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H I R D E T É S

BULGÁRIA A LEGSZEGÉNYEBB EU-TAGÁLLAM, DE ROMÁNIÁBAN SEM TÚL FÉNYES A HELYZET

Luxemburgban a legjobb élni

Mélyszegénység a csillogás mögött. Bulgária az EU legszegényebb országa

Hatalmas szakadék tátong a leggaz-
dagabb és a legszegényebb EU-tag-
állam között. Noha a rangsort nem 
Románia zárja, jócskán a középme-
zőny alatt foglal helyet.

 » KRÓNIKA

B ár az előző évekhez hasonlóan ta-
valy is némileg csökkent, továbbra 
is óriási a különbség az Európai 

Unió leggazdagabb és legszegényebb 
országa, Luxemburg és Bulgária között 
– derült ki az Európai Unió statisztikai 
hivatala (Eurostat) által csütörtökön 
kiadott jelentésből.  A leggazdagabb or-
szágban, Luxemburgban az egy főre jutó 
GDP 253 százaléka volt az uniós átlagnak. 
Jócskán lemaradva, a második helyen áll 
Írország az átlag 181 százalékával. Az 
utolsó helyezett Bulgáriában ez az arány 
mindössze 49 százalékot tesz ki. Luxem-
burg esetében az előző évihez képest 7 
százalékpontos csökkenést mértek, a 
bolgár adat 1 százalékponttal javult.

 Az MTI közölte, összesen 11 országban 
– Luxemburg és Írország mellett Hollan-
dia (128 százalék), Dánia (128), Ausztria 
(127), Németország (124), Svédország 
(121), Belgium (117), Finnország (109), 
Nagy-Britannia (105) és Franciaország 
(104) – haladta meg az uniós átlagot az 
egy főre jutó GDP. A középmezőnybe – a 
70 és 100 százalék közötti kategóriába 
– ugyancsak 11 ország került be. Meg-
közelítette az átlagot Olaszország (96 

százalék) és Málta (96 százalék), majd 
sorrendben Spanyolország (92 százalék), 
Csehország (89 százalék), Szlovénia (85 
százalék), Ciprus (85 százalék), Észtor-
szág (79 százalék), Litvánia (78 százalék), 
Portugália (77 százalék), Szlovákia (76 
százalék) és Lengyelország (70 százalék) 
következik. A maradék hat ország közül 
Magyarországon az egy főre jutó GDP 68 
százaléka volt az uniós átlagnak, majd 
Görögország és Lettország jön egyaránt 
67 százalékkal. Romániában 63, Horvát-
országban 62, Bulgáriában pedig 49 szá-
zalékra rúg ez az arány.

Az egy főre jutó GDP ugyan gyakran 
használatos az országok jóléti szintjé-
nek mutatójaként, azonban nem fel-
tétlenül alkalmas a háztartások élet-
színvonalának kifejezésére. Ez utóbbi 
célra jobban megfelel az egy főre jutó 
tényleges egyéni fogyasztás (AIC).  Az 
AIC-mutatót nézve is Luxemburg az 
első az EU-s átlag 132 százalékával. Ro-
mánia e tekintetben is a középmezőny 
alatt van 68 százalékkal, majd Magyar-
ország és Horvátország következik 62 
százalékkal, végül a sort Bulgária zárja 
54 százalékkal.
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 » RÖVIDEN

Ötnapos hosszú hétvége az ünnepekre
Munkaszüneti nap lesz december 24-e 
és 31-e a közalkalmazottak számára – 
jelentette be a csütörtöki kormányülés 
kezdetén Viorica Dăncilă miniszterelnök. 
Hozzátette, tárgyalt a munkaügyi és az 
egészségügyi tárca vezetőjével, illetve a 
belügyminiszterrel a nyugdíjak kifi zetése, 
az egészségügyi szolgáltatások biztosítá-
sa, valamint a közbiztonság érdekében.
 
Épülhet az újabb bihari sztrádaszakasz
Az észak-erdélyi autópálya újabb 
szakaszán kezdődhet meg az építkezés, 
miután csütörtökön Nagyváradon az or-
szágos közúti infrastruktúrát kezelő tár-
saság (CNAIR) igazgatója, Narcis Neaga 
és a közbeszerzést megnyerő konzorcium 
képviseletében Beniamin Rus üzletem-
ber aláírta az erről szóló szerződést. Az 
országhatártól Bihar községig terjedő, 
5,35 kilométeres szakasz 2020 márciusára 
készülhet el, a szükséges 28,5 millió eu-
rót európai uniós forrásokból biztosítják. 
Rus elmondta, már a szerződés aláírása 
előtt végeztek geológiai vizsgálatokat, 
és készülnek a munkagépek helyszínre 
telepítésére. Emellett létrehoznak egy 
Bors–Berettyószéplak Autópálya nevű 
céget is, mivel a cég a három bihari 
sztrádaszakasz közül egy másik építésé-
nek a jogát is elnyerte, bár ezt az egyik 
vetélytárs megóvta.

 1 euró       4,6485
1 dollár      4,0861
 1 svájci frank 4,1 190
1 font sterling 5,1722
100 forint 1,4383
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