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Legnagyobb mértékben a friss 
és feldolgozott sertéshús, a 
sütőipari és tejtermékek ára nő 
az elkövetkező időszakban az 
élelmiszeripari szakszervezeti 
vezető szerint, aki úgy gon-
dolja, ez a kereslet visszaesé-
séhez, majd elbocsátásokhoz 
fog vezetni. A munkáltatók 
eközben arra fi gyelmeztetnek, 
hogy a minimálbér emelése 
nyomán tovább fognak drágul-
ni az élelmiszerek.

 » BÁLINT ESZTER

Á tlagosan 10–12 százalékkal 
drágítja az élelmiszereket 
az energiaárak meredek 

emelkedése, amihez más ténye-

TÖBB TÉNYEZŐ IS FELSRÓFOLJA A SERTÉSHÚS, A KENYÉR ÉS A TEJTERMÉKEK ÁRÁT, A SZAKSZERVEZET VÉSZHARANGOT KONGAT

Élelmiszer-drágulást is tartogat az ősz

„Húsba vágó” áremelésre fi gyelmeztetnek a szakszervezetek. A sertéshús és a sertéshúsból készült
termékek esetében a drágulás üteme elérheti a 20–25 százalékot is

 » A tejtermé-
kek esetében 
is legalább 15 
százalékos lehet 
a drágulás.

zők is társulnak, így a sertéshúsból 
készült termékek, a tejtermékek és 
a kenyér ára ennél jóval gyorsabban 
fog nőni – nyilatkozta az Agerpres 
hírügynökségnek Dragoş Frumosu, 

az élelmiszeripari szakszervezetek 
szövetségének (Sindalimenta) el-
nöke. „Nem fér kétség ahhoz, hogy 
az árliberalizáció és a kormányzati 
beavatkozás elmulasztása miatt be-
következett villanyáram- és a föld-
gázdrágulás nyomán nőni fognak 
az élelmiszerárak. Az árliberalizáció 
megtörtént egy ideje, várható volt, 
hogy nőni fognak az árak, és noha 
kaptunk garanciákat, nyilvánvaló, 
hogy jelen pillanatban a dolgok egy-
általán nem állnak jól” – fogalmazta 
meg a vállalkozó.

Hozzátette: az élelmiszerek drá-
gulásához hozzájárul még az üzem-
anyagárak emelkedése, a tavalyi 
aszály, valamint a koronavírus-vi-
lágjárvány is. „Nyilván így az élel-
miszerek is drágulnak, mert mi 
nagyon sok nyersanyagot impor-
tálunk. A tej 20–25 százalékát, a 
sertéshús közel 70 százalékát kül-
földről hozzuk be, de importálunk 
marhahúst is. A lej is gyengült, a 
valutaárfolyamtól is függünk” – ma-
gyarázta Dragoş Frumosu, aki úgy 
hiszi, hogy átlagosan 8–10 száza-
lékkal fog nőni az élelmiszerek ára 
legtöbb három hónapon belül.

A legfontosabb élelmiszerek
ára nő
„Gyorsabb lesz a drágulás a sertés-
hús és a sertéshúsból készült termé-
kek esetében, ahol ez az ütem eléri 
a 20–25 százalékot” – vetítette előre 
a szakember. Hozzátette: az elmúlt 
időszakban növekedésnek indult a 
búza ára is, a tonnánkénti ár nagy-
jából 30 százalékkal emelkedett, és 
ha azt is számításba vesszük, hogy 
a sütőipar nagy energiafogyasztó, 
nem lehet másra számítani, mint 
drágításra. És nem valamikor a tá-
voli jövőben – mondja a vállalko-
zó –, hanem hamarosan, hiszen a 
búza ára máris meredeken nő, és 
bár a sütőipari cégeknek vannak 
tartalékaik, mindenképp hatással 
lesz rájuk. Dragoş Frumosu mi-

nimum 25 százalékos drágításra 
számít a kenyér és más pékáruk 
terén is. „Lehet, hogy kevésnek tű-
nik, hogy egy 1,5 lejes kenyér ára 
1,9, legtöbb 2 lejre nő. De mivel ná-
lunk nagy a kenyérfogyasztás, gon-
dolnunk kell a szegény lakosságra, 
a népes családokra, amelyek sok 
kenyeret vásárolnak” – mutatott 
rá a Sindalimenta elnöke. Számí-
tásai szerint a tejtermékek eseté-
ben is legalább 15 százalékos lesz a 
drágulás.

A szakszervezeti vezető csütörtö-
kön amiatt is megkongatta a vész-
harangot, hogy az árak emelkedése 
óhatatlanul a kereslet visszaesésé-
hez fog vezetni, ami miatt élelmi-
szeripari alkalmazottak kerülnek 
majd utcára. „Biztosan csökkenni 
fognak az eladások. Első lépésként 
a nagyobb vállalatok valószínűleg 
csökkenteni fogják a váltások szá-
mát, a legkisebbek, amelyek nem 
élik túl, be fognak zárni, és fél éven 
belül elbocsátások lesznek, hacsak 
nem ébred fel valaki a kormányban, 
és talál megoldásokat” – vetítette 
előre a negatív jövőképet Dragoş 
Frumosu.

A minimálbér-emelés
dominóeff ektust okozhat
A Romalimenta Élelmiszeripari 
Munkáltatói Szövetség elnöke, So-
rin Minea eközben úgy véli, hogy 
az országos minimálbér emelése is 
az élelmiszerek drágulásához ve-
zet. Az Agerpres hírügynökségnek 
elmondta, hogy szerinte ez az intéz-
kedés teljes zavart okozna a piacon. 
„A minimálbér emeléséhez a terme-
lékenység növekedésére van szük-
ség. Egyetlen kormány, a jelenlegi 
sem értette meg, hogy a minimálbér 
növelésének dominóeff ektusa van, 
és az összes fi zetés emelésével jár. 
Ha tehát január elsejétől nő a mini-
málbér, akkor drágulni fog a hús és 
más élelmiszerek is” – jelentette ki 
Sorin Minea.
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 » B. E.

A járványhelyzet miatti társadal-
mi-gazdasági helyzet, valamint a 

szolgáltatások széles skáláját érintő 
digitalizáció felgyorsulásának követ-
keztében az elmúlt évben nőtt a ban-
ki csalásokkal kapcsolatos kísérletek 
száma – hívja fel a fi gyelmet az OTP 
Bank Románia. Mint közleményében a 
pénzintézet rámutat, az OTP Bank által 
2020 júliusa és 2021 júliusa között he-
lyi szinten elvégzett elemzés szerint a 
csalásban érintett bankkártyák száma, 
valamint a végrehajtott káresemények 
értéke alapján az emberi érzelmeinkre 
építő rosszindulatú tevékenységek nö-
vekvő tendenciát mutatnak.

„A csalás által érintett tranzakciók 
jelentős száma kompromittált bank-
kártyával történik. A csalásoknak 
megközelítőleg 59 százaléka, az ügy-
felektől kicsalt pénzösszegek 54 szá-
zaléka tartozik ebbe a kategóriába. 
Ezt a jelenséget pénzügyi és digitális 

képzéssel, a csalás kockázatának 
tudatosításával, valamint tájékozta-
tással lehet megfékezni. Ez a kulcsa 
annak, hogy az ügyfeleink megvéd-
hessék bizalmas adataikat, valamint 
elkerüljék azt, hogy bűnözők áldoza-
taivá váljanak” – idézte a közlemény 
Florin Orbant, az OTP Bank Románia 
bankbiztonsági és csalás elleni igaz-
gatóságának vezetőjét.

Phishing, smishing, vishing
A csalók által követett módszerek 
célja, hogy pszichológiai manipulá-
ció révén rávegyék a felhasználókat 
bizalmas információk megosztására, 
vagy olyan cselekvésre késztessék az 
áldozatokat, amelynek eredménye-
ként hozzájutnak a sértett személyes 
adataihoz, illetve a bejelentkezéshez 
szükséges információkhoz: család-
név, keresztnév, cím, település, me-
gye, bankkártya száma, bankkártya 
érvényességi ideje, CVV biztonsági 
kód, személyi szám vagy telefonszám.

A leggyakrabban használt csalá-
si módszer a phishing, amely csaló 
szándékú elektronikus üzenet küldé-
se révén személyes, pénzügyi vagy 
biztonsági információi megosztására 
veszi rá a címzettjét, esetleg azt kéri, 
hogy látogasson el egy weboldalra. 
Ebbe a kategóriába tartoznak az e-ke-
reskedelmi platformokon keresztül 
végrehajtott csalások is.

A személyes adatokhoz való hozzá-
férés elterjedt módszere a smishing, 
amely révén SMS-ben küldenek csa-
ló szándékú üzenetet az elkövetők, 
illetve a vishing, ami telefonhíváson 
keresztül történő pszichológiai mani-
pulációt jelent.

Mit tegyünk, hogy ne váljunk 
áldozattá?
A csalás elkerülése érdekében a szak-
emberek azt ajánlják a banki szolgál-
tatásokat használóknak, hogy    ne 
válaszoljanak olyan üzenetre, amely 
személyes információk megadására 

kéri; ne kattintsanak üzenetekben 
küldött hivatkozásokra; ne adják meg 
soha bankkártyájuk adatait (pl. PIN-
kód, a bankkártya hátlapján szereplő 
3 számjegyből álló CVV2/CVC-kód).

Az OTP közleménye fi gyelmeztet: 
amennyiben a bankkártya haszná-
latához szükséges személyes adatok 
segítségével a csalók a helyes azono-
sítási adatokkal hajtanak végre tranz-
akciókat, az európai jogszabályok 
nem teszik lehetővé az elcsalt össze-
gek behajtását.

„Megelőző intézkedésként vegye fel 
a kapcsolatot a bankkal minden gya-
nús helyzetben, különösen akkor, ha 
az üzenetek személytelenek, illetve 
tele vannak nyelvtani és helyesírási 
hibákkal” – ajánlja tovább a közle-
mény, jelezve egyúttal, hogy az OTP 
Bank Románia például soha nem kéri 
ügyfeleit, hogy személyes biztonsági 
adatait telefonon megerősítse vagy 
módosítsa egy e-mailben szereplő hi-
vatkozásra kattintva.

Nőtt a banki csalások kockázata, az érzelmekre próbálnak hatni

 »  A csalók 
által követett 
módszerek célja, 
hogy pszicholó-
giai manipuláció 
révén rávegyék 
a felhasználókat 
bizalmas infor-
mációk megosz-
tására, vagy 
olyan cselekvésre 
késztessék az 
áldozatokat, 
amelynek 
eredményeként 
hozzájutnak a 
sértett személyes 
adataihoz, illetve 
a bejelentkezés-
hez szükséges 
információkhoz.

Történelmi csúcson a lej-euró árfolyam

Történelmi csúcsot döntött csütörtökön a lej-euró 
árfolyam. A Román Nemzeti Bank (BNR) által közölt re-
ferencia-árfolyam szerint egy euró 4,9386 lejt ért, 0,41 
banival (0,08 százalékkal) többet, mint az előző 
 napi árfolyam szerinti 4,9345 lej. A korábbi történelmi 
csúcsot augusztus 30-án jegyezték, amikor egy euró 
4,9349 lejt ért. A dollár árfolyama ezzel szemben 0,84 
banival (0,20 százalékkal) 4,1672 lejre csökkent az 
előző napi 4,1756 lejes értékhez képest. A svájci frank 
árfolyama 0,51 banival (0,11 százalékkal) 4,5498 lejre 
esett vissza az előző napi 4,5549 lejes értékhez viszo-
nyítva. Az arany is olcsóbb lett: egy gramm ára 11,99 
banival (0,05 százalékkal) 243,4013 lejre csökkent a 
szerdai 243,5212 lejről. 




