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Keresd a friss lapszámot 
a lapárusoknál vagy webáruházunkban:

A GABONAÁRAK PÖRGETIK A KÖZKEDVELT ÜNNEPI FOGÁS ÁRÁT, A FOGYASZTÁS KÖZBEN VISSZAESÉST MUTAT

Karácsonyra megdrágul a sertéshús
Az idei év végéig 20 száza-
lékkal fog drágulni a sertés-
hús az ágazatban tevékeny-
kedő vállalkozók szerint. Az 
ok: a tomboló sertéspestis 
mellett az állattartással járó 
kiadások drasztikus meg-
emelkedése.

» KRÓNIKA

R ossz hírrel szolgálnak az 
ágazatban tevékenykedő 
vállalkozók azok számára, 

akik a karácsonyi ünnepi étke-
zés elengedhetetlen fogásának 
tartják a sertéshúst, illetve az 
abból készülő termékeket, idén 
ugyanis a tavalyinál lényegesen 
magasabb áron lehet majd ezeket 
beszerezni. A romániai élelmi-
szeripari vállalkozásokat tömörí-
tő LAPAR szövetség úgy számol, 
hogy az idei év végéig 20 száza-
lékkal fog drágulni a sertéshús a 
tavalyi év azonos időszakában re-
gisztrált árszinthez képest. „Min-
den drágul, így a sertéshús is. 
Nagyjából 20 százalékos lesz az 
áremelkedés, mivel a gabonafé-
lék ára is nőtt idén” – nyilatkozta 
a Wall-street.ro gazdasági portál-
nak Nicu Vasile, a LAPAR elnö-
ke. Ráirányította ugyanakkor a 
fi gyelmet arra az ismert tényre is, 
hogy ezen a téren Románia erő-
sen importfüggő, a helyi gazdák 
a szükséges sertéshúsmennyiség 
alig 15 százalékát tudják biztosí-
tani, a többit más országokból 
importálja az ország.

Az árak viszont már most ma-
gasabbak, mint az év elején, a 
mezőgazdasági minisztérium 
honlapján közzétett adatsorok 
szerint az október 25–31. közöt-
ti héten a disznóhús átlagára 
kilogrammonként 5,30 lej volt, 
miközben januárban még 4,13 
lejes árszintet jegyeztek.

Azt amúgy, hogy valóban 20 
százalék körüli áremelkedésre 
kell készülnünk, nem erősítette 
meg Călin Muscă, a három far-

mon évi mintegy 85 ezer sertést 
nevelő Arad megyei Pork Prod 
tulajdonosa, viszont szerinte 
is mindenképp elkerülhetetlen 
a drágítás, és erre várhatóan 
még az ünnepek előtt sor ke-
rül. A szakember rámutatott: a 
gabonafélék idei áremelkedése 
még nem mutatkozik meg az 
áraikban.

Vasile Lucuţ, az ország egyik 
legnagyobb húsipari vállalkozá-
sa, a Szatmár megyei Unicarm 

részvényese a Wallstreet.ro-nak 
nyilatkozva ugyanakkor arra 
irányította rá a fi gyelmet, hogy 
visszaesett a romániai lakos-
ság sertéshúsfogyasztása, az 
okot pedig abban látja, hogy 
sokan nem tudják megengedni 
maguknak a jelenlegi árszintet 
sem. „Boltjainkban 236 tonna 
húst és húsipari terméket érté-
kesítettünk 2021 októberében, 
ami visszaesést jelent a tavalyi 
260 tonnához képest” – vont 
mérleget a vállalkozó. Tapaszta-
lataik szerint különben a tavalyi 
év második felétől érzékelhető a 

sertéshúsfogyasztás visszaesé-
se, amit ők a koronavírus-jár-
vány számlájára írnak. Vasile 
Lucuţ úgy véli, kaotikusan ala-
kult a fogyasztás, nem hasonlít-
ható az elmúlt években tapasz-
taltakhoz.

Az import is visszaesett amúgy, 
a mezőgazdasági tárca statiszti-
kái szerint Románia idén a janu-
ár –június időszakban nagyjából 
246 millió euró értékben impor-
tált friss vagy fagyasztott sertés-
húst, ami visszaesést mutat a 
tavalyi év azonos időszakában 
regisztrált 291 millió eurós beho-
zatalhoz képest.

Üröm az örömben. Többe kerül idén a karácsonyi sült, 
a kolbász és a hurka, mint tavaly

» Az október 25–31. 
közötti héten a disznóhús 
átlagára kilogrammonként 
5,30 lej volt, miközben 
januárban még 4,13 lejes 
árszintet jegyeztek.

» RÖVIDEN

Saját lakás: eltérő trendek
Az Európai Unió lakosságának 
69,8 százaléka él saját tulajdo-
nú ingatlanban – derül ki az EU 
statisztikai hivatala (Eurostat) 
legfrissebb adataiból. Európai 
uniós összevetésben ez az 
arány Romániában a legmaga-
sabb, ahol eléri a 96,1 száza-
lékot. A második Szlovákia 
92,3 százalékkal, a harmadik 
pedig Magyarországon 91,3 
százalékkal. Nyugat-Európában 
jóval kevésbé jellemzőek a saját 
tulajdonú ingatlanok: Hol-
landiában 69, Svédországban 
64,5, Franciaországban pedig 
64 százalék. A német ingatla-
nállomány alig fele tölti be a 
saját otthon funkcióját, de ezek 
aránya 60 százalék alatt van 
Ausztriában és Dániában is.

Pörög Temes megyében 
a munkaerőpiac
Összesen 195 147 személyt al-
kalmaztak az idei év első tíz hó-
napjában Romániában – derül 
ki az Országos Munkaerő-elhe-
lyező Ügynökség (ANOFM) által 
tegnap nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. A friss statisztika 
szerint a vizsgált időszakban 
legtöbben – 15 501 személy 
– Temes megyében találtak ál-
lást, majd 11 873-mal Bukarest 
és 8785-tel Buzău megye követ-
kezett. A január–október idő-
szakban alkalmazottak körében 
több a férfi  (52,85 százalék), 
számuk eléri a 103 137-et, mi-
közben 92 010 nő talált munkát. 
Korosztályi bontásban 89 096 
új alkalmazott életkora haladja 
meg a 45 évet, 38 786-on pedig 
35 és 45 év közöttiek. További 
31 466 fő 25–35 éves, 35 799-en 
pedig 25 évesnél fi atalabbak. 
Az idén munkát vállalók közül 
102 123-an városi környezetben 
élnek, 93 024-en vidéken. Ami 
pedig az iskolázottságukat illeti, 
a legtöbben, 67 361-en középis-
kolai végzettséggel rendelkez-
nek, 44 918 személynek pedig 
szakiskolai végzettsége, 42 822 
főnek nyolc osztálya, 20 590 
személynek pedig egyetemi 
diplomája van. Az év első tíz 
hónapjában munkát találók 
közül 89 216 személyt soroltak a 
nehezen vagy nagyon nehezen 
alkalmazható kategóriába.

» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A Ceva-Phylaxia Oltóanyag-
termelő Zrt. vakcinagyárat 

épít Monoron nyolcmilliárd forint 
értékben, amelynek nyomán az 
Európai Unió legnagyobb mély-
hűtött vakcina tároló létesítmé-
nye jön létre – jelentette be teg-

nap Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter.  A tárcavezető 
a francia állatgyógyászati vállalat 
raktárátadóján vett részt a Pest 
megyei városban, ahol zöldme-
zős beruházási csomag keretében 
új vakcinagyárat létesítenek.  Ez 
az első ütem, amely elkészült az 
állam által 1,6 milliárd forinttal 

támogatott, összesen 8,2 milliárd 
forint értékű fejlesztés keretében. 
A projekt megkezdése óta a cég 
180 új munkahelyet hozott létre 
Magyarországon.

 Szijjártó beszédében kiemelte, 
hogy az elmúlt másfél év a koro-
navírussal szembeni küzdelem-
ről szólt, és „megmutatta, hogy a 

folyamatos fejlődés ellenére még-
iscsak mennyire kiszolgáltatottak 
vagyunk egy-egy ilyen járvány ki-
törése esetén”. Mint közölte, ez 
az időszak emellett demonstrálta 
a megelőzés szükségességét is, 
amelynek „legfontosabb és leg-
alapvetőbb tételeként az oltást 
szoktuk emlegetni”.

Vakcinagyár és -tároló épül Magyarországon

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

RR
ÁS

: P
IX

AB
AY

.C
O

M




