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Valósak az aggodalmak a 
sertéshús drágulásával kap-
csolatban, ám a Krónikának 
nyilatkozó szakemberek úgy 
vélik, az nem lesz annyira nagy 
mértékű, mint amennyire az 
ágazat munkáltatóit tömörítő 
szövetség elnöke véli – meglátá-
suk szerint nem valószínű, hogy 
éppen háromszorosára emelke-
dik az ár. Gondot okoz viszont, 
hogy az afrikai sertéspestis 
miatt bevezetett szigor okán 
csökken a sertésállomány. És ha 
ehhez még azt is hozzátesszük, 
hogy a magasabb árak révén a 
termelőknek jobban megérheti 
Kínába exportálni, akár hiány 
is kialakulhat a piacon, ami 
természetesen tovább pörgeti az 
árakat, és közvetve a többi hús 
drágulását is eredményezi.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

A sertéshús drasztikus drágulá-
sával riogatnak az ágazatban 
érdekelt vállalkozók, Radu 

Timiș, a romániai húsipari mun-
káltatók szövetségének elnöke már 
egyenesen azzal számol, hogy a jövő 
év első felében háromszoros árat fo-
gunk fi zetni a tarjáért vagy a karajért 
a boltokban.

„Nagyon közel állunk egy újabb 
élelmiszerválsághoz. Idén megkét-
szereződött a sertéshús ára, jövőre 
meg fog háromszorozódni. A kínai 
kormány a nagy európai termelők-
től vásárolja a sertéshúst. Kínában 
a disznóhús kilogrammonkénti ára 

elérte a 6 eurót, Romániában ma 
valahol 4 euró körül alakul a boltok 
polcain” – fogalmazott a szakember, 
aki szerint így az ár mellett gondot 
okozhat a szükséges mennyiség biz-
tosítása is.

Meglátása szerint a romániai la-
kosság ilyen körülmények között a 
csirke-, juh- vagy a marhahús felé 
fog orientálódni, vagy vegetáriánus 
életmódot választ. „Egy dolog biztos: 
a proteinek fele eltűnt. Mivel fogjuk 
kompenzálni és milyen áron? Ha a 
sertéshús ára nagyon magas, nőni 
fog a marha- és a csirkehús ára is, mi-
vel a fogyasztás a többi proteinforrás 
felé irányul” – hívta fel a fi gyelmet a 
húsipari vállalkozó.

Egyúttal azzal próbált mindenkit 
megnyugtatni, hogy most a karácso-
nyi hajrában még nem kell aranyárat 
adni az ünnephez a legtöbb család-
ban hagyományosan hozzátartozó 
falatokért. „Az üzletláncokkal foly-
tatott egyeztetés alapján elmondha-
tom, megvoltak előre a szerződéseik, 
biztosították a szükséges mennyisé-
get. Úgy feltételezem, hogy a gondok 
február–márciusban kezdődnek 
majd” – vázolta Radu Timiș.

Mint ismeretes, a sertéshús drágu-
lását nemcsak a kínai viszonyok ala-
kítják, hanem az afrikai sertéspestis 
is, ami miatt Romániában is jelentős 
az az állomány, amelyet el kellett 
pusztítani. Közben pedig Timiș azt 
mondja, a bukaresti hatóságok máig 
nem foganatosították azokat az in-
tézkedéseket, amelyeket az Európai 
Bizottság a témában vár.

Szinte kétszeres
a malac tőzsdei ára
„Minden jel a drágulásra utal” – szö-
gezte le tegnap a Krónika megkeresé-
sére Magyar Loránd. A parlamenti 
képviselő, az alsóház mezőgazdasá-

gi bizottságának RMDSZ-es tagja 
kifejtette, világviszonylatban élelmi-
szerhiány van, az afrikai sertéspestis 
terjedése tovább tetézi a gondokat, 
emiatt szigorítják a háztáji sertéstar-
tást, ami az állomány, ezáltal pedig 
a kínálat csökkenéséhez vezet. „So-
katmondó a malacok tőzsdei árának 
alakulása. Idén ez szinte megkét-
szereződött az elmúlt évekhez vi-
szonyítva. Jelenleg 72 euró a tőzsdei 
ár, miközben az elmúlt két évben 34 
euró volt” – részletezte a szakpoliti-
kus. Meglátása szerint ezek a ténye-
zők együttesen árnövekedést ered-
ményeznek, de nem valószínű, hogy 
éppen a háromszorosára „tolják fel” 
a sertéshús árát.

Magyar Loránd ugyanakkor arról is 
beszámolt, hogy törvényhozói szinten 
vannak törekvések a folyamat mér-
séklésére, a parlamentben jövő héten 
szavaznak a sertéstenyésztési prog-
ram beindításáról. Ennek keretében 
360 millió eurós keretet különítenek 
el, amelyből új koca- és hízótelepeket 
lehet majd létrehozni állami támo-
gatással pályázati rendszerben. „Az 
ilyen intézkedések megakadályoz-
hatják az árnövekedést, ám ez hosszú 
folyamat, hiszen ezek a sertéstelepek 
három-négy év múlva valósulhatnak 
meg” – mutatott rá a képviselő. 

Változó trendek a Székelyföldön
Valószínűnek tartja a sertéshús árá-
nak emelkedését Sinka Arnold szé-
kelyföldi vidékfejlesztő is, akinek 
a sertés- és mangalicatenyésztés a 
szakterülete. Mint kérdésünkre el-
mondta, az afrikai sertéspestis terje-
dése negatívan befolyásolja a piacot, 
a romániai jogi háttér pedig nem segí-
ti a tenyésztést. Úgy látja ugyanakkor, 
valószínűleg túlzás, hogy a sertéshús 
ára háromszorosára növekszik, de 
mindenképpen drágulni fog.

AZ ÁGAZAT KÉPVISELŐI SZERINT A KARÁCSONYI FALATOK MIATT MÉG NEM KELL AGGÓDNUNK

Drasztikusan drágulhat a sertéshús

Minden jel drágulásra utal. Több tényező is felfelé hajtja a sertéshús árát, ráadásul a kínálat is egyre kisebb
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„A Székelyföldön például egyet-
len nagyméretű sertésfarm van, a 
Maros megyei Mezőbándon, kisebb 
farm is kevés, inkább a háztáji tar-
tás jellemző, és éppen ezt lehetet-
leníti el a sertéspestis miatt egyre 
szigorúbb szabályozás. Az igazság 
pedig középen van. Nem lehet elle-
hetetleníteni a háztáji tartást, de a 
hatóságok kénytelenek szigorítani, 
hogy megfékezzék a pestis terjedé-
sét. Másrészt a gazdák sem lehet-
nek felelőtlenek, fel kell nőni arra a 
szintre, hogy aki állatot tart, az hi-
vatalosan, fülszámmal, az előírások 
betartásával tegye” – szögezte le a 
szakember.

Sinka Arnold szerint aggasztó az 
a tervezet, ami előírná, hogy ház-
tájon nem lehet szaporítóállatot 
tartani, hiszen akkor a kisgazdák 
számára gyakorlatilag elérhetetlen 
lesz a malacvásárlás. „A kisgazda-
ságokban folyamatosan csökken 
az állomány, miközben még évek-
kel ezelőtt is elterjedt volt, hogyha 
valakinek volt munkahelye, attól 
még felnevelt egy-két disznót a 
család számára, ma már ez nem 
így van. A téli ünnepekre levágják 
a háztájon nevelt disznók nagy 
részét, a sertéspestistől való féle-
lem miatt is levágják az állatokat, 
jövőre már valószínű, hogy sokkal 
kevesebbet tartanak” – részletezte 
a szakértő. Ráirányította a fi gyel-
münket egyúttal arra is, hogy ha 
csökken a háztáji állomány, az to-
vábbi keresletnövekedést, és drá-
gulást eredményez. Sinka Arnold 
szerint a megoldás az lehet, ha ki-
sebb farmokat hoznak létre, ahol 
szakszerűen tartják a sertéseket.  
Tudomása szerint folyamatban 
vannak pályázatok, melyek során 
ezer sertés tartására alkalmas far-
mokat létesítenek, ez – mint ki-
emelte – szintén előrelépést jelent.
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Az élelmiszerárak pörgetik az infl ációt

Az élelmiszerárak drágulása nyomán 3,8 százalékra 
gyorsult novemberben az éves infl ációs ráta – derül ki az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) által tegnap nyilvános-
ságra hozott adatsorokból. Októberhez képest a fogyasz-
tói árak 0,23 százalékkal nőttek. A múlt hónapban az élel-
miszerek 4,9 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel 
korábban, a szolgáltatások 4,19 százalékkal drágultak, a 
nem élelmiszerek fogyasztói ára 2,83 százalékkal emel-
kedett. 2018 decemberéhez mérten 20,6 százalékkal drá-
gult a burgonya, 15,9 százalékkal nőtt a gyümölcsök és 
gyümölcskonzervek ára, 7,65 százalékkal a cigarettáé és 
más dohányipari termékeké, és 5,8 százalékkal kerülnek 
többé a húsipari termékek. Az üzemanyagok 5,6 száza-
lékkal drágultak. A jelenlegi mozgás azt mutatja, hogy fel-
gyorsult az áremelkedés októberhez viszonyítva, amikor 
az infl áció visszakerült a Román Nemzeti Bank (BNR) 3,4 
százalék +/–1 százalékos céljába. Az idei év első tizenegy 
hónapjában az átlagos havi infl ációs ráta 0,3 százalék 
volt: 0,4 százalék az élelmiszereknél, 0,3 százalék a nem 
élelmiszer jellegű termékeknél és 0,4 százalék a szolgál-
tatásoknál. Mint ismeretes, az infl áció augusztusban 3,9 
százalék volt, azóta folyamatosan csökkent, októberben 
3,4 százalékra mérséklődött, novemberben azonban 
ismét emelkedett. Mugur Isărescu, a román jegybank 
elnöke november 8-án bejelentette, a bukaresti központi 
pénzintézet 3,8 százalékos infl ációt vár az idei év végén. 
A BNR és az Európai Bizottság is arra számít, hogy az 
infl áció 2020-ban tér vissza várhatóan a román központi 
bank által kĳ elölt 1,5–3,5 százalékos célsávba.




