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> Újra drágul az ipari földgáz. Az elem-
zők által várt 10 százalékos szinthez képest, 
október elsejétől 8 százalékkal drágítja a föld-
gáz árát az ipari fogyasztók számára az Orszá-
gos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE). 
Az áremelés viszont – a jövő márciusig ér-
vényben levő gázárnövelési tilalommal össz-
hangban – nem vonatkozik a lakosság által 
használt földgázra. Az ipari fogyasztóknak 
szánt energiahordozó drágítását viszont az 
importgáz árának emelkedésével indokolja a 

hatóság, amely a júliusi, ezer köbméterenkénti 
460 dolláros szintről mostanra 495 dollárra 
emelkedett, de az ANRE szerint szintén a 
drágítást indokolja az október–decemberi pe-
riódusban megnövekvő gázszükséglet is. Egy 
korábbi döntés szerint az ipari fogyasztók az 
év utolsó részében több importgázt kapnak, 
és ehhez biztosítani kell külföldről hozott gáz-
tartalékokat. Az ipari fogyasztók által hasz-
nált földgáz júliustól 30 százalékban import-
ból kell származzon a korábbi 23 százalékos 
hányad helyett. A lakossági földgázt ellenben 
– az árak kilenc hónapos szinten tarthatósága 

érdekében – a korábbi 89 százalékos aránnyal 
szemben jelenleg 91,5 százalékban fedezik, a 
világpiaci áraknál jóval olcsóbbnak számító 
belföldi kitermelésből. A Mediafax hírügy-
nökség ugyanakkor úgy tudja, elképzelhető, 
hogy az Energiaár-szabályozó Hatóság idén 
még egy ízben újra engedélyezni fogja a szol-
gáltatóknak az import földgázárak növelését. 
Utóbbira a hírügynökség információi szerint 
az év végén kerülhet sor. A hatóság idén már 
júniusban is engedélyt adott a drágításra: az-
óta az ipari fogyasztók 10 százalékkal drágáb-
ban jutnak földgázhoz.

hargitanépe2011. szeptember 26., hétfő | 9. oldal 

 hirdetések

 hirdetés

Gazdaság

Kiugró teljesítmény 
Har gita megye 110 mil-
lió eurója országos vi-
szonylatban is. Ma ros 
megyében – viszonyítá-
sul – a szóban forgó ér-
ték 77,1 millió, Sze ben 
megyében 87,7 millió, 
míg Ko vászna megyé-
ben csupán 29,6 millió 
euróról beszélhetünk.

Kevés állás,
kevés érdeklődő

Székelyudvarhelyen 90, míg Csíkszeredában 69 állás 
közül válogathattak a hétvégi munkaerőbörzén a Har-
gita megyei frissen végzett, pályakezdő fiatalok. Azon-
ban míg a munkaadók inkább szakmunkásokat, addig 
az érdeklődők irodai, diplomás állásokat kerestek.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Igen alacsony érdeklődés kísérte a Hargita Megyei Mun-
kaerő-elhelyező Ügynökség pénteki, frissen végzetteknek 
szánt állásbörzét. A csíkszeredai munkaerőmustrán pél-

dául tizenöt vállalkozás összesen 69 betöltetlen állását mint-
egy száz érdeklődő tekintette meg, míg a párhuzamosan zajló 
székelyudvarhelyi állásbörzén 21 cég 90 állásajánlata közül 
válogathattak az elhelyezkedni vágyók. A cégek ugyanakkor 
nagyobb létszámú friss munkaerőt Csíkszeredában – akárcsak 
Udvarhelyen – a textil- és konfekcióiparba kerestek, de jelentős 
volt a biztosítótársaságoknál betölthető álláskínálat is. Mint 
Jánó Edit, az ügynökség aligazgatója lapunk kérdésére elmond-
ta, a cégek mellett a pincértől az értékesítési ügynökig számos 
betöltetlen állást bemutattak, ám felsőfokú végzettek számára 
mindössze három-négy állást hirdettek meg. „A végzősök közül 
a legtöbben eleve irodai munkakörben szeretne elhelyezkedni, 
ebből viszont nem volt sok. A legtöbben ott érdeklődtek, ahol 
felsőfokú végzetteket kerestek. A szakmunkás-, segédmunkás-
állások iránt viszont szinte egyáltalán nem volt érdeklődés. Én 
azonban, úgy gondolom, hogy az a száz végzős, aki eljött a mun-
kaerőbörzénkre, szinte kivétel nélkül mind el akart helyezkedni. 
Akik viszont még ki se látogattak, azoknak valószínűleg más jö-
vőbeni terveik vannak” – fűzte hozzá Jánó.

Az eddigi, idén szervezett börzék tapasztalatai alapján 
a szakértő szerint a Hargita megyei munkaerőpiacra még 
mindig nem jellemző a fellendülés, ennek következtében 
a megyénkben kínált új munkahelyek száma továbbra vi-
szonylag alacsony maradt. A Hargita megyei munkanélkü-
liségi statisztikák ennek ellenére hónapról hónapra apadó 
irányt mutatnak, amit Jánó döntően két tényezővel magya-
ráz: egyrészt a foglalkoztatás lassú bővülésével, másrészt a 
segélyjogosultság lejártával a munkaerő-elhelyező ügynök-
ség látóköréből kikerülő munkanélküliek számával. „Ennek 
eredménye a jelenlegi 5,73 százalékos munkanélküliségi 
ráta, ami azonban év végére, a szezonmunkák lejártával re-
ményeink szerint nem fogja újra meghaladni a 7 százalékos 
szintet” – magyarázta a szakember.

Az uniós pénzAlApokról

az élbolyban
téren kínálkozik Románia számára a 
legtágabb lehetőség a pénzalapok le-
hívására. Erre a programra mintegy 
4,6 milliárd euró értékű pénzalap áll 
rendelkezésre, s a megkötött szerző-
dések összértéke 3,9 millió euróra 
rúg. Tehát a szerződéskötések tekin-
tetében igen jónak nevezhető a hely-
zet, de lassabban halad a gyakorlatba 
ültetés. Ennek egyik oka tulajdon-
képpen az, hogy a pályázatok zömét 
2008 után nyújtották be, másrészt 
pedig, hogy elhúzódott a szerző-
dések megkötése. Régiófejlesztési 
programról lévén szó, a statisztikák 
is a nyolc hazai fejlesztési régióra 
vonatkoznak. A megkötött szerző-
dések összértéke tekintetében szinte 
meglepő módon a moldovai megyé-
ket felölelő északkelet régió a lista-
vezető, amely esetében a megkötött 
szerződések összértéke 871,3 millió 
euró. A szóban forgó régión belül 
a listavezető Iaşi megye 275,8 mil-
lió euróval, azt követi Vaslui megye 
216 millióval. A régiók rangsorában 
a második helyet a központi régió 
foglalja el 666,6 millió euró értékű 
megkötött szerződésekkel. A régión 
belül az első helyet Brassó megye 
foglalja el 253,2 millió euróval, má-
sodik ellenben Hargita megye 110 
millió eurós értékkel. Kiugró teljesít-
mény ez a 110 millió euró országos 
viszonylatban is. Maros megyében – 
viszonyításul – a szóban forgó érték 
77,1 millió, Szeben megyében 87,7 
millió, hogy a Kovászna megyei 
29,6 millió euróról ne is beszéljünk. 
A régiós névjegyzék utolsó helyére 

szinte meglepő módon a gazdasági-
lag legfejlettebb nyugati régió került, 
amely esetében a megkötött szerző-
dések összértéke 369,7 millió euró 
volt. Tulajdonképpen ez nem megle-
pő, ugyanis a POR mindenekelőtt a 
visszamaradott, a viszonylag fejletlen 
vidékek számára kínál nagyobb lehe-
tőségeket, amelyek esetében a cél a 
fejlődés elősegítése, a felzárkóztatás. 
És lévén hogy ezek infrastruktúrája 
sok kívánnivalót hagy maga után, 
lehetőségük is több kínálkozik pá-
lyázatok benyújtására. A fejlettebb 
régiók, illetve vidékek esetében né-
mileg másképp tevődik a probléma, 
ott a fenntarthatóság a szempont.

országosan tizedikek,
egy főre számítva 
ötödikek vagyunk
Ha megyei rangsort készíte-

nénk, akkor első helyre Brassó 

megye kívánkozik 253,2 millió 
euró értékű megkötött szerző-
désekkel, azt követi Iaşi megye 
245,8 millió euróval, a harmadik 
pedig Vaslui megye 216 millió 
euróval. Az élbolyban van a maga 
110 milliójával Hargita megye is, 
amely a rangsorban a 10. helyet 
foglalja el. Ám meg kell jegyez-
nünk azt is, hogy az ilyen jellegű 
összehasonlításoknál szem előtt 
kell tartani az egyik vagy a másik 
megye nagyságrendjét is. A nagy-
ságrend alatt értve többek között 
az adott megye lakosságszámát, 
területét, megyei és községi útja-
inak hosszát stb. Ilyen összefüg-
gésben pedig sokatmondó az is, 
hogy egy lakosra kivetítve mit is 
jelent a megkötött szerződések 
értéke. Nos, e tekintetben Hargita 
megye igen előkelő helyet foglal 
el, nevezetesen az ötödiket. Íme a 
rangsor: első Vaslui megye, amely 
esetében egy lakosra 473 euró jut, 
a második Brassó 425 euróval, a 
harmadik Mehedinţi megye 413 
euróval, a negyedik Ilfov 379 
euróval, az ötödik pedig megyénk 
337 euróval. Ez a helyezés több 
mint dicséretre méltó, s tükrözi 
azokat az erőfeszítéseket, ame-
lyeket megyénkben tettek a pá-
lyázatok benyújtása tekintetében, 
pályázatok, amelyek rendszerint 
kedvező elbírálásban részesültek, 
részesülnek. És ebben az össze-
függésben mindenképpen elisme-
résre méltó az a szerepel, amelyet 
játszott Hargita Megye Tanácsa.


