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ENYHE CSÖKKENÉS JELLEMZŐ A ROMÁNIAI HÁZTARTÁSOK ÉLELMISZERRE FORDÍTOTT KIADÁSA TERÉN

Nem spórolunk, ha a hasunkról van szó
Európai uniós szinten Ro-
mániában a legmagasabb a 
háztartások jövedelemének 
élelmiszerre költött aránya – 
derült ki az Eurostat frissen 
közzétett adataiból.

 » KRÓNIKA

T avaly az Európai Unió 
háztartásai a fogyasztá-
si kiadásaik 13 százalékát 

fordították élelmiszerre és alko-
holmentes italokra. Az arány Ro-
mániában a legnagyobb: itt egy 
háztartás összkiadásának átla-
gosan 26 százalékát költik élelmi-
szerre és nem alkoholos italokra. 
Az erre vonatkozó adatokat az 
Európai Unió statisztikai hivatala 
(Eurostat) tette közzé tegnap. A 
kiadások nagy százaléka megy el 
élelmiszerre Litvániában (20,2%) 
és Észtországban is (19,3%). Az 
élelmiszerekre és az alkoholmen-
tes italokra fordított kiadások 
aránya a teljes fogyasztási ki-
adásoknak kevesebb mint 10%-a 
három tagállamban: Írországban 
(8,6%), Luxemburgban (8,9%) és 
Ausztriában (9,7%).

2009 és 2019 között egy háztar-
tás összkiadásából az élelmisze-
rekre és nem alkoholos italokra 

fordított pénzmennyiség aránya 
jelentősen lecsökkent Litvániá-
ban (2009-ben 25,4%, 2019-ben 
már csak 20,2% volt ez az arány, 
tehát 5,2 százalékponttal csök-
kent), Máltán (3,5 százalékpont-
tal csökkent) és Lengyelország-
ban (3 százalékponttal csökkent).

Romániában enyhe csökkenés 
történt ezen a téren: 2009-ben 
egy háztartás összkiadásának 
27,3%-át fordították élelmiszerre 

és nem alkoholos italokra, 2019-
ben a 26%-át (1,3 százalékpontos 
csökkenés). Nőtt az arány Cseh-
országban (2009 – 14,2%, 2019 – 
15,5%, vagyis 1,3 százalékpontos 
növekedés), Szlovákiában (1,1 
százalékpontos növekedés), és 
Magyarországon (0,5 százalék-
pontos növekedés).

2019-ben az Európai Unió ház-
tartásai összesen 956 milliárd 
eurót fordítottak élelmiszerre és 

alkoholmentes italokra, ez az EU 
bruttó hazai termékének 6,8%-
ával egyenlő. Ez azt jelenti, hogy 
az EU-ban átlagosan a háztartá-
sok összkiadásának 13%-át köl-
tötték élelmiszerre és alkohol-
mentes italokra. Lakásra, vízre, 
villany-, gázfogyasztásra és más 
energiahordozókra egy átla-
gos háztartás összkiadásának 
23,5%-át, míg utazásra 13,1%-át 
költötték el.

Térségi turizmus
közpénzből 

Évi 800 ezer euró (közel 4 
millió lej) értékű támogatást 

nyújtana a Maros Megyei Tanács 
azoknak a légitársaságoknak, 
amelyek Marosvásárhelyre indí-
tanának járatot. A közpénzeknek 
erre a célra való felhasználásával 
az idegenforgalmat szeretnék 
fellendíteni a megyében – ma-
gyarázta Peti András, a marosvá-
sárhelyi Transilvania nemzetközi 
repülőtér igazgatója. A tervet 
előbb az Európai Bizottságnak 
kell bemutatni, és miután az 
jóváhagyta, kezdődhet a meg-
valósítás különböző pályázatok, 
közbeszerzési eljárások meghir-
detésével. A megyei tanács két, 
az Európai Unió által fi nanszíro-
zott pályázatot is készül benyúj-
tani a repülőtér fejlesztésére. 
Mint az igazgató a Székelyhon-
nak elmondta, az egyik pályázat 
az utasfogadó terminál bővítését, 
illetve a két repülőgép-parkoló 
összevonását célozza. A másik 
pályázat révén a tűzoltóállomás 
és az utaskiszolgáló bővítését 
szeretnék megvalósítani. A ma-
rosvásárhelyi repülőtéren január 
4-ig szünetel a London-Luton-já-
rat, valamint február végéig a 
budapesti is fel van függesztve. 
A Dortmundba és Memmingen-
be tartó járatok működnek. 
Azoknak az utasoknak, akik 
onnan érkeznek, nem kell 
kéthetes karanténba vonulniuk. 
(Antal Erika)
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Egy romániai háztartás összkiadásának átlagosan 26 százalékát költi élelmiszerre és nem alkoholos italokra




