
A nemrégiben nyilvánosságra 
hozott hivatalos statisztikai 
adatok szerint a 2010-es esz-
tendőben országos viszonylat-
ban 23 százalékkal kevesebb 
új lakást adtak használatba, 
mint 2009-ben. Hargita megye 
esetében a visszaesés aránya 
tavaly 32 százalékos volt.
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Az Országos Statisztikai In-
tézet (INS) napokban köz-
zétett adatai szerint a tavaly 

országos szinten közel 49 ezer új 

lakást adtak használatba, 23 száza-
lékkal kevesebbet, mint 2009-ben. 
Ez a „sorvadás” a gazdasági-pénz-
ügyi válság kiváltotta huzamosnak 
ígérkező bizonytalanság, valamint 
a lakosság vásárlóerő-csökkenésé-
vel magyarázható. A megtorpanás 
tulajdonképpen a 2009-es esztendő 
második felében következett be, 
amikor is szinte egyik hónapról a 
másikra az ingatlanfejlesztők szá-
mos kivitelezés alatt lévő beruházá-
sa „lefagyott”. A félbeszakadt mun-
kálatok között olyan is van, amit 
mindmáig nem sikerült kivitelezni 
és befejezni, ugyanakkor a megvál-

tozott feltételek és a finanszírozási 
nehézségek miatt országszerte jó 
néhány projekt terve az íróasztalok 
fiókjában porosodik.

Az Első Lakás program újabb, 
a lakásépítést is megcélzó és ösz-
tönző változata sem töltötte be 
a hozzá fűzött várakozásokat: a 
program kereteiben ugyanis 2010-
ben mindössze 3 lakóház építése 
kezdődött el. De nem valósult meg 
az Elena Udrea fejlesztési minisz-
ter által a 2010–2012-es időszakra 
ígért, közpénzekből felépítendő 
100 ezer lakás sem. Eddig ugyanis 
csak szám szerint 3 ezer épült fel, 

Gazdaság

hírfolyam

> Hétvégén RMKT vándorgyűlés. A 
tavalyi sepsiszentgyörgyi után idén Kolozs-
vár ad otthont a Romániai Magyar Közgaz-
dász Társaság (RMKT) évi legjelentősebb 
szakmai rendezvényének, a XX. Közgazdász 
Vándorgyűlésnek. A szeptember 23–25. 
között, a Babeş–Bolyai Tudományegyete-
men megrendezésre kerülő konferencia az 
Iránykeresés a megújuló gazdasági környezet-
ben alaptematika köré épül. A témát a pén-
tek-vasárnapi háromnapos időszak alatt hat 

plenáris előadásban és öt szekcióülés során 
fogják kibontani a meghívott szakemberek. 
A nagytermi előadások során a résztvevők 
többek között a válságkezelési stratégiákról, 
a fúziókban rejlő lehetőségekről, a közösségi 
vállalkozások vidékfejlesztésben játszott sze-
repéről, de akár a Románia előtt álló gazda-
ságnövekedési lehetőségekről is faggathatják 
az előadókat. A szekcióülések olyan témákat 
járnak körül, mint a 21. század elérhető erő-
forrásai, a vállalkozások lehetséges fejlesztése, 
a régió- és vidékfejlesztés, a gazdaságfejlesz-
tési stratégiák, illetve a gazdasági oktatás 

fejlődési irányvonalai. Az előadók sorában 
számos neves közgazdász kapott helyet, úgy 
mint dr. Chikán Attila, a Corvinus Egye-
tem professzora, dr. Kovács Árpád, a Magyar 
Közgazdasági Társaság elnöke, dr. Török 
Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja. A RMKT vándorgyűlésén ugyanak-
kor a romániai és magyarországi vállalkozói 
társadalom számos képviselője részt vesz: így 
például Orbán Krisztián, az Oriens pénzügyi 
tanácsadó vállalat ügyvezető partnere, vagy 
Lieb Mihály, a szatmárnémeti Autonet társ-
tulajdonosa.
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Mélypontra került

Lakóházépítés Csíkszereda határában. Városon csökkent, vidéken nőtt az átadott lakóingatlanok száma fotó: domján levente

ÚjAbb Helyi pénzt vezetnek be
mAgyArországon

Balatoni koronával is 
lehet fizetni

A soproni kékfrank mintájára balatoni korona elneve-
zéssel helyi pénzt bocsátanak ki január 1-jétől Veszp-
rémben és térségében – jelentette be a hét elején porga 
gyula, veszprém polgármestere. A székelyföldi siC-
fizetőeszköz kapcsán viszont e hétvégén, Csíkszeredá-
ban tartanak hivatalos alakuló ülést a kezdeményezők.

Hírösszefoglaló

Január elsejétől újabb helyi pénzzel bővül a magyaror-
szági pénzhelyettesítők sora. A Veszprém város által 
kezdeményezett „Balatoni korona” nevű, hat címletben 

nyomtatandó helyi pénz Vagyóczky Ká roly, a Magyar Nem-
zeti Bank művészeti tervezőjének a munkája. A Balatoni 
korona használatához – az MTI tudósítása szerint – már 
csatlakozott Balatonalmádi, Balatonfüred és Várpalota, va-
lamint három Balaton-környékbeli község, Nemesvámos, 
Litér és Tihany is. A több millió forint értékű kibocsátás 
„fedezetéhez” szükséges anyagi hátteret az érdekelt tele-
pülések önkormányzatai teremtik elő, de jelentős összeg-
gel száll be az alapításba a helyi Kinizsi-bank is. „Mivel a 
pénzkibocsátás monopóliuma Magyarországon a Magyar 
Nemzeti Banké, tehát hivatalosan a helyi pénz valójában 
készpénzt helyettesítő utalvány lesz. A kiadott helyi pénz 
forintfedezetének meg kell lennie egy bankban elhelyezve, 
hogy az bármikor forintra átváltható lehessen egy az egy-
ben” – nyilatkozta az MTI-nek Leitold László, a bank ve-
zérigazgató-helyettese.

Mint kiemelte, a helyi pénz fő funkciója az, hogy adott 
településen vagy kistérségben pluszforrást, likviditást 
biztosítson a pénzforgalomban résztvevők számára. A 
sikeres kibocsátáshoz, forgalomba hozáshoz kellő számú 
céget, önkormányzatot kell találni, s szintén kellő számú 
vállalkozást ahhoz, amely ezt fizetőeszközként elfogadja 
– mondta a pénzügyi szakember. A több színben készülő 
Balatoni korona rejtett biztonsági jelekkel lesz védett, víz-
jeles papírra készül, UV-pelyhek lesznek a papírban, azon 
pedig dombornyomás is felfedezhető lesz, de a bankjegye-
ken számos, csak UV-fényben felfedezhető, láthatatlan je-
let is elhelyeznek.

Alakuló ülést tart a siC-csoport

E héten szombaton, Csíkszeredában alakuló ülését 
fogja tartani a Székelyföldi SIC helyi fizetőeszköz be-
vezetését felvállaló társaság – mondta el lapunknak 
Éltes Zoltán Imre, a SIC-kezdeményezés ötletgazdája. 
A SIC pénzhelyettesítő ügye legutóbb a román médi-
ában és politikusok között is nagy visszhangot kiváltó 
augusztus végi, tusnádfürdői munkamegbeszélés után 
került felszínre, amit Éltes lapunknak nyilatkozva ak-
kor is értetlenséggel fogadott. Mint kifejtette: csoport-
juk egy olyan kereskedelmi társaságot kíván létrehozni, 
melynek célja a SIC pénzhelyettesítő utalvány forga-
lomba bocsátása. „Nem egy bankjegyről, egy bank-
jegycímletről van szó, hanem egy olyan pénzhelyettesí-
tőről, mint amilyent a jelenlegi romániai használatban 
az ételjegyek is betöltenek” – magyarázta akkor Éltes.


