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Júliustól vonattal is mehetünk
Magyarországra
Júliustól számos környező ország-
gal újraindul a nemzetközi vasúti 
közlekedés – közölte a MÁV tegnap 
az MTI-vel. Közlekedik július 
elejétől Nagyváradon, Kolozsvá-
ron, Csíkszeredán át Brassóba a 
Corona IC, újraindulnak a vonatok 
a Békéscsaba–Arad útirányon 
keresztül is, így Bukarest, Brassó, 
Nagyszeben, Temesvár is elérhető-
vé válik. A vasúttársaság honlap-
ján közzétett közlemény szerint a 
járatokról egyeztetnek a külföldi 
vasútvállalatokkal, a technológiai 
előkészületek folyamatban vannak. 
Felhívják a fi gyelmet arra, hogy az 
arcmaszk viselésének szabályai 
egyes országokban eltérhetnek, 
a magyarországi szakaszon a 
kormányrendeletnek megfelelően 
továbbra is kötelező a szájat elta-
karó maszk vagy sál viselése. Mint 
ismeretes, a veszélyhelyzet idején 
Romániában is kötelező maszkot 
viselni a vonatokon.
 
Csak kártyával a temesvári 
Wizz Air járatokon is
Mostantól több Wizz Air-járaton is 
csak bankkártyával lehet fi zetni a 
koronavírus-járvány okán elrendelt 
egészségügyi intézkedések miatt – 
közölte a magyar hátterű diszkont- 
légitársaság. Egyelőre kísérleti 
jelleggel vezették be az intézkedést, 
amelynek nyomán a Budapestről, 
Temesvárról és Rigából induló 
járatok fedélzetén nincs lehetőség 
készpénzes vásárlásra, mivel így is 
csökkenteni lehet a fi zikai kontak-
tusok számát. A vírushelyzet miatt 
a fedélzeti magazinok sem elérhe-
tőek, a fedélzeti szolgáltatásokat és 
árakat a járat indulása előtt, online 
lehet megtekinteni. A Wizz Air 
emlékeztetett: a repülés ideje alatt 
az utasok és a személyzet számára 
egyaránt kötelező az arcmaszk vi-
selése, a személyzetnek gumikesz-
tyűt is kell hordania. A cég kéri, 
hogy az utasok otthon végezzék 
el az utasfelvételt, és előre vegyék 
meg a pluszszolgáltatásokat. 

Lejtőn az autópiac
Az idén 25 százalékos, a valaha 
regisztrált legnagyobb mértékű 
lehet az újautó-eladások visszaesé-
se az Európai Unióban az európai 
autógyártók szakmai képviseleti 
szervezete tegnap publikált éves 
prognózisában. Az ACEA előrejel-
zése szerint a 2019-es 12,8 millióról 
több mint 3 millióval, 25 százalék-
kal 9,6 millióra csökkenhet az idén 
az eladott autók száma az Európai 
Unióban. A március közepén beve-
zetett járványvédelmi intézkedések 
miatt az értékesítések az év elejétől 
május végéig 41,5 százalékkal 
csökkentek a 2019-eshez képest. 
A helyzet azonban a korlátozó 
intézkedések fokozatos feloldásá-
nak köszönhetően az év hátralévő 
részében már enyhülni fog az ACEA 
prognózisa szerint.

NŐTT, DE AZ EURÓPAI ÁTLAGHOZ KÉPEST LÉNYEGESEN ALACSONYABB A SZEKTOR SÚLYA ROMÁNIÁBAN

Van potenciál a szolgáltatói ágazatban
Kolozsvár és Temesvár, illet-
ve a két nagyváros környéke 
áll a legjobban a szélesebb 
értelemben vett erdélyi pia-
con, ha azt vizsgáljuk, meny-
nyire fejlett a szolgáltatói 
szektor. A Székelyföld széná-
ja sem áll rosszul, Észak-Er-
délyben és a Partiumban 
viszont kevésbé fejlett a 
szolgáltatói ágazat.

 » B. E.

A szolgáltatói szektor fejlett-
ségét Romániában alapve-
tően a régiók urbanizációs 

foka határozza meg, a szolgálta-
tások súlya Bukarest térségében, 
illetve a nagyvárosokban és az 
ezeket övező agglomerációs tele-
püléseken koncentrálódik – derül 
ki az Erdélystat erdélyi statisztikai 
intézet által a Krónikához tegnap 
eljuttatott elemzésből. Mint az 
adatsorokból kiderül, a román 
fővárost Erdély viszonylatában 
Kolozsvár és Temesvár, illetve 
vonzáskörzetük közelíti meg. 
Ugyanakkor a Székelyföldnek is 
viszonylag jó a pozíciója, különö-
sen az infokommunikációs ágazat 
területén, a székelyföldi relatív 
alacsonyabb értékekben a nagy-
városok hiánya tükröződik. Az 
erdélyi régiók közül Észak-Erdély-
ben és Partiumban kevésbé fejlett 
a szolgáltatói szektor.

Csaknem 100 százalékos 
növekedés Romániában
A most nyilvánosságra hozott 
elemzés emlékeztet, a szolgáltatói 
ágazat súlya Kelet-Közép-Európá-
ban és ezen belül Romániában az 
európai átlaghoz képest lényege-
sen alacsonyabb. Ugyanakkor a 
2008-as válságot követően a szek-
tor a régióban ugrásszerűen fejlő-
dött: a növekedés dinamikusabb 
volt, mint más ágazatokban. Pél-
dául 2018-ban a romániai szolgál-
tatói szektor a bruttó hozzáadott 
érték (GVA) 44 százalékát állí-
totta elő, ami azt jelenti, hogy a 
szolgáltatásokban foglalkoztatot-
tak arányukhoz képest nagyobb 
hozzáadott értéket állítanak elő, 
ugyanis az összes foglalkoztatott 
alig 25 százalékát teszik ki.

Az Erdélystat elemzése a szol-
gáltatói szektor főbb mutatóit 

vizsgálja az Európai Unióban, 
Romániában, az erdélyi régiók-
ban és megyékben. A szűken ér-
telmezett szolgáltatói szektor az 
Unió 28 országában 54 százalék-
kal járult hozzá a bruttó hozzá-
adott értékhez, Romániában ez 
az arány 44 százalék volt 2018-
ban. Az elmúlt tíz évet tekintve az 
ágazat Romániában jelentősen, 
mintegy 94 százalékkal nőtt, 
szemben az uniós 24 százalékos 
bővüléssel. Az ágazaton belül a 
szellemi szolgáltatások az EU 28 
tagállamában a bruttó hozzáadott 
érték 29 százalékát jelentik, Ro-
mániában ez csupán 23 százalék. 
Az egyéb szolgáltatásokban az 
eltérés kisebb (EU28: 25 százalék, 
Románia: 21 százalék 2018-ban). 
A szellemi szolgáltatásokon belül 
az EU28 átlagán enyhén felüli ré-
szesedéssel rendelkezik a románi-
ai infokommunikációs szektor (6 
százalék vs. 5,2 százalék), viszont 
jelentősen kisebb a súlya a pénz-
ügyi és az egészségügyi szolgálta-
tásoknak, a szakmai-tudományos 
tevékenységeknek, illetve az ok-
tatásnak.

Eltérő trendek Erdélyben
Az elemzés részletesen foglalko-
zik a szolgáltatói szektorban fog-
lalkoztatottak, illetve az ágazat-
ban működő cégek statisztikáival. 
2018-ban az összes romániai fog-
lalkoztatott egynegyede dolgozott 
a szolgáltatói szektorban (mint-
egy 2,2 millió a 8,4 millióból). 
A szellemi szolgáltatásokban az 
összes romániai foglalkoztatott 
16 százaléka dolgozik, a nemzeti 

érték 23 százalékát állítva elő; 
az egyéb szolgáltatásokban ez az 
arány 10 százalék vs. 21 százalék.

Romániában az összes cég 34 
százaléka tevékenykedett a szű-
kebben értelmezett szolgáltatói 
szektorban 2018-ban, ez 178 617 
vállalatot jelent. A vállalkozói 
aktivitás inkább a szellemi szol-
gáltatásokra koncentrálódik (22 
százalék), ezen belül pedig ki-
magasló a szakmai-tudományos 
és a műszaki tevékenységet vég-
ző cégek aránya.

Az erdélyi nagyvárosok kö-
zül Kolozsváron, Temesváron és 
Brassóban vannak jelen kima-
gasló arányban a szolgáltatócé-
gek. E szerint a mutató szerint 
legkevésbé jellemző a tercier 
szektor Nagybányán, Szatmár-
németiben, Nagyváradon és Ara-
don. Szeben és Marosvásárhely 
átlagos helyzettel jellemezhe-
tők, Marosvásárhelyen kiemel-
kedő arányban fordulnak elő az 
egészségügyi szolgáltatócégek. A 
kisebb és legalább 35 százalékos 
magyar aránnyal rendelkező vá-
rosok közül a szolgáltatói szektor 
aránya a nagyobb székelyföldi 
településeken kiemelkedő (Csík-
szereda, Székelyudvarhely és 
Sepsiszentgyörgy), ahol aránya-
iban több szolgáltatócég műkö-
dik, mint az észak-erdélyi vagy 
partiumi nagyvárosokban. A tu-
dásintenzív ágazatok nagyobb 
arányban fordulnak elő Csíksze-
redában és Sepsiszentgyörgyön, 
vélhetően az ott működő oktatá-
si, felsőoktatási intézményekhez 
kapcsolódóan.

 »  Az erdélyi 
nagyvárosok kö-
zül Kolozsváron, 
Temesváron és 
Brassóban van-
nak jelen kima-
gasló arányban 
a szolgáltató-
cégek. A legke-
vésbé jellemző 
a tercier szektor 
Nagybányán, 
Szatmárnémeti-
ben, Nagyvára-
don és Aradon. 
Szeben és Ma-
rosvásárhely át-
lagos helyzettel 
jellemezhetők, 
Marosvásárhe-
lyen kiemelkedő 
arányban fordul-
nak elő az egész-
ségügyi szolgál-
tatócégek. 

 1 euró       4,8428
1 dollár      4,2916
 1 svájci frank 4,5381
1 font sterling 5,3408
100 forint 1,3880
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 » BÁLINT ESZTER

Ú jabb siker a romániai bankszek-
tor ellen: egy bukaresti hitelesnek 

sikerült elérnie, hogy a pénzintézet, 
amelytől a kölcsönt igényelte, eltö-
röljön 43 ezer svájci frankot az adós-
ságából, és lezárja a hitelt – tájékoz-
tatott a bankok és ügyfeleik közötti 
nézeteltérések, problémák rendezését 
zászlajára tűző egyesület (CSALB). 

Mint tegnapi közleményükben kiemel-
ték: a bankok továbbra is számottevő 
engedményeket tesznek azoknak az 
ügyfeleknek, akiknek ügyében köz-
benjárnak, és ha  szükségállapot nehe-
zítette is a tevékenységet azáltal, hogy 
a tárgyalások elhúzódtak, jó hírekkel 
is tudtak szolgálni klienseiknek.

A közlemény szerint a CSALB az év 
eleje óta 250 esetben „békítette ki” az 
ügyfelet és bankját, gondjaik vannak 

viszont a nem banki jellegű hitelinté-
zetekkel (IFN), a fogyasztók ugyanis 
több mint 240 kéréssel fordultak hoz-
zájuk 2020 januárja óta, ám mindössze 
11 kérést fogadtak el, hogy egyáltalán 
tárgyalás induljon azokról.

Az elmúlt három évben amúgy a 
CSALB közbenjárásával a bankok ügy-
feleinek több mint 3 millió euró alap-
talannak tartott törlesztőrészletet nem 
kellett befi zetniük.

Elengedett egy bank 43 ezer svájci franknyi „tartozást”

 » A bankok 
ügyfeleinek több 
mint 3 millió euró 
alaptalannak tar-
tott törlesztőrész-
letet nem kellett 
befi zetniük. 




