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• Óriási eltérést lá-
tunk az erdélyi me-
gyék között, ha azt 
vesszük górcső alá, 
mennyire sínylette 
meg gazdaságuk a 
rendkívül nehéz ta-
valyi évet. Miközben 
a legjobban teljesítő 
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 Á L I N T  E S Z T E R

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

rus-járvány és az azzal karöltve 
érkező gazdasági válság miatt rend-
kívül nehéz tavalyi évben, és bár 
pozitív eredményről egyik megye 
esetében sem beszélhetünk, lega-
lább az országos átlagnál lassúbb 
ütemben csökkent a bruttó hazai 
termékünk (GDP) – derül ki az Er-
délystat által a hét elején nyilvános-
ságra hozott elemzésből.

A koronavírus-járvány első 
évében Románia bruttó hazai ter-
méke reálértéken 4,4 százalékkal 
csökkent az Országos Gazdasági 
Előrejelzési Bizottság előzetesen 
becsült adatai szerint (ezt később 

3,9 százalékra korrigálták). Mint az 
erdélyi statisztikai intézet által ösz-
szeállított adatsorok rávilágítanak, 
a GDP éves csökkenési üteme hat 
erdélyi megyében volt kisebb az 
országos átlagnál. A rangsor élén 
Kolozs megye áll, ahol a tavalyi 
visszaesés mindössze 1,2 százalé-
kos volt, ezt követi Maros (1,8 szá-
zalék), Szeben (3 százalék), Fehér 

(3,2 százalék), Brassó (4 százalék), 
illetve Hargita megye (4,3 száza-
lék). Átlag feletti csökkenés Szi-
lágy (4,7 százalék), Máramaros (4,8 
százalék), Kovászna (5,1 százalék), 
Temes (5,6 százalék), Krassó-Szö-
rény (6,1 százalék), Beszterce-Na-
szód (7,2 százalék), Arad és Bihar 
(7,7 százalék), illetve Szatmár (7,9 
százalék) megyében volt.

A GDP alakulása

Az elmúlt évtizedben Románia 
bruttó hazai terméke nominális eu-
ró értéken 63 százalékkal bővült, az 
egy főre jutó GDP 6544-ről 11 162 eu-
róra nőtt – fi gyelembe véve a 2020-
as visszaesést is. Erdélyben jelentős 
arányú növekedés tapasztalható, 
míg az évtized elején a régió hoz-
zájárulása az országos GDP-hez 32 
százalék körüli volt, ez megközelí-
tőleg 33 százalékra emelkedett az 
elmúlt években – mutat rá az elem-
zés. Az egy főre jutó nemzeti össz-
termék Bukarest–Ilfov régióban ki-
ugró, 25 142 euró, ezt követi 
Erdély (10 684), Havasalföld 
(9019), és Moldvában a leg-
alacsonyabb, 7182 euró. Er-
délyen belül Közép-Erdély, 
Bánság és Dél-Erdély emel-
kedik ki, itt az egy főre jutó 
GDP 2020-ban 12 927, 11 817, illetve 
11 681 euró volt. Ezektől viszonylag 
leszakadva következik a Partium 
(8446 euró), Székelyföld (7990 eu-
ró), majd Észak-Erdély (7704 euró).

Az elmúlt tíz évben a Kolozs és 
Maros megyét is magában foglaló 
közép-erdélyi régió erősödött lát-
ványosan, a gazdaság volumene 
itt megduplázódott 2011 és 2020 
között, az egy főre jutó GDP értéke 
rendre meghaladta a dél-erdélyi, 
illetve a bánsági teljesítményt is. 
Székelyföld 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 százalékát éri 
el – irányítja rá a fi gyelmet az Er-
délystat elemzése.

Az állami befektetések jótékony 
hatással vannak a gazdaságra

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

H I R D E T É S

Lezárult az oltási maraton második szakasza
Hétfő reggel nyolc óráig tartott a másodjára megszervezett oltási 
maraton a marosvásárhelyi orvosi egyetemen. A gyógyszerészeti kar 
épületében 72 óra alatt 7377 személyt oltottak be. Ebből 6799 fő az 
emlékeztető adagra, 578 fő pedig az első adagra érkezett – közölte 
Leonard Azamfirei, az egyetem rektora Facebook-oldalán. „A május 
14–16. között megrendezett oltási maratonon az egyetem megmutatta, 
hogy képes összefogni a hatóságokat, amelyeknek gondoskodniuk kell 
az emberekről. A hétfőn véget ért második kiadáson a dolgok termé-
szetesen mentek, ismét bizonyítva a folyamatosságot és a szakmaisá-
got” – mondta az egyetem vezetője. Az immunizálás ez alkalommal is 
megszakítás nélkül, éjjel-nappal történt. A tíz oltókabinnal rendelkező 
oltópont pénteken reggel nyolckor nyitott, majd hétfőn reggel nyolckor 
zárt, és ezúttal is a Pfizer vakcinájával oltottak. Háromszáz önkéntes 
segített az akció lebonyolításában, és most már a 12 éven felüli gyere-
keket is beoltották szülői engedéllyel.

Önkéntesek kerestetnek
Önkénteseket toboroz a Gyulafehérvári Caritas székelyudvarhelyi 
szervezete: a Mindenki mindenkiért című projekt részeként székelyud-
varhelyi roma közösségek és hátrányos helyzetű gyerekek foglalkoz-
tatásába és programszervezésbe kapcsolódnak be a jelentkezők. A 
tevékenységek júliustól kezdődnek, a jelentkezési határidő június 18-a. 
Az önkéntesek állandó és időszakos tevékenységeket végeznének. 
Érdeklődni a 0770-736308-as telefonszámon vagy a zsofia.szekely@
caritas-ab.ro e-mail-címen lehet.
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Eltérően alakult gazdaságok
Hat megye az átlagnál jobban teljesített, de mindenhol gazdasági visszaesést regisztráltak




