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 » ANTAL ERIKA

Költségvetés szempontjából az idei 
lesz a leggyengébb év: Maros me-

gyében jóval kevesebb pénz jut új 
beruházásokra, de a közintézmények 
működtetésére is. A kormány ugyanis 
új képlet szerint számolta a költségve-
tést: míg az előző évben lakosonként 
475 lej volt a kiinduló szám, ez most 
275 lejre csökkent.

A Maros Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóságnak 100 
millió lejjel kevesebből kell gazdál-
kodnia – kezdte az egyik legfájóbb 
ponttal Péter Ferenc. Maros Megye 
Tanácsának elnöke hozzátette, remé-
li, hogy a kormány által megígért júli-
usi költségvetés-kiigazításkor sikerül 
pótolni a hiányokat. Arra a kérdésre, 
hogy a hiányzó összeget miből fogják 
kigazdálkodni, a tanácselnök annyit 
mondott, kollégáival most dolgoznak 
a költségvetésen, február 20-án pedig 
a testület elé terjesztik. „Egyelőre az 
alintézményeink működtetésére össz-
pontosítunk” – mutatott rá az elnök.

A Maros megyei önkormányzat 
alárendeltségébe húsz intézmény 
tartozik, ezek közül a legnagyobbak 
a Maros Megyei Klinikai Kórház, a 
szociális és gyermekvédelmi igazga-
tóság, de ide tartozik a Transilvania 
repülőtér, az ipari park, a megyei 

könyvtár, a megyei múzeum, a Ma-
ros Művészegyüttes, a fi lharmónia, a 
bábszínház, valamint a Látó és a Vat-
ra szépirodalmi folyóiratok is.

A 2019-ben elkezdett projektek 
mindegyikét folytatják, a folyamat-
ban lévő munkálatok sehol nem áll-
nak le, az egészségügy és a közúti inf-
rastruktúra továbbra is előnyt élvez 

– hangsúlyozta az elnök. Egyelőre a 
legsürgősebb tennivalókat, javításo-
kat, felújításokat kell elvégezni, de 
az új beruházásokkal sem várnak a 
költségvetésig, előkészítik a terveket, 
megvalósíthatósági tanulmányokat, 
hogy amint lesz rá anyagi keret, azon-
nal meghirdethessék a közbeszerzési 
eljárásokat – mondta Péter Ferenc.

Nem jut pénz új beruházásokra Maros megyében

 » Egyelőre a 
legsürgősebb 
tennivalókat, 
javításokat, 
felújításokat 
kell elvégezni 
– mondta Péter 
Ferenc.

 »  Van össze-
függés ugyan-
akkor a górcső 
alá vett terméket 
gyártó vállala-
tok mérete és 
az eltérő minő-
ség között, a 
22 millió eurós 
üzleti forgalmat 
meghaladó gyár-
tók esetében a 
minőségi kettős 
mérce lehetősége 
8 százalékkal nő. 

Tovább mélyült a
külkereskedelmi hiány

Tavaly 14,3 százalékkal, 17,280 
milliárd euróra nőtt Románia 

külkereskedelmi mérlegének hiánya 
az előző évhez mérten – derül ki az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) 
által tegnap nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. A defi cit 2,164 milli-
árd euróval haladta meg a 2018-ban 
jegyzett adatot. A behozatal tovább-
ra is gyorsabb ütemben bővült, 
mint a kivitel. Románia tavaly 1,9 
százalékkal többet, 69 milliárd 
euró értékben exportált, miköz-
ben 4,2 százalékkal többet, 86,283 
milliárd euró értékben importált a 
2018-as évhez mérten. Ugyanakkor 
decemberben enyhén nőtt a kivitel 
a behozatalhoz képest, de abszolút 
értékben az import értéke magasabb 
volt az exportéhoz képest. Így de-
cemberben Románia 4,9 százalékkal 
többet, 4,826 milliárd euró értékben 
exportált, miközben 4,5 százalékkal 
többet, 6,594 milliárd euró értékben 
importált. A külkereskedelmi mérleg 
hiánya a tavalyi utolsó hónapban 
1,768 milliárd euró volt.

A statisztikai adatokból kiderül 
továbbá, hogy Románia külkereske-
delme háromnegyedét az EU-tagál-
lamokkal bonyolítja. Tavaly a kivitel 
47,2 százalékát és a behozatal 37,2 
százalékát a gép- és járműipari ter-
mékek tették ki. (Hírösszefoglaló)

Mintegy 50 százalék a valószínű-
sége, hogy ugyanaz az élelmiszer 
különböző minőségű Romániában 
és Bulgáriában, mint Dániában 
– derül ki a Közös Kutatóközpont 
(JRC), vagyis az Európai Bizottság 
tudományos szolgálata által készí-
tett elemzésből. Ez azt jelenti, hogy 
minél nagyobb az egy főre jutó 
GDP közötti különbség két ország 
között, annál nagyobb a kettős 
mérce a minőség tekintetében.

 » KRÓNIKA

A romániai és a bolgár fogyasz-
tók a leginkább kitettek a ket-
tős mércének az élelmiszerek 

minőségét illetően – idézi az Econo-
mica.net gazdasági portál a Közös 
Kutatóközpont (JRC), vagyis az Eu-
rópai Bizottság tudományos szol-
gálata által készített, legfrissebb 
elemzést. Ennek értelmében össze-
függés van aközött, hogy mekkora 
egy országban az egy főre jutó brut-
tó hazai termék (GDP) és az illető 
államban eladásra kínált termékek 
között, és minél nagyobb a különb-
ség két ország egy főre eső GDP-je 
között, úgy nő annak a valószínű-
sége, hogy a különböző vállalatok 
egyazon brand alatt más minőségű 
terméket kínálnak. A legnagyobb, 
52 százalékos valószínűséget a Dá-
nia–Bulgária országpáros között 
mértek a tanulmány készítői. És bár 
Romániára nem térnek ki, hasonló 

lehet az állás, hiszen a GDP tekin-
tetében az ország az 57. helyen áll, 
Bulgária pedig a 68.

A GDP-hez való viszonyulás mel-
lett a kutatók megnézték azt is, 
hogy van-e összefüggés egy termék 
ára és a kettős mérce előfordulása 
között, és arra a következtetésre 
jutottak, hogy minél nagyobb az 
árkülönbség az országpárok kö-
zött, úgy nő a kettős mérce elő-
fordulásának valószínűsége. Van 
összefüggés ugyanakkor a górcső 
alá vett terméket gyártó vállalatok 
mérete és az eltérő minőség között, 
a 22 millió eurós üzleti forgalmat 
meghaladó gyártók esetében a mi-
nőségi kettős mérce lehetősége 8 
százalékkal nő. Az egyszerű termé-
keknél, amelyeknek legtöbb három 

ORSZÁGOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA: AZ EGY FŐRE JUTÓ GDP KÖZÖTTI ELTÉRÉSSEL ARÁNYOSAN NŐ A MINŐSÉGBELI KÜLÖNBSÉG ESÉLYE

Bizonyítékok az élelmiszeripari kettős mércére

Eltérő minőség. Többek között a Lays chipset is górcső alá vette az Európai Bizottság tudományos szolgálata által végzett vizsgálat

A Maros megyei kórház továbbra is elsőbbséget élvez a megyei tanács szemében
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összetevőjük van, a lehetőség 25 
százalékkal csökken.  De van ösz-
szefüggés a termék csomagolása 
és minőségbeli különbség között 
is: minél nagyobb az eltérés a 
csomagolás eleje, úgy nő a kettős 
mérce esélye.

A kutatás során olyan terméke-
ket vettek górcső alá, mint a Lays 
Potato Chips Nature, a Fanta és a 
Fish Fingers (Findus).

Mint ismeretes, a kettős mérce 
alkalmazására korábban számos 
EU-tagállam közül Románia is fel-
hívta a fi gyelmet, a bukaresti me-
zőgazdasági minisztérium által 
rendelt laboratóriumi vizsgálatok 
pedig kilenc termék esetében ta-
láltak eltérést a Nyugat-Európá-
ban és Romániában forgalmazott 
azonos termékek összevetése 
következtében. Az élelmiszerek 
kalória- és proteintartalma vagy 
nem egyezett meg a címkén fel-
tüntetett értékkel, vagy a nyu-
gat-európai terméken feltüntetett 
érték eltért a Romániában forgal-
mazottétól.

Közben a román szenátus  ta-
valy októberben elfogadott egy 
törvénytervezetet, ami az üzleti 
forgalom négy százalékáig terje-
dő bírsággal büntetné azokat a 
cégeket, amelyek a másutt forgal-
mazottnál gyengébb minőségű 
termékeket értékesítenek Romá-
niában azonos márkanév alatt. 
A kettős mércét büntető törvény-
tervezet akkor léphet hatályba 
Romániában, ha a képviselőház 
is megszavazza és az államfő ki-
hirdeti.




