utolsó helyére ke-
rültünk. Így például ez esztendő 
áprilisában a hivatalos statisztika 
szerint az országos átlagos bruttó 
bér 2066 lej volt, a Hargita me-
gyei pedig alig 1343 lej, ami az 
országos átlagnak 65 százalékát 

jelenti. A legnagyobb „bérlema-
radást” mindenekelőtt a szolgál-
tatások – idesorolva a közszférai 
intézményrendszert is – szekto-
rában mutatkozott. E szektorban 
míg az országos átlagbér 2112 
lej volt, megyénkben viszont an-
nak csak 64 százalékát tette ki. A 
mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
szektorban elért 1205 lejes átlagos 
bruttó bérrel már elkerültünk a 
lista utolsó helyéről (azt Kovászna 
megye foglalja el), s még inkább 
az iparban realizált átlagos bruttó 
bér tekintetében, amely megyénk 
esetében 1338 lej volt. Arra nehéz 
lenne választ adni, hogy miért is 
alakult kedvezőtlenül a Hargita 
megyei átlagos bruttó bér szint-
je, de a lehetséges okok között 
szerepelhet az, hogy megyénk-
ben kevés a külföldi tulajdonban 
lévő cég, sőt a banki és biztosítási 
hálózatnak is csak kirendeltségei 
és fiókjai vannak megyénkben. 
Azaz Hargita megyében nemigen 
vannak jelen azok a szektorok, 
amelyekben amúgy is magasak a 
bérszintek.

Hirdetés

olaszország Is megmentésre vár

Repedezik 
az euróövezet

görögország és Portugália után immár spanyolország 
és olaszország államadóssággal kapcsolatos problé-
mái is borzolják az európai pénzügyi kedélyeket. gö-
rögország euróövezeti távozását a londoni elemzők 
szinte biztosra veszik, ám kérdésessé vált immár az 
olaszok és a spanyolok bentmaradása is.

Hírösszefoglaló

Elkerülhetetlennek nevezték Görögország törlesztés-
képtelenné válását és az euróövezetből való „kime-
nekülését” tegnapi helyzetértékelésükben a londoni 

pénzügyi elemzők. Ám mint rávilágítanak, a görögök meg-
mentésénél égetőbb kérdéssé vált: mi fog történni a két sok-
kal nagyobb déli tagállammal, Olaszországgal és Spanyolor-
szággal. Benn tudnak-e maradni a valutaunióban? – tették 
fel a kérdést az elemzők. A pénzpiacok ugyanakkor máris 
árazni kezdték a dél-európai országok fizetési nehézségeit: 
a londoni kereskedésben tegnap így meredeken drágultak 
az euróövezeti és más EU-tagállamok államadósságának 
törlesztéskockázati biztosítási tranzakcióinak díjai is. Ezek 
jelzik a görög járványveszéllyel és általában az euróválsággal 
kapcsolatban kiújult piaci félelmeket.

A CMA DataVision londoni piaci adatszolgáltató cso-
port szak elemzőinek tegnapi kimutatása szerint például a 
piaci figyelem középpontjába került Olaszország fizetéskép-
telenségére köthető piaci biztosítási csereügyletek (CDS) díja 
immár 320 bázispont felett járt, ami immár csaknem a két-
szerese a hónap elején mért, 170 bázispont körüli olasz CDS-
árazásoknak. Ez azt jelenti, hogy Olaszországnak minden 10 
millió eurónyi adósságpapírra a normális kamatteher fölött 
csak további 320 ezer euró felárán hajlandó hitelezni a piac.

A magyarországi Portfolio.hu online gazdasági lap köz-
ben arról ír, hogy egy olasz államcsőd súlyos érvágás lenne 
az európai bankoknak. Csaknem hatszor annyival tartozik 
az olasz gazdaság az európai bankoknak, mint amennyivel a 
görögök, az olasz állam európai bankoknál lévő kötvényállo-
mánya pedig több mint négyszerese a görög államénak. Az 
államcsőd veszélye itt kisebb, mint a görögöknél, az adósság 
nagysága azonban jóval nagyobb, így nem véletlen, hogy az 
Olaszországgal kapcsolatos aggodalmak leginkább az európai 
bankrészvények árfolyamát küldték tegnap a mélybe. Közü-
lük is a francia és a német bankok a legveszélyeztetettebbek.

Az Európai Statisztikai Hivatal legutóbbi jelentése szerint 
amúgy Olaszország államadóssága a GDP 119 százalékára 
rúg, addig Görögországé a GDP 142 százalékára.

Az országosnál kisebb bé-
reket rész ben az magya-
rázza, hogy megyénkben 
kevés a külföldi tulajdon-
ban lévő cég, sőt a banki 
és biztosítási hálózatnak 
is csak kirendeltségei és 
fiókjai vannak.


