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REKLÁM

Romániában emelkedtek a legnagyobb mértékben a bérek

Nőtt a munkaerőköltség
Éves összehasonlí-

tásban Romániában 

emelkedett legna-

gyobb mértékben, 17,2 

százalékkal az órán-

kénti munkaerőköltség 

az Európai Unióban.

Tovább emelkedtek a mun-
kaerőköltségek az EU-ban 
és az euróövezetben az idei 

első negyedévben. Az uniós sta-
tisztikai hivatalnak (Eurostat) az 
MTI által ismertetett adatai sze-
rint az euróövezetben 1,5 száza-
lékkal, az EU-ban pedig 1,7 szá-
zalékkal nőtt az óránkénti mun-
kaerőköltség január–március-
ban negyedéves összehasonlí-
tásban, ugyanannyival, mint ta-
valy október–decemberben. A 
munkaerőköltség két fő alkotó-
eleme közül a bérek és keresetek 
a 19 tagú euróövezetben 1,4 szá-
zalékkal, a 28 országot számlá-
ló Unióban pedig 1,6 százalék-
kal emelkedtek. A másik össze-
tevő, a béren kívüli juttatások 1,6 
százalékkal, illetve 1,8 száza-
lékkal kúsztak feljebb az idei el-

ső negyedévben. Ágazati bontás 
szerint az euróövezeti iparban 
1,3 százalékkal, az építőipar-
ban 1,9 százalékkal, a szolgálta-
tási szektorban pedig 1,3 száza-
lékkal nőtt az óránkénti munka-
erőköltség. Az EU-ban az ipar-
ban 1,5 százalékos, az építőipar-
ban 1,8 százalékos, a szolgálta-
tási ágazatban pedig 1,6 száza-
lékos volt a növekedés. Éves ösz-
szehasonlításban Romániában 

emelkedett legnagyobb mérték-
ben, 17,2 százalékkal az órán-
kénti munkaerőköltség, a máso-
dik helyezett Magyarország 11,7 
százalékkal, majd Bulgária kö-
vetkezik 10,1 százalékkal; csök-
kenést mértek Finnországban 
(2,7 százalék), valamint Luxem-
bourgban és Hollandiában (0,1-
0,1 százalék). 

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A külhoni magyar vállalkozá-
sok támogatására 830 millió fo-
rint értékben hirdettek pályá-
zatokat – jelentette be a minisz-
terelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára. Potápi Ár-
pád János (portrénkon) a hatá-
ron túli fiatal családi vállalko-
zóknak szóló háromnapos, kép-
zéssel egybekötött gyulai kon-
ferencián pénteken elmondta: 
a külhoni magyar családi vál-
lalkozások éve program kereté-
ben megjelent három pályázat 
célja, hogy a magyar vállalko-
zók lakóhelyükön találják meg 
a számításukat, és megőrizzék 
nemzeti identitásukat. Ismerte-
tése szerint a külhoni magyar 
családi vállalkozásoknak szó-
ló pályázat 600 millió forintos 
keretösszeggel jelent meg, első-
sorban a mikro- és kisvállalko-
zásoknak szánják. Az elnyerhe-
tő támogatás mértéke 4-6 millió 
forint. „Ebből a forrásból új és 
használt tárgyi eszközöket sze-
rezhetnek be a vállalkozások, 
de lehetőség van a szakmai te-
vékenységhez kapcsolódó, pél-
dául banki szolgáltatások, jo-
gi és tanácsadói, könyvviteli és 
egyéb szakmai szolgáltatások 
költségeinek a fedezésére is” – 
idézte az MTI Potápi Árpádot.

A külhoni induló fiatal vál-
lalkozókat 120 millió forinttal 
kívánja támogatni a kormány. 
Ezen a pályázaton azok a fiata-
lok indulhatnak, akik 1977. ja-

nuár 1-jén vagy később szület-
tek, és 2016 január 1. után in-
dították vállalkozásukat. A pá-
lyázható támogatás mértéke 2-3 
millió forint. Végül további 110 
millió forint áll rendelkezésre a 
külhoni magyar fiatal vállalko-
zók együttműködésének támo-
gatására. Erre az alapra azok a 
fiatal vállalkozók (legalább hár-
man) nyújthatnak be pályáza-
tot, akik valamilyen közös pro-
jekten dolgoznak. Ennél a pá-
lyázatnál is 4-6 millió forint-
ra számíthatnak a nyertesek. 
A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje július 17. 

KRÓNIKA

Pályázhatnak a külhoni 
családi vállalkozások

Romániában a legolcsóbb az élelmiszer

Nagyon nagy különbségek voltak tavaly az áruk és szolgáltatások ár-
szintjében az EU különböző tagállamaiban: Dániában volt a legdrágább 
az élet, Bulgáriában pedig a legolcsóbb. Az Eurostat jelentése szerint 
Dániában az árszínvonal 139 százaléknak felelt meg, Írországban 125, 
Luxembourgban és Svédországban pedig egyaránt 124 százaléknak. 
Az árak Bulgáriában voltak a legalacsonyabbak, az uniós átlag 48 szá-
zalékát tették ki, majd Románia következik 52 százalékkal, Lengyelor-
szág 53 százalékkal, majd Magyarország 60 százalékkal. Az összeha-
sonlítható élelmiszerek és nem alkoholos italok kosarát tekintve az ár-
színvonal az uniós átlag 62 százaléka és 148 százaléka között moz-
gott. A listát ebben a kategóriában is Dánia vezeti 148 százalékkal, majd 
Svédország (126 százalék) és Ausztria (123 százalék) következik. A leg-
alacsonyabb árakat Romániában és Lengyelországban (mindkettő 62 
százalék), Bulgáriában (71 százalék), valamint Magyarországon és Lit-
vániában (egyaránt 80 százalék) mérték. A nemzeti hatáskörben kive-
tett adók miatt nagy árkülönbségek vannak az alkoholos italok és do-
hánytermékek kategóriájában, mindazonáltal az éttermek és hotelek 
háromszor drágábbak Dániában, mint Bulgáriában és Romániában. Az 
elektronikai cikkek, a személyszállító eszközök és a ruházati cikkek ka-
tegóriában már nem ilyen kirívóak a különbségek.
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