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F E L H Í V Á S

HAT MEGYE AZ ÁTLAGNÁL JOBBAN TELJESÍTETT, DE MINDENHOL VISSZAESÉST REGISZTRÁLTAK AZ ERDÉLYSTAT ADATAI SZERINT

Eltérően alakult az erdélyi megyék gazdasága
Óriási eltérést látunk az 
erdélyi megyék között, ha azt 
vesszük górcső alá, mennyire 
sínylette meg gazdaságuk a 
rendkívül nehéz tavalyi évet. 
Miközben a legjobban tel-
jesítő Kolozs megyében alig 
1,2 százalékkal zsugorodott 
a GDP, addig a lista végén 
álló Arad, Bihar és Szatmár 
megyében 8 százalékhoz 
közelített a visszaesés.

 » B. E.

A szélesebb értelemben vett 
Erdély hat megyéje is job-
ban teljesített a koronaví-

rus-járvány és az azzal karöltve 
érkező gazdasági válság miatt 
rendkívül nehéz tavalyi évben, 
és bár pozitív eredményről egyik 
megye esetében sem beszél-
hetünk, legalább az országos 
átlagnál lassúbb ütemben csök-
kent a bruttó hazai termékük 
(GDP) – derül ki az Erdélystat 
által tegnap nyilvánosságra ho-
zott elemzésből.

A koronavírus-járvány első 
évében Románia bruttó hazai 
terméke reálértéken 4,4 szá-

zalékkal csökkent az Országos 
Gazdasági Előrejelzési Bizott-
ság előzetesen becsült adatai 

szerint (ezt később 3,9 száza-
lékra korrigálták). Mint az er-
délyi statisztikai intézet által 

összeállított adatsorok rávilá-
gítanak, a GDP éves csökkené-
si üteme hat erdélyi megyében 
volt kisebb az országos átlag-
nál. A rangsor élén Kolozs me-
gye áll, ahol a tavalyi visszaesés 
mindössze 1,2 százalékos volt, 
ezt követi Maros (1,8 százalék), 
Szeben (3 százalék), Fehér (3,2 
százalék), Brassó (4 százalék), 
illetve Hargita megye (4,3 szá-
zalék). Átlag feletti csökkenés 
Szilágy (4,7 százalék), Mára-
maros (4,8 százalék), Kovász-
na (5,1 százalék), Temes (5,6 
százalék), Krassó-Szörény (6,1 
százalék), Beszterce-Naszód 
(7,2 százalék), Arad és Bihar 
(7,7százalék), illetve Szatmár 
(7,9 százalék) megyében volt.

Az elmúlt évtizedben Romá-
nia bruttó hazai terméke no-
minális euró értéken 63 száza-
lékkal bővült, az egy főre jutó 
GDP 6544-ről 11 162 euróra nőtt 
– fi gyelembe véve a 2020-as 
visszaesést is. Erdélyben jelen-
tős arányú növekedés tapasz-
talható, míg az évtized elején a 
régió hozzájárulása az országos 
GDP-hez 32 százalék körüli volt, 
ez megközelítőleg 33 százalékra 
emelkedett az elmúlt években 
– mutat rá az elemzés. Az egy 
főre jutó nemzeti össztermék 

Bukarest–Ilfov régióban kiug-
ró, 25 142 euró, ezt követi Erdély 
(10 684), Havasalföld (9019), és 
Moldvában a legalacsonyabb, 
7182 euró. Erdélyen belül Kö-
zép-Erdély, Bánság és Dél-Er-
dély emelkedik ki, itt az egy főre 
jutó GDP 2020-ban 12 927, 11 817, 
illetve 11 681 euró volt. Ezektől 
viszonylag leszakadva követ-
kezik a Partium (8446 euró), 
Székelyföld (7990 euró), majd 
Észak-Erdély (7704 euró).

Az elmúlt tíz évben a Kolozs és 
Maros megyét is magában fogla-
ló közép-erdélyi régió erősödött 
látványosan, a gazdaság volu-
mene itt megduplázódott 2011 
és 2020 között, az egy főre jutó 
GDP értéke rendre meghaladta a 
dél-erdélyi, illetve a bánsági tel-
jesítményt is. A partiumi régió 
gazdasági eredménye is jól ala-
kult, a volumen 66, az egy főre 
jutó GDP 74 százalékkal bővült, 
alapvetően Bihar és Szilágy me-
gye erősödött átlagon felül. Szé-
kelyföld is javított pozícióján, az 
egy főre jutó GDP tekintetében 
Észak-Erdély fölé került 2018-tól 
kezdődően. Kovászna és Hargita 
megyében az egy főre jutó GDP 
az országos átlag 71–73 százalé-
kát éri el – irányítja rá a fi gyel-
met az Erdélystat elemzése.

Lejtmenetben. Valamennyi erdélyi megye GDP-je csökkent
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A koronavírus-járvány és a 
pandémiával karöltve érkező 

gazdasági válság dacára 5216 lej-
re rúgott 2020-ban egy romániai 
háztartás havi átlagjövedelme – 
derül ki az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által hétfőn nyilvá-
nosságra hozott adatsorokból. 
A most közzétett adatok szerint 
a pénzbeni jövedelem háztartá-
sonként átlagban havi 4840 lejt 
tett ki (személyenként 1884 lejt), 
azaz 8,7 százalékkal többet, mint 
2019-ben; természetbeni jövede-
lem pedig havi 376 lejt (146 lejt 
személyenként), azaz 11,7 száza-
lékkal többet, mint 2019-ben.

 A statisztikai intézet tájé-
koztatása szerint a háztartások 
összes bevételének havi átlaga 
5216 lej volt tavaly, ami 2031 lejt 
jelent fejenként; a növekedés 

2019-hez viszonyítva 8,9, illetve 
9,6 százalékos.

 Az összeg nagy része viszont 
– akárcsak a korábbi években – 
elment a létfenntartáshoz szük-
séges kiadásokra. A háztartások 
átlagos havi kiadásai 4372 lejre 
rúgtak tavaly, ami a bevétel 83,8 
százalékát jelenti, és 1,6 százalé-
kos csökkenést mutat a referencia-
időszakhoz viszonyítva.

 A bérek és az ezekhez kapcsol-
ható juttatások tették ki a háztar-
tások havi bevételének 68,2 szá-
zalékát. Emellett 19 százalékot 
(2019-ben ez 18,4 százalék volt) 
tettek ki a különböző szolgálta-
tásokért kapott jövedelmek, 1,8 
százalékot (2019-ben 2 százalék) 
az önálló, nem mezőgazdasági 
tevékenységből származó jöve-
delem, 1,7 százalékot (2019-ben 
1,8 százalék) a mezőgazdasági 
tevékenységből származó jöve-

delem és 7,2 százalékot (2019-
ben 7 százalék) a természetbeni 
jövedelmek, elsősorban az élel-
miszeripari termékek saját for-
rásból történő fogyasztásának 
értéke (6,1 százalék 2020-ban a 
2019-ben regisztrált 5,8 száza-
lék után). A háztartási kiadások 
főbb tételeit az élelmiszerek, a 
nem élelmiszeripari termékek, 
a szolgáltatások, a társadalom-
biztosítás, az adók és illetékek, 
a mezőgazdasági termeléshez 
szükséges eszközök és anyagok 
jelentették.

 A statisztikák szerint ugyanak-
kor a lakosság továbbra is csak 
elhanyagolható összeget költi be-
fektetésre, ingatlan- vagy terület-
vásárlásra. Erre a célra átlagosan 
a kiadások mindössze 0,5 száza-
léka ment tavaly, ami ráadásul 
még visszaesést is jelent a 2019-
ben regisztrált 0,6 százalék után.

 » KRÓNIKA

A pénzügyi felügyelet megha-
tározott időre a biztosítottak 

állami garanciaalapjának felügye-
lete alá vonta a gépjármű-bizto-
sítás piacán vezetőnek számító 
City Insurance céget. A vállalatot 
csaknem 3 millió lejre bírságolták, 
és kötelezték, hogy életképes üz-
leti tervet mutasson be arról, hogy 
rendelkezik elegendő fedezettel a 

további működéséhez, valamint 
a biztosítások alapján keletkező 
károk kifi zetésére. A felügyeleti 
hatóság fejenként 1 millió lejre 
bírságolta a cég három vezetőjét, 
akárcsak a vállalat felügyeletére 
hivatott testület tagjait.

 A hatóság közleménye szerint a 
biztosítottak állami garanciaalap-
ja négy hónapig fogja ellenőrizni 
a cég működését, ezt a felügyeleti 
időszakot pedig akár meg is hosz-

szabbíthatják a törvényes rendel-
kezések értelmében. Dan Apostol, 
a szakhatóság kommunikációs 
igazgatója elmondta: a döntéssel 
határozott jelzést akartak adni 
arra, hogy a cégnek ismét törvé-
nyes keretek között kell működnie 
a fogyasztók és a biztosítási piac 
érdekeinek megfelelően. Értesülé-
sek szerint a szakhatóság egyebek 
mellett tőkeemelést vár el a tulaj-
donostól. 

Nőtt tavaly az átlagjövedelem

Gondok egy nagy biztosító háza táján

Több mint tíz éve nem nőttek 
olyan jelentősen az élelmiszer-

árak havi összevetésben, mint az 
idén májusban. Az ENSZ Élelme-
zésügyi és Mezőgazdasági Szer-
vezete (FAO) számításai szerint a 
májusi árindex 127,1 pont lett, 4,8 
százalékkal (5,8 ponttal) maga-
sabb az áprilisinál, és 36,1 ponttal 
(39,7 százalékkal) magasabb az 
egy évvel korábbinál. Májusban a 
mutató már a 12 egymást követő 
hónapban emelkedett, és 2010 
októbere óta a legnagyobb mér-
tékben nőtt havi összevetésben. 
A FAO élelmiszerár-indexe keres-
kedelemmel súlyozott mutató, 
amely az öt legfontosabb élelmi-
szer-alapanyag nemzetközi piaci 
árát veszi fi gyelembe. Májusban 
a szemes termények árindexe 
áprilishoz képest 6 százalékkal 
(7,6 ponttal) 133,1 pontra, 2013 ja-

nuárja óta a legmagasabb szintre 
ugrott. 7,8 százalékkal (12,7 pont-
tal) 174,7 pontra nőtt a növényi 
olaj árindexe, ami így már a 12. hó-
napja emelkedett részben annak 
a hatására, hogy a pálmaolaj ára 
2011. februári szintre emelkedett 
azokra az aggodalmakra, hogy las-
sult a termelésnövekedés a délke-
let-ázsiai országokban, nő a globá-
lis importkereslet és alacsonyabb 
szintre került a készlet.  A tejtermé-
kek árindexe egy éve nő, áprilishoz 
képest 1,2 százalékkal (1,7 ponttal) 
120,8 pontra erősödött, éves össze-
vetésben 28 százalékkal emelke-
dett a mutató.  A cukor árát követő 
mutató már a második egymást kö-
vető hónapban emelkedett május-
ban, amikor 6,8 százalékkal (6,8 
ponttal) 106,7 pontra, 2017 márci-
usa óta legmagasabb szintre nőtt. 
(Hírösszefoglaló)

Folytatódott a drágulás




