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Tömeges elbocsátások a román állami vasúttársaságnál
Júliusban 1 400 alkalmazottjától válik meg a Román Vasúttársa-
ság teherszállító ágazata (CFR Marfă) – jelentette be Cătălin Drulă 
közlekedési miniszter, aki szerint növelni kell az állami tulajdonban 
levő vállalat hatékonyságát. „Az elbocsátások soha nem szereznek 
örömet, csakhogy ahhoz, hogy sikeres legyél a teherszállítási piacon, 
hatékonynak kell lenned egy versenyben, a versenypiacon. Az állami 
cég piaci részesedése alig 20 százalékos, a többiek kevesebb emberrel 
végzik ugyanazt a tevékenységet. Úgy volt, hogy júliustól 1 400 alkal-
mazottat építenek le, ám ez nem jelenti azt, hogy mindenkit elbocsá-
tanak, mivel egy részük már önként távozott” – idézte az Antena 3 
hírtelevízió portálja a tárcavezető nyilatkozatát. Cătălin Drulă szerint 
hamarosan döntés születik, az eddigi vizsgálataik azt mutatják, hogy a 
tervezett reform nem járt sikerrel.
 
Nőttek júniusban a lakáseladások
Júniusban összesen 54 781 ingatlant adtak el Romániában, 7 008-cal 
többet, mint májusban – derül ki az országos földhivatal (ANCPI) 
tegnapi sajtóközleményéből. Az adásvételi szerződések tárgyát 
képező házak, telkek és lakások száma idén júniusban 7 963-mal 
magasabb volt, mint 2020 azonos időszakában. A legtöbb ingatlanel-
adást a múlt hónapban Bukarestben (9 181), Brassó (3 230) és Ilfov 
megyében (3 002) regisztrálták. A legkevesebb ingatlant ugyanebben 
az időszakban Kovászna (166), Călăraşi (203) és Krassó-Szörény 
megyében (301) adták el. A jelzáloghitelek száma országszerte júni-
usban 24 209 volt, 3 938-cal több, mint 2020 júniusában. A legtöbb 
ilyen hitelre Bukarestben (4 497), Arad (3 488) és Temes megyében 
(1 550) kötöttek szerződést. A lista végén Szilágy (68), Hargita megye 
(72) és Kovászna megye (74) áll.
 
Dugába dőlt a paradicsomprogram, sok igénylőt csaláson értek
A paradicsomtermesztőket támogató programnak „nulla hatása 
volt”, és sok helyen „masszív csalások” történtek – jelentette ki a 
mezőgazdasági miniszter. Adrian Oros azt mondta, az úgynevezett 
paradicsomprogram keretében a négy év alatt összesen csaknem 200 
millió euró támogatást osztottak ki a termesztőknek, a kezdeménye-
zés azonban nem érte el a kívánt hatást, a négy esztendő alatt ugyan-
is folyamatosan nőtt az import. Ezért a programot ebben a formában 
megszüntették, és indítottak egy újabbat, amelynek keretében a 
paradicsom mellett más zöldségek védett területen való termesztésé-
re is igényelhető a csekély összegű támogatás. Erre a programra 150 
millió lejt fordítanak idén. 

CSÖKKENT AZ ELSŐ NEGYEDÉVBEN A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK EXPORTJA, A BEHOZATAL VISZONT MEREDEKEN NŐTT

Egyre több élelmiszert importál Románia
Folyamatosan mélyül az 
élelmiszeripari termékek 
külkereskedelmi mérlegének 
hiánya Romániában: miután 
tavaly 58,1 százalékkal bő-
vült a defi cit, az idei év első 
hónapjában már csaknem 
66 százalékkal nőtt a hiány a 
2020-as esztendő ugyanezen 
időszakához viszonyítva.

 » KRÓNIKA

A z év első három hónapjá-
ban 755,34 millió euróra 
volt tehető a mezőgazda-

sági és élelmiszeripari termékek 
külkereskedelmében jegyzett de-
fi cit, ami csaknem 66 százalékkal 
több, mint a 2020-as esztendő 
ugyanezen időszakában – közölte 
az Agerpres hírügynökség érdek-
lődésére a bukaresti mezőgazda-
sági és vidékfejlesztési minisztéri-
um. Mint írták, a tavalyi esztendő 
első negyedében 455,5 millió eu-
róra rúgott a román agrár külke-
reskedelmi mérleg hiánya.

Az Európai Unió országaival 
folytatott kereskedelemben Ro-
mánia az idei első negyedévben 
1,154 milliárd eurós defi citet, a 
nem uniós országok vonatko-

zásában ellenben 398,93 millió 
eurós többletet könyvelhetett el. 
Tavaly a vizsgált időszakban az 
EU-n belüli kereskedelemben a 
hiány megközelítette a 963 millió 
eurót, míg a harmadik országok 
esetében a többlet meghaladta 
az 507 millió eurót.

A statisztikai adatok szerint 
2021 januárja és márciusa között 
Románia 1,74 milliárd euró érték-

ben exportált agrár-élelmiszer-
ipari termékeket, ami csökkenést 
jelent a 2020 azonos időszakában 
jegyzett 1,97 milliárd euróhoz 
mérten. Az import értéke több 
mint 2,49 milliárd euróra volt te-
hető a jelzett időszakban, míg egy 
évvel korábban 2,43 milliárd eu-
rót összesített. A szaktárca szerint 
a legnagyobb exportbevételt hozó 
élelmiszerek között szerepelt a 

kukorica 405,38 millió euróval, 
a napraforgómag (173,45 millió 
euró), a búza (170,28 millió euró), 
a szivar, szivarka és cigaretta 
(158,25 millió euró), valamint az 
egyéb dohány és dohánypótlók 
(74,88 millió euró). 

 A kukorica az importált termé-
kek listáján is az első helyen áll, 
ebből 157,86 millió euró érték-
ben importált Románia január 

és március közötti időszakban. 
Ezt a hűtött vagy fagyasztott friss 
sertéshús követi (123,13 millió 
euró), aztán a pékáruk, péksü-
temények és kekszek (közel 103 
millió euró), valamint a takar-
mányozáshoz használt készítmé-
nyek (94,46 millió euró) követ-
keznek a sorban.

 Amint arról korábban írtunk, 
Románia csaknem 2 milliárd 
eurós külkereskedelmi defi cittel 
zárta a 2020-as évet a mezőgaz-
dasági és élelmiszeripari termé-
keket illetően, miután ezek im-
portja 8,9 milliárd euróra nőtt, az 
export értéke pedig 6,9 milliárd 
euróra csökkent.

 „A 2019–2020-as mezőgaz-
dasági évben tapasztalt szá-
razság mind a termés, mind az 
export tekintetében kihatott az 
agrár-élelmiszeripari ágazatra, 
így az agrár-élelmiszeripari ter-
mékek kereskedelmi mérlegének 
hiánya 2020-ban 1,937 milliárd 
euró volt, ami 58,1 százalékkal 
több, mint 2019-ben. A keres-
kedelmi defi cit növekedése el-
sősorban a búza, a kukorica, a 
napraforgómag és a szójabab 
exportjának erőteljes visszaesé-
sével magyarázható” – szögezik 
le a román mezőgazdasági mi-
nisztérium képviselői.
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Jön is, megy is. Az importok és az exportok terén egyaránt a kukorica a listavezető




