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Nagyjából 5850 millió lej folyt 
be az államkasszába az üzem-

anyagok extra jövedéki adójából 
a 2017. szeptemberi bevezetés óta 
– közölte a pénzügyminisztérium 
Florin Roman nemzeti liberális 
párti (PNL) képviselő interpellá-
ciójára. A számadatot a honatya 
sajtóközleményben hozta nyilvá-
nosságra. „Az adó kivetésekor a 
PSD-kormány biztosra mondta, 
hogy ezeket a pénzeket egy kü-
lönálló alapba fogják gyűjteni, az 
összegeket pedig a közúti infra-
struktúra fejlesztésére és korsze-

rűsítésére fordítják. Ahogyan a 
PSD-kormánytól megszokhattuk, 
mindez hazugságnak bizonyult. 
A pénzből mintegy 80 kilométer 
autópályát lehetett volna építeni” 
– hangsúlyozta a politikus, akinek 
pártja prioritásként kezeli kor-
mányprogramjában az üzemanya-
gok extra jövedéki adójának eltör-
lését. Jelezte egyúttal, megkérdezte 
a pénzügyminisztériumtól azt is, 
hogy mire költötték el végül eze-
ket az adólejeket, de a tárca egyik 
államtitkára által aláírt válasz erre 
nem ad feleletet. Florin Roman 
ugyanakkor úgy véli, hogy a pénz a 
bér- és nyugdíjemelésekre ment el. 

Mire mentek el az adólejek?AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIST A ROMÁNIAI FELDOLGOZÓK IS MEGSÍNYLIK

Külföldi hús a felvágottban
A tavalyi 95 százalékról 5 
százalékra csökkent a ro-
mániai húsfeldolgozók által 
felhasznált húsmennyiség-
ben a belföldi termelésből 
származó sertéshús aránya. 
A szakma a hatóságoktól 
vár mielőbbi határozott 
fellépést a vírus terjedé-
sének megakadályozása 
érdekében.
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N em csak a sertéstartó gaz-
dáknak húzta keresztül 
a terveit az afrikai sertés-

pestis, alaposan sújtotta a hús-
feldolgozó ipart is – idézi Dana 
Tănase, a Román Húsipari Egye-
sület (ARC) elnökének hétvégi 
kijelentését az Economica.net 
gazdasági hírportál. Mint a szak-
ember hangsúlyozta, miközben 
tavaly 95 százalékban romániai 
termelőktől származó hússal 
dolgoztak, addig idén az arány 
megfordult, 95 százalékban a 
közös európai piacról származó 
húst használnak fel termékeik 
előállítására, és mindössze a hús 
5 százaléka származik a belföldi 
sertéstartóktól.

Megoldást a kialakult helyzet-
re Dana Tănase szerint csak az 
hozhat, ha a romániai hatóságok 
határozottan fellépnek a sertés-
pestis terjedésének megfékezése 
érdekében. Emlékeztetett ugyan-
akkor, hogy az Európai Bizottság 
szerint a fő kockázati tényezőt a 
lakossági gazdaságok jelentik. 
„Egy sor tényezőt szem előtt kell 
tartani, amikor egy életképes 
programot akarunk kidolgozni, 
olyan intézkedésekkel, ame-
lyek képesek megakadályozni 
a vírus terjedését. A lakossági 
gazdaságok jelentik a legkénye-
sebb és legérzékenyebb pontot 
minden szempontból, nem a 
nagy tenyésztők. Romániában 
nem szabad szabadon tartani a 
sertést, talán csak a Duna-deltá-
ban” – sorolta a húsipari vállal-
kozó. Hozzátette: természetesen 
a romániai utakon közlekedő 
járművek közlekedését is fi gye-
lembe kell venni, és a szakható-
ságoknak pénzt kell kérniük a 
kormánytól, hogy fertőtleníthes-
senek minden olyan járművet, 
amely olyan országból érkezik, 
ahol tombol az afrikai sertéspes-
tis, ahogyan különben Bulgáriá-
ban is eljárnak.

Másik példaként Dániát, a leg-
nagyobb európai sertéshúsfel-
dolgozó államot említette, ahol 

a hatóságok egy 70 kilométeres 
falat építettek a német határra. 
„Bár ez önmagában nem akadá-
lyozza meg a betegség terjedését, 
a többi intézkedéssel egyetem-
ben hozzájárul a fertőzés megfé-
kezéséhez. Fertőtlenítenek min-
den kamiont, amely áthalad az 
országon” – hívta fel a fi gyelmet 
a szakember.

Amint arról korábban be-
számoltunk, az Európai Unió 
a múlt héten a korábbi 25-ről 
29-re növelte azon romániai 
megyék számát, amelyekre kor-
látozásokat szabott meg – az 
afrikai sertéspestis jelenléte, 
vagy fertőzési kockázata miatt 
– a sertéshús-kereskedelem te-
rén. Petre Daea mezőgazdasági 
miniszter ugyanakkor cáfolta 
azokat a sajtóhíreket, miszerint 
az EU betiltotta a román sertés-
húsexportot.

A betegség 2017. július 31-én je-
lent meg először Romániában, az 
ország északkeleti térségében, a 
magyar–ukrán–román hármas-
határ közelében. Azóta 1763 fer-
tőző gócot sikerült felszámolni. 
Jelenleg országszerte 956 aktív 
fertőzésgócról tud az Országos 
Állategészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Hatóság (ANSVSA), 
ezek száma csökkenőben van a 
szakhatóság közlése szerint.
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A szociáldemokrata párti (PSD) 
kormány tegnap első olvasat-

ban tárgyalt a minimálbér eme-
léséről – jelentette be a kabinet 
ülésének első felében Viorica Dăn-
cilă ügyvivő miniszterelnök. Mint 
emlékeztetett, kormánya 2262 lejre 
szeretné emelni jövő januártól a 
legkisebb fi zetések értékét, a fel-
sőfokú végzettséggel rendelkező 
alkalmazottaknak garantált mini-

málbér pedig 2620 lejre nőne. Le-
szögezte, „szociális szempontból 
igazságos és korrekt intézkedés-
ről” van szó, vannak érvek mel-
lette és a gazdasági környezet is 
kedvező. „Erős szociális hatással 
bíró intézkedésről van szó olyan 
körülmények között, hogy jelenleg 
1,4 millió alkalmazott dolgozik mi-
nimálbérért. Miniszterelnökként 
úgy gondolom, szociális szem-
pontból igazságos és korrekt in-
tézkedés. Meggyőződésem, hogy 

vannak érvek és kedvező a gazda-
sági környezet, így nem látok okot 
arra, hogy a következő kormány 
ne emelné jövőre a minimálbért” 
– mondta a kormányfő. Jelezte 
egyúttal, a tervezetről egyeztettek 
a munkáltatói szövetségek és a 
szakszervezetek képviselőivel, és 
elemezte a Gazdasági és Társadal-
mi Tanács (CES) is. Megjegyezte, a 
PSD-kormányzás központi célki-
tűzése a lakosság életének jobbá 
tétele volt.

Nem emelte a PSD-kormány a minimálbért

Megfordult arány. 95 százalékban külföldi sertéshúsból dolgoznak a húsiparban
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