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F I Z E T E T T  P O L I T I K A I  H I R D E T É S

EURÓPAI ÖSSZEVETÉSBEN ROMÁNIA, AZ ORSZÁGON BELÜL TÖBBEK KÖZÖTT A SZÉKELYFÖLD ÁLL ROSSZUL

„Megfertőzte” a koronavírus a vásárlóerőt is
Jelentős eltérések mutat-
koznak az európai államok 
között, ha az egy főre eső 
vásárlóerőt vesszük górcső 
alá. Ugyanakkor az országon 
belül is jelentős különbségek 
fi gyelhetők meg, az amúgy 
e tekintetben sem túl fénye-
sen teljesítő Romániában a 
székelyföldi megyék elma-
radnak az átlagtól.

 » ISZLAI KATALIN

E gy romániai lakosnak át-
lagosan 5611 euró (tegnapi 
árfolyamon 27 390 lej) áll 

idén rendelkezésére elkölthető 
jövedelemként, miközben Liech-
tensteinben ez az érték 64 240 
euró – derül ki a GfK piackutató 
intézet friss felméréséből, amely-
ben 42 európai országban vizs-
gálták a vásárlóerőt. A 2020-ra 
vonatkozó adatok szerint a koro-
navírus-világjárvány miatt ebben 
az évben kevesebb szabadon 
elkölthető pénze maradt a lakos-
ságnak, mint egy évvel korábban. 
Egy európai lakosnak átlagosan 
773 euróval kevesebb, azaz 13 894 
euró áll rendelkezésére elkölthe-
tő jövedelemként. A vizsgált 42 
ország között egyébként jelentős 
eltérések vannak. A legmagasabb 
átlagos vásárlóerővel Liechtens-
tein, a legalacsonyabbal Ukrajna 
rendelkezik, a két ország közötti 
különbség pedig mintegy 37-sze-
res. Magyarország és Románia 
szintén a rangsor végén szerepel.

Zsugorodás mindenfelé
Az elemzés szerint ebben az év-
ben az egy főre jutó vásárlóerő 
közel 5,3 százalékkal csökkent az 
előző évi értékhez képest, ami a 
koronavírus-járvánnyal és az ál-
tala okozott gazdasági válsággal 
magyarázható. Ezáltal Európa 
lakosságának a vizsgált országok-
ban idén 9,5 ezermilliárd euró el-
költhető jövedelem állt rendelke-
zésére, ami fejenként 13 894 eurót 
jelent. Ezt az egy főre jutó európai 

átlagot a tanulmányban vizsgált 
42 ország közül mindössze 16 tud-
ta meghaladni, 26 viszont alatta 
helyezkedik el. Az egy főre jutó 
64 240 eurós vásárlóerejével Liech-
tenstein idén újra az élen végzett. 
Ez az összeg messze meghaladja a 
bármely más országban mértét, és 
egyben az európai átlag 4,6-sze-
resére rúg. Az egy főre jutó 41 998 
euróval Svájc a második helyen 
áll, 34 119 euróval pedig Luxem-
burg a harmadik. A lista ellenté-
tes oldalán álló Ukrajnában ezzel 
szemben az egy főre jutó vásár-
lóerő mindössze 1703 euró. Ma-
gyarország a 30. helyen végzett 
6871 euróval.

Mélyülő szakadék
Az egy főre jutó 5611 eurós vá-
sárlóerejével Románia szintén a 
sereghajtók között szerepel, az or-
szág a 31. a rangsorban (az összeg 
mintegy 60 százalékkal alacso-
nyabb az európai átlagnál). A ku-
tatásban ugyanakkor megjegyzik, 
hogy hatalmas szakadék van a 
gazdagok és a szegények között az 
országban. Az élen álló Bukarest-
ben 10 173 euró áll a lakók rendel-
kezésére, az utolsó helyen végző 
Vaslui megyében viszont mind-
össze 3374 euró. Bukarest mellett 
egyébként Kolozs, Szeben, Brassó 
és Temes megyében teszi ki az 
országos átlag legkevesebb 120 
százalékát a vásárlóerő. Szintén 
az országos átlag fölött vagy csak 

egy hajszállal alatta helyezkedik el 
Arad, Argeș, Prahova, Fehér, Hu-
nyad és Konstanca megye. A szé-
kelyföldi megyék viszont mind az 
országos átlag alatt végeztek. Ma-
ros megye valamivel jobban áll a 
maga 88–96 százalékával, Hargita 
és Kovászna megyében viszont az 
egy főre eső vásárlóerő az orszá-
gos átlag mindössze 80–88 száza-
lékát teszi ki.

Egy dolog az átlag, 
és más a medián
Szabó Árpád közgazdász szerint 
nagyobb problémát jelent az a ku-
tatásban is kihangsúlyozott tény, 
hogy nagy a különbség a gazda-
gok és a szegények között az or-
szágban. Mint mondta, elég, ha 
csak a különleges nyugdíjat kapó 
személyekre gondolunk, akik 
jelentős összegekből gazdálkod-
hatnak, szemben a kétkezi mun-
kásokkal vagy a kisnyugdíjasok-
kal, akik számára még a számlák 
befi zetése is gondot okoz. Ráadá-
sul a koronavírus-járvány is pont 
azokat sújtotta, akik korábban is 
nehezebb helyzetben voltak. Pél-
dául akik nem rendelkeztek in-
formatikai háttérrel, nem tudtak 
otthonról dolgozni, sok esetben 
kényszerszabadságra kényszerül-
tek, vagy elbocsátották őket. „Ha 
a kétkezi munkások elveszítik a 
munkahelyüket, a szegények és 
gazdagok közötti különbség to-
vább nő, óriási szakadék lesz a 

két réteg között. Szintén gondot 
jelent, hogy nagyon megugrottak 
az élelmiszerárak, pedig egész 
Európában árcsökkenés fi gyelhe-
tő meg ezen a téren, egyedül ná-
lunk jellemző az ellenkezője. Ez 
ugyancsak főként az alacsonyabb 
jövedelműek számára okoz ne-
hézséget” – emelte ki Szabó.

Hozzátette: a kelet-európai or-
szágokban, így nálunk is jellem-
ző továbbá, hogy a fővárosok és 
környékük jóval gazdagabb, mint 
az ország többi része, leszámítva 
néhány nagyobb várost. Fontos 
azonban megjegyezni, hogy a 
jobban teljesítő városokban, me-
gyékben sem általánosan igaz, 
hogy mindenki jól áll anyagilag. 
Van néhány szakma, amelyek 
felhúzóerőként szolgálnak, pél-
dául az IT-szektorban dolgozók 
nagyon jól keresnek, de emellett 
ott is élnek minimálbérért dolgo-
zók, illetve kisnyugdíjasok, akik 
ugyanúgy küszködnek. A statisz-
tikákat ezért mindig fenntartá-
sokkal kell kezelni, mert ugyan 
igaz, hogy nyújtanak egy általá-
nos képet a valós helyzetről, de 
nem tükrözik teljes mértékben a 
valóságot. „Az a probléma a sta-
tisztikai számításokkal, hogy egy 
dolog az átlag, és más a medián. 
Az utóbbival történő jövedelem-
számítás mutatná meg igazán, 
hogyan élnek az emberek. A sta-
tisztikai átlag hiányosságait úgy 
tudnám elmagyarázni, hogy ha 

kimegyek a konyhába, és az egyik 
kezem berakom a mélyhűtőbe, a 
másikat pedig a begyújtott sütő-
be, akkor átlagban nagyon jól ér-
zem magam, a valóságban azon-
ban már kevésbé” – mutatott rá 
képletesen is.

Alkudozni kellene?
A szakember a székelyföldi hely-
zet elemzése során elmondta: 
Marosvásárhely az országos átlag 
közelében van, de ez nem adhat 
örömre okot, hiszen a város va-
lamikor az ország öt legerősebb 
városa között szerepelt, így ahhoz 
képest ez nagy visszaesésnek szá-
mít. Ettől függetlenül a székelyföl-
di megyék közül Maros megye áll 
a legjobban, Hargita és Kovászna 
megye le vannak maradva. En-
nek számos oka van, Kovászna 
megye esetében például Brassó 
közelsége „zavar be”, mivel sok 
sepsiszentgyörgyi ott keresi a ke-
nyerét, így az ottani statisztikákat 
erősítik, és a Kovászna megyei-
ben nem szerepelnek. Az is tény 
ugyanakkor, hogy Bukarestből 
kevesebb támogatás, befektetés 
érkezik Székelyföldre, de Ma-
gyarországról annál több áram-
lik a térségbe, és ha utóbbiak 
támogatásként, ösztöndíjakként 
érkeznek, akkor nem jelennek 
meg a statisztikákban úgy, mint 
elkölthető jövedelem. Ettől elte-
kintve azonban ezek az összegek 
léteznek, ezáltal pedig elmond-
ható a szakember szerint, hogy 
kevéssel jobban élnek a székely-
földi megyékben, mint ahogy azt 
a statisztikák mutatják. „Persze a 
nagyipar hiánya meglátszik, ami 
hozzájárul az elmaradáshoz az 
országos átlagtól. Emellett, mi-
vel kevés vállalkozás működik 
Hargita és Kovászna megyében, 
a munkahelyek száma is ala-
csonyabb, és emiatt kevesebb 
pénzért is elmennek dolgozni 
az emberek, ami leveri az átlag-
béreket. Problémát jelent, hogy 
az ottani lakosság nem tanult 
meg alkudozni, ennek hiányában 
azonban a pénz a másik fél zsebé-
ben marad” – hangsúlyozta Sza-
bó Árpád.

Kinek mennyire futja. Országon belül is nagy az eltérés a szegények és gazdagok között
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A  román építőipari termelés 
volumene a nyers adatok sze-

rint 17,6 százalékkal nőtt az első 
háromnegyed évben az egy év-
vel korábbihoz képest – derül 
ki az Országos Statisztikai In-
tézet (INS) által tegnap nyilvá-
nosságra hozott adatsorokból. 
A szezonális és naptárhatással 
kiegészítve a bővülés 19,3 szá-
zalék volt. A nyers adatok sze-
rinti növekedés főleg a felújí-
tásoknak köszönhető, amelyek 
volumene 56,5 százalékkal nőtt, 
a karbantartási és javítási mun-
kák volumene 39,8 százalékkal 
bővült. Az új építéseknél 6,4 
százalékos volt a növekedés. Az 

épületek típusa szerint az ipari 
létesítményeknél 19,5 százalé-
kos volt a bővülés, a lakóépü-
letek építése 18,4 százalékkal 
nőtt, a nem lakóépületeké 14,2 
százalékkal. Szeptemberben az 
építőipari termelés volumene a 
nyers adatok szerint éves össze-
vetésben 18,7 százalékkal nőtt, 
a szezonális és naptárhatással 
kiigazított érték szerint 19,2 szá-
zalékkal volt nagyobb a tavalyi 
kilencedik hónapinál. Augusz-
tushoz mérten a nyers adatok 
szerint 9,8 százalékos növeke-
dést, a kiigazított érték szerint 
1,6 százalékos bővülést jegyez-
tek. (Hírösszefoglaló)

Nem állt le az építőipar




