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ellentétes a trend

származó bevételek

Gazdaság

> 250 ezer eurót fizet az állam egy 
fejvadásznak, hogy vezetőt találjon a 
Hidroelectrica élére. A kormány 250 
ezer eurót fizetne egy fejvadászcégnek, 
hogy megtalálja a megfelelő embert a 
Hidroelectrica állami vállalat élére. A 
cég értékét 3,49 milliárd euróra be-
csülik, ez a gazdasági minisztérium 
portfóliójának legértékesebb eszköze. 
A gazdasági minisztérium pályázatára 
december 9. és január 16. között je-
lentkezhetnek a fejvadászcégek. A ZF 
szerint a 250 ezer eurós jutalék a tíz-
szerese annak az összegnek, amit egy 
fejvadász kap, ha egy multinacionális 

vállalat helyi kirendeltségének élére 
menedzsert talál. 

> Die Welt: többszáz milliárdos 
alappal kezelnék az euróválságot. 
Többszáz milliárdos alap létreho-
zását tervezi az euróövezet tizenhét 
központi bankja és a Nemzetközi Va-
lutaalap (IMF) a pénzügyi válságba 
került országok megsegítésére – írta 
tegnapi számában a Die Welt a tár-
gyalásokhoz közelálló körökből szár-
mazó információkra hivatkozva. A 
lap értesülése szerint az euróövezeti 
bankok egy három számjegyű mil-

liárdos összeget fizetnének be egy 
speciális alapba, és ebből támogatnák 
a bajba jutott országokat. Más orszá-
gok központi bankjai – így például 
az amerikai jegybank szerepét beöltő 
Fed – is beszállnának a finanszírozás-
ba a Die Welt szerint. A múlt héten 
pénteken terjedt el a hír, hogy az 
Európai Központi Bank (EKB) 200 
milliárd euróig (270 milliárd dollár) 
terjedő összeget ad a Nemzetközi Va-
lutaalapon keresztül az euróövezeti 
válságkezelésre. Később az IMF 
megerősítette, hogy tőkét vonna be 
az alap európai tagjaitól.hí
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Termésben és eseményben gazdag eszTendő

Jó évet zárnak
a méhészek

Mind eseményekben, mind pedig termésben gazdag volt 
az idei esztendő, mézlovagrendek alakultak, november 
elején székelyudvarhelyen első ízben szerveztek mézes 
napokat, a méztermelés szempontjából pedig országos és 
megyei szinten is eredményes évet zártak a méhészek.

Szász Csaba
szaszcsaba@hargitanepe.ro

Az idei kedvező időjárás hatására a romániai mézterme-
lés jó évet tudhat maga mögött: 40 százalékos növe-
kedést ért el, főleg az akácból és a napraforgóból ké-

szült méznek köszönhetően. Ioan Fetea mérnök, az Országos 
Méhészegyesület elnöke szerint a tavalyi termelés 15-18 ezer 
tonna volt, a 2011-es viszont meghaladja a 21 ezer tonnát. Ez-
zel az eredménnyel Románia Európában Németország, Fran-
ciaország és Magyarország után a negyedik helyre tornászta 
fel magát. Világviszonylatban pedig az első húsz közé került. 
Ebben a „súlycsoportban” az élen Kína áll 300 ezer tonnával, 
majd Argentína, az Amerikai Egyesült Államok, Törökország 
és Ukrajna következik 80-80 ezer tonnával.

Méhészeti szempontból Hargita megye rossz helyen fek-
szik, 400-500 kilométert kell utaztatni a méheket, hogy jó 
termésben reménykedjenek. – A tavalyi évről jobb, ha nem be-
szélek, de az idei egy közepes-jó esztendő. Igaz, elég sokat kel-
lett vándorolni, és azok járhattak jól, akik „az akácra utaztak” 
– mondja Szőcs Levente mézlovag, a székelyudvarhelyi Örösi 
Méhészegyesület tagja. A méhésztől megtudjuk, hogy 170 
méhcsaládjából mintegy 120-at vitt el az útra. Április 20-án 
indultak útnak, először Dolj megyébe, Calafat térségébe uta-
zott a méhekkel, majd a Déli-Kárpátok közelében, Râmnicu 
Vâlcea környékén vert tanyát, végül Nagyszeben környékére 
látogatott el mézet gyűjteni. – Bár a méhek utaztatásával igen-
csak megnőnek a járulékos költségek, idén marad némi pénz a 
tarsolyunkban – vallja a mézlovag.

Tavaly és tavalyelőtt a szeszélyes időjárási viszonyok miatt 
aránylag kevés méz került ki a székelyföldi méhészetekből, 2011-
ben Hargita megyében 30 százalékkal nőtt a mézhozam az elő-
ző évihez képest. A helyi termelők 20-30 kilogrammnyi mézet 
pergettek családonként, míg a vándorméhészek 60-70 kilogram-
mos átlaggal számolhattak. Bár a mézfogyasztás Romániában az 
utóbbi években növekvő tendenciát mutat, még mindig messze 
vagyunk a világszinttől, átlagban egy hazai lakos évente fél kilo-
gramm mézet fogyaszt el, míg az uniós átlag 2 kg körül mozog. 
Ez az oka annak, hogy az ország évi méztermelésének (ami 15-
17 ezer tonna) kétharmada külföldre kerül.

A termés mellett eseményekben is gazdag volt az idei esz-
tendő: februárban Székelyudvarhelyen, márciusban pedig 
Csíkszeredában is mézlovagrendek alakultak, olyan célokkal, 
mint a méz nemesítése, jó hírnevének visszaszerzése, védelme 
és népszerűsítése. Áprilisban Székelyföldi Méhészeti Szeminá-
riumnak adott otthont Korond község, ahol száznál is több 
méhész találkozott egymással. Itt ismertették az Országos Mé-
hészeti Programot, mely szerint a 2011–2013-as időszakban 
több mint 10 millió eurót fordíthatnak az ágazat célirányos 
fejlesztésére, versenyképességének növelésére. Egy hónappal 
ezelőtt az Örösi Méhészegyesület és az Udvarhelyszéki Méhész 
Lovagrend szervezésében első ízben szerveztek mézes napokat 
Székelyudvarhelyen, a város központjában három napig „folyt 
a méz”, az eseményt követő héten pedig az Udvarhelyszéki 
Mézlovagrend tagjai 1800 kis üveg mézet oszt szét az óvodá-
soknak és kisiskolásoknak. 
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nézve is, amikor is a költségvetés-
tervezet 1,9 százalékos deficittel 
számol. Ha az utóbbi 14 hónap 
dinamikáját tartjuk szem előtt, 
valóban lehetséges ez. Így példá-
ul márciusban 41,8 százalékkal 
nagyobb volt az áfából származó 
költségvetési bevétel, mint a meg-
előző esztendő azonos hónapjá-
ban, júliusban 29,2 százalékkal, 
augusztusban pedig 12,2 százalék-
kal. Lévén, hogy júliusban vagy 
augusztusban olyan körülmények 
között is nőtt az áfából származó 
bevétel, amikor már a viszonyítá-
si alap, azaz a megelőző esztendő 
azonos időszakában is megemelt 
áfakulcs volt hatályos, minden-
képpen örvendetesnek nevezendő 
ez a dinamika. Arra viszont nehéz 
magyarázatot találni, hogy októ-
berben miért is változott meg a 
tendencia és ilyen nagy mérvű 
visszaesés következett be a meg-
előző esztendő azonos időszaká-
hoz viszonyítva. 

Az elemzők szerint rossz 
előjel az, ami októberben bekö-
vetkezett az áfabevételek tekin-
tetében. Idetartozik az is, hogy 
állítólag ebben a hónapban a kis-
kereskedelmi áruforgalom nem 
esett alá, sőt növekedett. Ilyen 
körülmények között pedig még 
rejtélyesebbnek tűnhet a szóban 
forgó visszaesés. 

nőttek a bevételek Hargita megyében

Hargita megye esetében érdekes módon az áfából származó be-
vételek továbbra is pozitív tendenciát mutatnak. Így például 
augusztusban az áfából befolyt összegek 8,37 százalékkal voltak 
nagyobbak, mint 2010 azonos hónapjában, szeptemberben 6 
százalékkal, októberben pedig 4,3 százalékkal. Ugyanakkor szep-
temberben az áfából befolyt összeg nagyobb volt, mint augusz-
tusban, októberben pedig nagyobb, mint szeptemberben. Tehát 
a tendencia mindenképp kedvező még akkor is, ha a megelőző 
esztendő azonos hónapjaihoz képest a növekedési ütem mérsék-
lődött. De ha már a Hargita megyei állami költségvetési bevételek 
alakulásánál tartunk, érdemes utalni arra, hogy a nyereségadóból 
befolyt összegek tekintetében már nem ilyen kedvező a helyzet. 
Annak értékszintje augusztusban, szeptemberben és októberben 
kisebb volt, mint a megelőző esztendő azonos hónapjaiban. Így 
például 2010 októberében Hargita megyében a nyereségadóból 
több mint 59 millió lej folyt be az állam kasszájába, 2011 októ-
berében viszont csak 40,4 millió lej. 

Hasonló tendencia mutatkozott a jövedelemadóból szár-
mazó költségvetési bevételek tekintetében is. Van még egy 
olyan adónem, amelyből ugyancsak több folyt be, mint a meg-
előző esztendőben. A jövedéki adóról van szó. Tehát összes-
ségében a kép Hargita megye esetében mindenképp kedvező. 
Azonban van egy érdekes és a maga nemében némileg ellent-
mondásosnak tűnő jelenség : annak ellenére, hogy a jövedelmi 
adóból befolyt összegek csökkentek, s következésképpen fel-
tételezhető, hogy gyengült a vásárlóerő is, a jövedéki adóból 
és az áfából származó költségvetési bevételek növekedtek. Ez 
azért érdekes, mert amennyiben valóban csökken a vásárlóerő, 
akkor csökken a kereskedelmi áruforgalom is, ennek okán pe-
dig elméletileg csökkenniük kellett volna az áfából és a jöve-
déki adóból származó bevételeknek is. Tehát egy az elmélet és 
más a gyakorlat.


