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• Továbbra is az Euró-
pai Unió szegényebb 
tagállamai között talál-
ható Románia az Euro-
stat friss összesítése 
szerint: az egy főre jutó 
bruttó hazai termék 
(GDP) és az egy főre 
jutó tényleges egyéni 
fogyasztás (AIC) alap-
ján is a rangsor máso-
dik felében szerepel az 
ország. 

ISZLAI KATALIN

M inden évben összeállítja jó-
léti mutatók alapján az eu-
rópai országok rangsorát az 

Európai Unió statisztikai hivatala, az 
Eurostat. Vásárlóerő-paritáson (PPS) 

számolva az egy főre jutó brut-
tó hazai termék (GDP) és az 
egy főre jutó tényleges egyéni 
fogyasztás (AIC) értéket vizs-
gálják. A múlt évre vonatkozó 
előzetes adatok szerint to-

vábbra is Luxemburg az Euró-
pai Unió leggazdagabb tagállama, 

a legszegényebb pedig Bulgária. 

Gyenge, de javuló értékek

Az első rangsorban, amelyben az egy 
főre jutó tényleges egyéni fogyasztást 
(AIC) vették górcső alá, az EU-s át-
lagnak számító 100 százalékhoz ha-
sonlítva kell értelmezni az adatokat. 
Ennek megfelelően 131-es értékkel 

Luxemburg áll a rangsor elején, azaz 
31 százalékkal az EU-s átlag fölött. 
Ezzel szemben az utolsó helyen álló 
Bulgáriában mindössze 61 az érték, 
tehát 39 százalékkal az EU-s átlag 
alatt helyezkedik el. Romániában ez 
a szám 79 (21 százalékkal marad el az 
átlagtól), ennél gyengébb eredményt 
csak hat tagállamban jegyeztek, köz-
tük Magyarországon. 

Az egy főre jutó bruttó hazai ter-
mék (GDP) szintén PPS-ben kifejezve 
ugyancsak Luxemburgban volt a leg-
magasabb (az uniós átlag 266%-a), és 
Bulgáriában a legalacsonyabb (55%). 
Romániában 72 százalék volt ez az 
érték, amivel az ötödik leggyengébb 
helyezést érte el az ország. Jó hír vi-

szont, hogy ez növekedésnek számít 
a korábbi évekhez képest, 2018-ban 
ugyanis az egy főre jutó GDP csak 65, 
2019-ben pedig 69 százaléka volt az 
uniós átlagnak.

A nagyvárosok húzzák fel

A Románia által jegyzett eredmény 
nem számít annyira gyengének, hi-
szen régebben mindig a második 
legrosszabb helyezést érte el Bulgária 
után, most azonban több országot is 
megelőzött – mutatott rá megkere-
sésünkre Szabó Árpád közgazdász. 
Arra is felhívta ugyanakkor a fi gyel-
met, hogy az adatokat több tényező is 
árnyalhatja. „A statisztikák tendenci-

ákat mutatnak, de sohasem érvénye-
sek az egyénekre. Gondoljunk csak 
bele, ha összeadjuk Bukarest adatait 
tíz elnéptelenedő, kis vidéki települé-
sével, a súlyozott átlag jó eredményt 
fog szülni, de ez a falvakban élők 
valódi életminőségét nem tükrözi” – 
példálózott a szakember. Hozzátette, 
ez a teljes országra levetíthető, tehát 
a statisztikában elért jobb eredmény 
arról tanúskodik, hogy a pörgő, gaz-
dag nagyvárosokban jó az életminő-
ség, magas a vásárlóerő, de a vidéki, 
mezőgazdaságból élő lakosság to-
vábbra is küszködik. Figyelembe kell 
venni továbbá azt is, hogy az elemzés 

2020-as adatokra alapoz, a járvány 
évében viszont sok munkahely meg-
szűnt, az ellenkező oldalon azonban 
felpörögtek az információ-technoló-
giai cégek, amelyek szintén a nagy-
városokban fordulnak elő.

Nem olyan rossz a helyzet

A szakember emellett a székelyföldi 
helyzetre is kitért. Mint részletezte, 
valóban elmaradnak a térség gazda-
sági mutatói az országos átlagtól, de 
az is tény, hogy az elmúlt időszak-
ban, részben a magyar kormány tá-
mogatásának köszönhetően, jelentős 
fejlesztések történtek. „Szeretünk 
panaszkodni, és nincs is tejjel-vaj-
jal folyó Kánaán Székelyföldön, de 
nem állunk azért annyira rosszul. A 
három megye közül Maros teljesít a 
legjobban, mivel közelebb van az or-
szág közepéhez, fontos útvonalak ha-
ladnak át rajta, Kovászna megyének 
pedig Brassó közelsége jelent előnyt, 
a legelszigeteltebb mindenképpen 
Hargita megye” – sorolta Szabó. Meg-
látása szerint azonban ha a Marosvá-
sárhely–Jászvásár közötti autópálya 
átszeli majd a Gyergyói-medencét, 
sokat javulhat a helyzet. A sztráda 
mentén ráadásul logisztikai közpon-
tokat, raktárakat létesíthetnek, ami 
munkahelyteremtést is feltételez.

Nem mindegy, hol élünk. 
Számos tényező befolyásolja 
a vásárlóerő alakulását

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

GERGELY IMRE

„Jó ideje, hogy a gyergyószentmik-
lósi zöldségpiacon nem láttuk a 
hurutfőző asszonyt, az örmény étel-

ízesítőt férje szokta kínálni. 
Mezei Anikó ugyanis ház-
hoz kötött, egyre nehezebb 
számára a járás. Három 
műtét után a negyedikre is 
sort kell keríteni, ha talpon 
akar maradni. Nincs mit 
szépíteni: Anikó ágyba ke-

rül, ha a medencéjét nem fogják 
megműteni, ha az elkopott forgót 
nem sikerül kicserélni” – fogalmaz 

az adományozásra biztató felhívás. 
Egy bonyolult beavatkozásra van 
szükség, amelyet csak egy brassói 
orvos vállalt, és amelynek költsége 
70 ezer lej. A család abban bízik, 
hogy a segítséget meg tudják hálál-
ni, később pedig, amikor Anikó talp-
ra áll, más bajbajutottat ők is tudnak 
majd istápolni. Mert erről szól a 
közösség: ma nekem van valamiből 
kevés, de holnap már én is adhatok 
– olvasható a felhívásban.

Az adományokat a gyergyó-
szentmiklósi Kordiál, Universal, 

BB Market üzletekben, a Társak 
boltjában, a Tiara szépségsza-
lonban kitett adománygyűjtő do-
bozba, illetve szombatonként a 
zöldségpiacon, a mézes-hurutos 

asztalnál lehet átadni. A gyógyu-
lást banki átutalással is lehet 
támogatni a Mezei Ignác nevén 
szereplő számlaszámon: RO78BR-
DE210SV08600902100.

Medence- és forgóműtétre van szüksége
• Költséges műtéti beavatkozásra van szüksége a 
gyergyószentmiklósi Mezei Anikónak. A család a szük-
séges összegnek csak egy részét tudja önerőből előte-
remteni, ezért támogatásra van szükségük. 

Mezei Anikó segítségre szorul, adományozókat várnak

▸  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

A Székely 
Népviselet Napja
2017-ben a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes 
útjára indította és azóta 
rendszeresen megtartja a 
Székely Népviselet Napját. 
Idén is arra kérnek minden-
kit, hogy ezen alkalommal 
ki-ki lehetősége szerint öltse 
magára székely népviseletét 
vagy jelzésértékkel annak 
valamelyik darabját. Az az-
napi megörökített pillanatot, 
amelyen székely népvise-
letben látható, ossza meg a 
felhívás kezdeményezőjével, 
a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttessel. A fotókat 
július 2-án éjfélig várják a 
hargitaneptanc@gmail.com 
címre, ezt követően pedig 
megosztják az együttes 
Facebook- oldalán.

• RÖVIDEN 

Mi az a PPS?
A PPS főként az Eurostat által 
alkalmazott sajátos vásárlóerő- 
paritás, amely azt méri, hogy 
mennyi terméket lehet vásárolni 
egy valutában egy másik valutá-
hoz mérve, ezzel figyelembe véve 
a különböző országokban eltérő 
árakat. Definíciója: 1 PPS = 1 euró 
vásárlóereje az EU egészére.

Ezúttal is az utolsók között
Hatalmas a különbség az EU leggazdagabb és legszegényebb országa között




