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DÉL-ERDÉLY IPARA A LEGFEJLETTEBB, SZÉKELYFÖLDÉ KEVÉSBÉ

Hatalmas bérkülönbségek
Erdélyben fejlettebb az 
ipar, mint Románia más 
régióiban, akár a régió 34 
százalékos lakosságará-
nyához viszonyítunk, akár 
a GDP-hez való átlagos 
hozzájárulását nézzük, ami 
az elmúlt években 32–34 
százalék közötti volt – 
derül ki az Erdélystat friss 
elemzéséből.

 » B. E.

A z ipar súlya az európai 
átlaghoz képest Kelet-Kö-
zép-Európában és ezen 

belül Romániában is jelentős. 
Románián belül Erdélyben ki-
emelkedő az ipar jelentősége, 
mind a bruttó hazai termékhez 
(GDP) való hozzájárulás, mind 
pedig az iparban foglalkoztatot-
tak részaránya szempontjából 
– derül ki az Erdélystat erdélyi 
statisztikai intézet legfrissebb 
elemzéséből. A most nyilvános-

ságra hozott adatsorok szerint 
a romániai iparban foglalkozta-
tottak 44 százaléka Erdélyben 
tevékenykedik, ugyanakkor az 
erdélyi foglalkoztatottak 27 szá-
zaléka az iparban dolgozik, ami 
jelentősen meghaladja az orszá-
gos 21 százalékos arányt.

Erdélyben fejlettebb az ipar
Az Európai Unió 28 országában 
a GDP 19,5 százalékát képezi az 
ipar, ennél magasabb az arány 
az EU kelet-közép-európai tag-
országaiban, ahol az ipar ki-
emelten fontos szerepet tölt be 
a gazdaságban – derül ki az Er-
délystat elemzéséből. Románi-
ában és ezen belül Erdélyben is 
kiemelkedő az ipar jelentősége: 
Erdély ipara 2017-ben 79 milli-

árd lejjel járult hozzá az ország 
GDP-jéhez, ami az országos 
ipari hozzájárulás 39 százalé-
kát teszi ki. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy Erdélyben fejlet-
tebb az ipar, akár ha a régió 34 
százalékos lakosságarányához 
viszonyítunk, akár ha a GDP-
hez való átlagos hozzájárulását 
nézzük, ami az elmúlt években 
32–34 százalék közötti volt.

Romániában 2017-ben az ipar-
ban foglalkoztatottak száma 
meghaladta az 1,7 millió főt. 
Erdély országon belüli aránya 
ebből a szempontból is ki-
emelkedő, a romániai iparban 
foglalkoztatottak 44,1 százalé-
ka ebben a régióban tevékeny-
kedik, ugyanakkor az erdélyi 
foglalkoztatottak 27 százaléka 
az iparban dolgozik, ami jelen-
tősen meghaladja az országos 
21 százalékos arányt.

Erdélyben az ipari vállalatok 
üzleti forgalma 2008-tól töretle-
nül növekszik, 2018-ban már a 
212 milliárd lejt is meghaladta. 
Ennek relatív többségét, 34,4 

százalékát a dél-erdélyi régió 
adta. Az ellenpólust a Székely-
föld képviseli, hiszen 2018-ban 
az ipari vállalatok összes üz-
leti forgalma alig 7 milliárd lej 
volt, ami mintegy 3 százalékát 
jelenti az erdélyi ipari cégek 
üzleti forgalmának. Az ipari 
vállalatok száma 2011-től csak-
nem folyamatosan növekedett 
Erdélyben, míg 2018-ban elérte 
a közel 25 ezer vállalatot.

Székelyföldön kisebb
az ipar
Erdélyen belül Dél-Erdélyben a 
legerősebb a komplex ipari te-
vékenység, itt található a régió 
legnagyobb vállalata is. A Bán-
ság ipara szintén nagyon fejlett 
a nagy autóipari beszállítóknak 

köszönhetően. A Partiumban a 
legtöbb üzleti forgalmat a szá-
mítógép, elektronikai és optikai 
eszközök gyártása adja, de az 
élelmiszergyártás, a fémalap-
anyag gyártása, valamint a 
gumi- és műanyag termékek 
előállítása szintén jelentős ága-
zatok. Székelyföldön az ipar a 
többi régióhoz képest lényege-
sen kisebb, a térségen belül a 
könnyűipar számít jelentősnek.

Temes megyében
a legjobb a fi zetés
Az iparban alkalmazottak net-
tó  keresetét vizsgálva, az Er-
délystat rámutat: az elmúlt 
több mint tíz évben mind a 
könnyűiparban, mind pedig 
a komplex iparban növeked-
tek a nettó bérek. A növekedés 
reálértéken számolva a köny-
nyűiparban 74, a komplex ipar-
ban 88 százalékos volt 2008 és 
2018 között. A könnyűiparban a 
nettó bérek általában az orszá-
gos átlagkereset alatt vannak, 
míg a komplex iparban az or-

szágos átlagot meghaladó net-
tó fi zetésre lehetett számítani. 
2018-ban alkalmazottként átla-
gosan 2042 lejt lehetett keresni 
a könnyűiparban, míg 2781 lejt 
a komplex iparban.

Az erdélyi megyék közül 
2018-ban Temes megyében le-
hetett alkalmazottként elérni a 
legnagyobb nettó bért a komp-
lex iparban (3449 lej), ami jóval 
magasabb, mint a teljes megyei 
átlag (2739 lej). A könnyűipar-
ban szintén Temes megyében 
láthatóak a legnagyobb nettó 
fi zetések (2132 lej). A legala-
csonyabb átlagbér a komplex 
iparban Hargita megyében volt 
(1782 lej), míg a könnyűipari 
minimum Beszterce-Naszód 
megyében található (1551 lej).
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Magas a gyerekek elszegényedési kockázata Romániában

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

2018-ban a társadalmi kategó-
riák közül a gyermekek voltak 

a legnagyobb mértékben kitéve 
az elszegényedés és a társadalmi 
kirekesztettség kockázatának az 
Európai Unió államainak majd-
nem a felében. Míg azonban Szlo-
véniában és Csehországban 13,1 
százalék, illetve 13,2 százalékos 
volt az arány, addig Romániában 
38,1 százalékos, a szomszédos Bul-
gáriában 33,7 százalékos – derül 
ki az Unió statisztikai hivatala, az 
Eurostat által közzétett, legfris-
sebb adatsorokból.

 Mint rámutatnak,  2018-ban az 
EU-ban élő gyerekek 23,4 százalé-

ka volt kitéve az elszegényedés és a 
társadalmi kirekesztettség kocká-
zatának, míg a felnőttek (18 és 64 
év közötti személyek) esetében ez 
az arány 22,1 százalék volt, az idős 
generáció (65 év felettiek) körében 
pedig 18,4 százalék. Romániában, 
Szlovákiában és Franciaországban 
az elszegényedés által veszélyezte-
tett gyermekek aránya több mint 
5 százalékponttal meghaladta az 
összlakosságból érintett személyek 
arányát, ez lévén a legnagyobb kü-
lönbség a két mutató között. Ezzel 
szemben Észtországban 6,5 száza-
lékponttal alacsonyabb volt a gyer-
mekek körében az arány, mint az 
összlakosság körében, Lettország-
ban pedig 5,9 százalékponttal.

Sok gyerek helyzete rossz

AZ IPARBAN FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZARÁNYA ÉS AZ ÁTLAGOS NETTÓ KERESETEK ERDÉLYBEN 2018-BAN (LEJ)
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