
ca képviselője. Mint kifejti, a hivata-
los vendéglátó-tevékenységgel legin-
kább olyan agrárpanziósok hagytak 
fel, akiknek már évről évre visszatérő, 
megbízható, stabil ügyfélkörük van. 
Azt azonban a szakember sem tagad-
ta, az adózás, illetve a turisztikai tör-
vény által megkövetelt feltételeknek 
való elegettevés helyett sokak számá-
ra jóval nagyobb vonzerőt jelentett 
inkább a feketeturizmus, mivel tisz-
tában vannak vele, hogy egy esetleges 
ellenőrzés alkalmával azt bizonyítani, 
hogy a háznál tartózkodók nem csa-
ládi barátok és rokonok, hanem fize-
tős vendégek, nagyon-nagyon nehéz. 
Hozzáteszi, az engedély visszaadá-
sával együtt a valóságban csak azok 
húzódtak vissza, akiknek már amúgy 
sem volt vendégük.

Udrea: ha nincs bevétel, 
nincs ráfordítás
A feketeturizmus kérdésére ugyan-

akkor a napokban, a Hunyad megyei 
Lupényban tett látogatása során Elena 
Udrea regionális fejlesztési és turiszti-
kai miniszter is kitért, hangsúlyozva, 
az állam továbbra is sokat veszít a 
feketeturizmus miatt. „A turizmus-
ban tevékenykedők közül nem min-
denki érti meg, hogy a törvényeket 
betartva kell működnie, adókat és 
illetékeket kell fizetnie. Majd min-
denütt létezik eltitkolt tevékenység, 
az agroturizmusban és a vidéki zónák-
ban, valamint a turisták valós számá-
nak be nem vallása révén” – állította a 
tárcavezető, hozzátéve, mindez nem 
könnyíti meg a turisztikai beruhá-
zások eszközlését sem. „Csak akkor 
áldozhatunk többet a szektorra, ha 
az állami költségvetésbe is több fo-
lyik be a turizmusból” – magyarázta. 
Annak veszélyét, hogy egyes turisz-
tikailag vonzó térségek a szektorban 
elharapódzó feketézés miatt esetleges 
fontos állami beruházásoktól esnek 
el, Mátéffy is reálisnak tartotta. „A tu-
rizmusban mindenki tudja, hogy a tu-
ristával szembe kell menni, elejébe kell 
menni. A megyei turisztikai egyesület 
tizenvalahány éven keresztül összefog-
ta, kiállításokra, turisztika vásárokra 
vitte a Hargita megyei vendéglátókat. 
Gondoztuk ezeket az embereket, igye-
keztünk mind szélesebb körben meg-
ismertetni az ajánlataikat. Pénzhiány 
miatt viszont idén már nem tudtunk 
egy kiállításra sem elmenni, noha 
2008-ban még 28 kiállításon vettünk 
részt” – fejtegeti. A Hargita megyei 
turizmus fejlődése előtt álló második 

nagy problémának viszont a krónikus 
programhiányt nevezte. „A vendéget 
elhozni se könnyű, de megtartani még 
nehezebb. Ma már eljutottunk odáig, 
hogy bőven van vendégágyunk, le tud-
juk fektetni, de azontúl még mindig 

nem tanultunk meg nekik tartalmas 
programot szervezni. Elküldjük őket a 
Szent Anna-tóhoz és a Gyilkos-tóhoz, 
de két napnál tovább már nem tudjuk 
lekötni őket. Ez a baj” – magyarázta 
Mátéffy Győző.

Hargita megye a 30. Helyen

Visszafogott 
GDP-bővülési jóslat

a korábban várt 6,21 milliárd lej helyett 6,18 milli-
árd lejre várja a Hargita megyei bruttó hazai termék 
értékét az Országos Előrejelző Bizottság. Ez alapján 
viszont megyénk az országos megyék közötti gDP-
rangsor 30. helyére sorolódna, egy hellyel előrébb 
lépve a tavalyihoz képest.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az Országos Előrejelzési Bizottság (CNP) becslése 
szerint Románia idei várható bruttó hazai terméké-
nek (PIB) értéke el fogja érni az 542,4 milliárd lejt, 

ami a megelőző esztendőhöz viszonyítva reálárakon számol-
va mintegy 5,5 százalékos növekedést jelentene, ami viszont 
közel 2 milliárd lejjel marad el a bizottság idénre várt koráb-
bi prognózisától. Ez egyben azt is jelenti, hogy Brăila megye 
kivételével mindegyik megye esetében némileg csökkent a 
GDP alakulására vonatkozó előrejelzés. Hargita megye ese-
tében 6,21 milliárd lejről 6,18 milliárd lejre.

Szakemberek szerint a gazdasági növekedéssel kapcso-
latos kiigazításra a román gazdaság idei második negyedévi 
vártnál is gyengébb teljesítménye miatt került sor.

A CNP legújabb előrejelzése szerint viszont egy megyé-
re kivetítve átlagosan 13 milliárd lej értékű GDP-re lehet 
számítani, s ehhez viszonyítva Hargita megye ennek még 
az 50 százalékát sem fogja elérni. Ennek ellenére a rangsor-
ban az idén, ha minden jól megy, sikerül előbbre lépni a 31. 
helyről a 30.-ra. Egyébként a 29. helyet Szatmár foglalja el 
6,32 milliárd lejjel, a 31.-et pedig Teleorman 6,15 milliárd-
dal. Abszolút számban kifejezve a legnagyobb, 6,3 milliárd 
lejes növekedést a főváros fogja jegyezni, a legkisebbet pedig 
Giurgiu megye, nem egészen 150 millió lejeset.

A növekedési ütemek tekintetében azonban másképp 
fest a helyzet: a legnagyobb, 6,5 százalékos arányú Kolozs 
megye esetében várható, azt követi Argeş 6,3 és Prahova 
megye 5,8 százalékkal. Bukarest esetében a várható nö-
vekedési ütem 5,4 százalékos lesz. Ez vonatkozik Hargita 
megyére is, amely esetében az előrejelzett gazdasági nö-
vekedés meg fogja közelíteni az 5 százalékot. A rangsor 
utolsó helyeit eddig is elfoglaló megyék esetében tovább-
ra sem lehet számítani iramosabb növekedésre: Szilágy 
megye esetében 4, Kovászna esetében 4,7 és Giurgiu me-
gye esetében pedig 4,2 százalékos növekedést vetítenek 
előre a bizottság illetékesei.

Egy dolog viszont nem változik: marad néhány megye 
GDP-dominanciája. A főváros így Kolozs, Temes, Argeş, 
Konstanca, Prahova és Brassó megyékkel együtt továbbra is 
a román bruttó hazai termék 50 százalékát fogja kitermelni.

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 szolgáltatások értéke – tavaly 
5,89 milliárd lejre rúgott, ami ugyanakkor csak egytizede 
a megyénk mellette Brassót, Kovásznát, Marost, Szebent 
és Fehér megyét is magába foglaló központi régiónak. A 
térségből 2010-ben a legnagyobb GDP – több mint 17,4 
milliárd lejjel – Brassó és – közel 11,5 milliárd lejjel – 
Szeben megye nevéhez fűződik. A székelyföldi megyék 
közül Maros megye tavalyra becsült GDP-je 10,1 milli-
árd, Kovásznáé pedig 3,98 milliárd lejre rúgott – állítja 
jelentésében a CNP.

hírfolyam

> 140 millió eurót hagytunk tavaly a 
gyorséttermekben. 140 millió eurót köl-
töttek el a hazai gyorséttermekben, ponto-
sabban a McDonald’s-ban, a KFC-ben és a 
Burger Kingben a romániai fogyasztók, ami 
3 millió euróval haladta meg a 2009-ben el-
költött pénzmennyiséget – derül ki a Ziarul 
Financiar pénzügyi napilap számításából. A 
lap adatai szerint mindegyik gyorsétterem-
nek naponta 180 ezer vásárlója volt, ezek 
mindegyike átlagosan 2-3 euróért fogyasz-

tott. A McDonald’s Románia 63 településen 
van jelen, naponta átlag 140 ezer betérő ven-
dége volt, akik 2 eurót költöttek egy étkezés 
alkalmával. A KFC-ben az ügyfelek több 
mint 50 százaléka viszont inkább menüt 
vásárol, ezek ára egy személyre 7 lejnél kez-
dődik, a csoportos menük ára pedig a 30-40 
lejt is elérhetik. A Burger Kingben az egy-
szeri alkalommal elköltött pénzmennyiség 
tavaly 10-15 százalékkal csökkent 2009-hez 
képest, azonban az ügyfelek száma 20 száza-
lékkal emelkedett. A három közül egyébként 
ez az egyetlen, amelynek enyhén visszaesett 

az árbevétele az előző évhez viszonyítva: 3 
millió euróról 2,7 millióra.

> Hét szűk esztendő következik. Wolf-
gang Schauble német pénzügyminiszter sze-
rint a világgazdaságban hét szűk esztendő kö-
vetkezik. Véleményét arra alapozza, hogy sok 
országban kemény megszorításokra lesz majd 
szükség, noha számos közgazdász szerint ezek 
nem fognak eredményre vezetni. Schauble sze-
rint a hosszú távú növekedés eléréséhez erősebb 
együttműködésre lenne szükség Európán belül 
a gazdaságpolitikák összehangolását illetően.
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Gazdaság
adta vissza működési EngEdélyét

rokoni alapon
Hargita megyei panziós helyzetkép, számokban

A 2006-os csúcsesztendőben Hargita megye turisztikai egységeibe 87 206 
vendég érkezett – ebből mintegy 23 ezer külföldi volt –, ám a látogatók 
száma azt követően évről évre csökkent: 2010-ben már csak 75 366 turista 
szerepelt a hivatalos nyilvántartásban, az idei esztendő első félévben pedig 
35 281. Tehát 2010-ben 13,6 százalékkal kevesebb turista érkezett, mint öt 
évvel ezelőtt. A megyei idegenforgalom szempontjából kiemelkedő jelen-
tőségűnek tartott agroturizmus esetében némileg másként alakult a dina-
mika: 2006–2008 között a létesítmények számának gyarapodásával nőtt a 
vendégek száma is, 4939-ről – amelyből 2407 külföldi – 7961-re. Ezt köve-
tően a létesítmények egy részének „eltűnésével” párhuzamosan drasztikusan 
csökkent a vendégszám is: 2009-ben 6874-re, 2010-ben pedig 3793-re, az 
esztendő első felében pedig 1175 személyt jegyeztek. De általánosan apadt 
a megyénk turisztikai hálózata keretében eltöltött vendégéjszakák száma is. 
E mutatószám esetében ugyancsak 2006 volt a csúcsesztendő: a statiszti-
kában 290 319 vendégéjszaka szerepelt, ami viszont 2009-ben 206 920-ra, 
2010-ben pedig 179 068 éjszakára olvadt, ennek következtében a 2006-os 
esztendei 3,3-ról 2,4-re csökkent az egy turistára eső vendégéjszakák átlag-
értéke is, míg az agrárpanzióké átlagosan 3 vendégéjszaka maradt. Ami a 
kihasználást illeti, a 2010-es esztendő viszonylatában egy Hargita megyei 
panzióra átlagosan 24 vendég jutott, azaz havi átlagban 2 fő, illetve 76 ven-
dégéjszaka, ami nagyjából egyhavi „lefedettséget” jelent, azaz mintegy 8-9 
százalékos kapacitás-kihasználást, ami viszont nagyon alacsonynak számít. 
Híresek vagyunk vendégszeretetünkről, de a vendéglátás annál több: „látni 
kell” a turistát a statisztikákban, a költségvetési bevételek alakulásán s a me-
gye gazdaságának fejlődésében is.


