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MÁSODIK HELYEN ÁLL AZ EURÓPAI UNIÓBAN ROMÁNIA A SÚLYOS ANYAGI NÉLKÜLÖZÉS TEKINTETÉBEN

Milliók élnek mélyszegénységben
Ugyan érezhetően csökken
a mélyszegénységben élők
száma Romániában, az ország
továbbra is uniós sereghajtó –
Bulgáriával egyetemben. Úgy
tűnik, a helyzet egyhamar nem
fog változni.
» ISZLAI KATALIN

Négy tétel a kilencből

Évről évre csökken a súlyos anyagi
nélkülözésben élők száma az Európai Unióban: míg 2017-ben az EU-s
lakosság 6,7 százalékát (33 millió
ember) sújtotta a mélyszegénység,
ez tavaly 6,2 százalékra csökkent
(31 millió ember). Az adatok főként
annak fényében mutatnak jelentős
javulást, ha az első erre vonatkozó, 2010-es számokkal hasonlítjuk
össze: akkor 41,6 millióan, a rekordévnek számító 2012-ben pedig
49,4 millióan éltek mélyszegénységben. Az Eurostat szerint egyéb-

Szomorú valóság. A romániai lakosság 16,8 százaléka él súlyos anyagi nélkülözésben

»

A ranglistán
várhatóan a következő években
sem fog előrelépni az ország,
de a szakember
szerint sokkal
fontosabb ennél,
hogy az abszolút
számok tekintetében jól látható
a javulás.

ként azok sorolhatók a súlyos anyagi
nélkülözésben élők közé, akik az
alábbi kilenc tétel közül legalább
négyet nem tudnak megengedni maguknak: időben kifizetett számlák,
folyamatosan megfelelően fűtött
lakás, váratlan kiadások fedezése;
rendszeres húsfogyasztás, egyhetes
nyaralás az otthontól távol, televízió,
mosógép, autó, telefon. A felmérés
szerint azért a felsorolt tételek mentén vizsgálják a súlyos anyagi nélkülözést, mert a lakosság túlnyomó
többsége szerint ezek szükségesek
ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, megfelelő életet éljenek. A felmérésben
arra is kitértek, hogy a mélyszegénység az egyszülős családokat sújtja
leginkább: az olyan háztartásoknál,
ahol egy felnőtt él gyerekekkel, 13,2
százalékos az arány, miközben a
több felnőttet számláló gyerekes családoknál csak 5,7 százalék.

A két pólus

Az elemzés szerint három olyan
tagállam létezik az EU-ban, ahol a
mélyszegénységi arány 2,5 százalék

Épülhet a brassói terminál
» KRÓNIKA
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nagyszebeni Construcţii Rt. nyerte
a Brassó-Vidombák nemzetközi
repülőtér termináljának megépítésére
kiírt versenytárgyalást 145,2 millió lejes ajánlatával – jelentette be Adrian
Veştea, a Brassó megyei önkormányzat
elnöke. Mint részletezte, minden jelentkező maximális pontszámot kapott, így
„a versenyt az ár döntötte el”. A projekt
becsült értéke 184,6 millió lej.
Veştea ugyanakkor közölte: a munkálatok elkezdését kimondó utasítástól kezdve a kivitelezőnek három hónap áll rendelkezésére a műszaki terv
elkészítésére, és további kilenc hónap
az építésre. Amint arról korábban
beszámoltunk, a legkorszerűbb eszközökkel és felszerelésekkel ellátott,
háromszintes terminál összfelülete
11 780 négyzetméter lesz. A terminál

» A kivitelező-

nek három hónap
áll rendelkezésére
a műszaki terv
elkészítésére, és
további kilenc hónap az építésre.

építésével párhuzamosan amúgy a
hivatalos bejelentések szerint számos
engedélyeztetési folyamat zajlik, amelyek kiterjednek a környékbeli vadállomány védelmére és a zajszennyezés
felmérésére is.
Veştea korábban úgy nyilatkozott,
abban bízik, hogy a közbeszerzések
nem húzódnak el, nem lesznek végeérhetetlen fellebbezések, tartani tudják
az ütemtervet, és 2020 végéig befejezik az építkezést. A beruházásra 2006
és 2018 között kizárólag Brassó megye költségvetéséből 32,6 millió eurót
fordítottak. A megye tavaly 200 millió
lejes hitelvonalat nyitott, ennek nagy
részét szintén a repülőtérre szánják.
Idén 23 millió lejt kaptak az állami költségvetésből. A számítások szerint még
354 millió lejre van szükség a munkálatok befejezéséhez, ennek több mint
kétharmada van meg.
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lakosság számarányainak viszonylatában Bulgária után
Romániában élnek a legtöbben súlyos anyagi nélkülözésben,
ez a lakosság 16,8 százalákát, azaz
mintegy 3,2 millió embert érint –
derül ki az Eurostat friss adataiból.
Bár az évek óta jellemző sereghajtó
pozíció most sem és várhatóan a jövőben sem fog változni, a mélyszegénységben élők száma érezhetően
csökken az országban.
A súlyos anyagi nélkülözésben
élők arányát évente felülvizsgálja
az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat. A legfrissebb, 2018ra vonatkozó adatokat a napokban
hozták nyilvánosságra, és mint kiderült, tavaly az EU lakosságának
6,2 százaléka, azaz mintegy 31 millió ember élt mélyszegénységben.
Romániában ez az arány jóval az
EU-s átlag fölött van, 16,8 százalékos, ezzel pedig az ország a második legrosszabb eredményt érte el a
tagállamok rangsorában.

alatt van: az első helyen álló Svédországban a lakosságnak mindössze 1,1
százaléka élt mélyszegénységben, ezt
követi Luxemburg 1,2, illetve Hollandia 2,4 százalékkal. Ezzel szemben
Románia 2010 óta minden évben a sereghajtók között szerepelt az Eurostat
mélyszegénységet vizsgáló rangsoraiban. Abban az évben 6,1 millióan
(30,5 százalék), 2012-ben pedig 6,2
millióan (31,1 százalék) éltek súlyos
anyagi nélkülözésben az országban,
azóta azonban folyamatosan csökken
a számuk. 2017-ben már csak 3,8 millióan (19,7 százalék) éltek így, tavaly
pedig egy újabb jelentős csökkenést
követően mindössze 3,2 millióan
(16,8 százalék).

Történelmi örökség

Noha ez az arány így is nagyon magas az EU-s átlaghoz képest, hiszen
ennél rosszabb értéket csak Bulgáriában mértek, azt is látni kell, hogy a
nyolc év alatt szinte felére csökkent a
mélyszegénységben élők száma az országban – hívta fel a figyelmet Péter
László szociológus, a Babeş–Bolyai

Tudományegyetem oktatója. A szakember érdeklődésünkre elmondta,
Bulgária és Románia sereghajtó helyezései már hagyománynak számítanak, és bizonyos mértékben történelmi örökségként is lehet tekinteni erre
a kérdésre. Éppen ezért a ranglistán
várhatóan a következő években sem
fog előrelépni az ország, de sokkal
fontosabb ennél, hogy az abszolút
számok tekintetében jól látható a javulás. Hozzátette azonban, hogy a
romániai népesség ötöde mindig is
szegény volt, és a közhiedelemmel
ellentétben nemcsak az idősek kiemelten veszélyeztetettek ebben a
tekintetben, hanem a gyerekek is, főként a vidéki többgyerekes családok
esetében. A tartós munkanélküliek,
az egyedül maradt kisnyugdíjasok,
özvegyek, lányanyák mind veszélyeztetettek, ha pedig ezek kapcsolódnak,
halmozottan hátrányos helyzetről beszélhetünk.

A munkaerőpiac nem tudja
integrálni a szegényeket

Péter László szerint ezek a csoportok
tartósan kiestek a munkaerőpiacról,
vagy olyan szegmensben dolgoznak,
ahol nagyon alacsonyak, és nem
folytonosak a jövedelmek. Ilyenek
például a napszámosok, akik csak
szezonálisan tudnak munkát vállalni. A szakember szerint az egyik
legnagyobb problémát tehát az jelenti, hogy a munkaerőpiac nem
tudja integrálni a szegénységben élő
népességet. „Ráadásul ez a jövőben
csak romlani fog, hiszen egyre tudásintenzívebb a gazdaság, és akiknek
a képességei a munkaintenzív ágazatokban lennének hasznosíthatók,
egyre inkább el fognak távolodni a
munkaerőpiactól, hiszen ilyen munkaerőre már nem lesz szükség. Már
most látszik, hogy a munkaintenzív
ágazatokban nincs szükség annyi alkalmazottra, mint korábban, így az
építkezéseken kívül nem igazán van
jövő a kétkezi munkásoknak. Arról
nem is beszélve, hogy a fizikai rutinmunkát a legkönnyebb automatizálni” – mutatott rá a szociológus.

Öt százalékkal nőtt a gazdaság
» HÍRÖSSZEFOGLALÓ
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z idei első negyedévben 5 százalékkal nőtt Romániában a bruttó
hazai termék (GDP) a tavalyi év azonos
időszakához mérten – közölte tegnapi
gyorsjelentésében az Országos Statisztikai Intézet (INS). A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint
a GDP 5,1 százalékkal nőtt. A tavalyi
negyedik negyedévhez képest a gazdaság 1,3 százalékkal nőtt. A statisztikai intézet emlékeztetett, hogy tavaly
4,1 százalékkal, 2017-ben 7 százalékkal
nőtt a gazdaság. Ugyanakkor a tavalyi
évre vonatkozóan módosították a szezonálisan és naptárhatással kiigazított negyedéves adatokat, így tavaly a
második negyedévben 1,2 százalékkal
nőtt a GDP az előző három hónaphoz
képest a korábban közölt 1,3 százalék
helyett. A harmadik negyedévben 0,1

százalékponttal, 1,5 százalékra felfele
módosították a növekedést, akárcsak
a negyedik negyedévben, amikor a
GDP 1 százalékkal bővült az előző három hónaphoz mérten.
A statisztikai intézet szintén tegnap
közölte, hogy az első negyedévben 12,5
százalékkal nőtt az építőipari termelés
volumene, a szezonális és naptárhatással kiigazított adat szerint a bővülés
5,7 százalék volt. Márciusban a nyers
adatok szerinti növekedés 23,4 százalék volt a tavalyi harmadik hónaphoz
képest, a kiigazított adatok szerint a
bővülés 18,7 százalék.
Az Európai Bizottság az idén 3,5
százalékos gazdasági növekedésre
számít Romániában, míg a kormány
5,5 százalékos GDP-bővüléssel számol.
Elemzők arra számítanak, hogy az
idén is a fogyasztás lesz a növekedés
fő hajtóereje.

