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Államadósság: szédületes iramban nőnek a kamatköltségek 

Az idei év első két hónapjában 4,54 milliárd lejbe (918 millió euró) kerültek az államadósság 

esedékes kamatai, 73 százalékkal többe, mint egy évvel korábban. 
https://maszol.ro/gazdasag/Allamadossag-szeduletes-iramban-nonek-a-kamatkoltsegek 

 

Megugrott a deficit 

A bruttó hazai termék (GDP) 0,72 százalékát tette ki az államháztartási hiány az év első két 

hónapja után – közölte a pénzügyminisztérium. 
https://www.3szek.ro/load/cikk/148821/megugrott-a-deficit 

 

Akadozik a helyreállítási terv: a március 31-ig vállalt 45 célkitűzésből 13-at valósítottunk meg 

Ráadásul egy részüket csak papíron csináltuk meg: létrehoztunk egy állami vállalatot, ami 

valójában nem működik. Negyvenöt, az országos helyreállítási tervben vállalt célkitűzést kell 

teljesítenie Romániának 2022 első negyedévének végéig, vagyis március 31-ig. 
https://maszol.ro/gazdasag/Akadozik-a-helyreallitasi-terv-a-marcius-31-ig-vallalt-45-celkituzesbol-13-at-valositottunk-meg 

 

Drágulások: a kormány kiszámolja, mekkora összeg jut a lakosság támogatását szolgáló 

intézkedéscsomagra 

Péntekig kell felmérnie a kormánynak, hogy mekkora összeg fordítható a drágulások 

ellensúlyozását szolgáló intézkedéscsomagra. 
https://maszol.ro/gazdasag/Dragulasok-a-kormany-kiszamolja-mekkora-osszeg-jut-a-lakossag-tamogatasat-szolgalo-intezkedescsomagra 

 

Akár 20 százalékkal is emelheti a globális élelmiszerárakat az orosz invázió hatása 

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint negatív 

következményekkel jár a globális élelmiszerpiacra az Ukrajna elleni orosz háború. Oroszország 

és Ukrajna a mezőgazdasági nyersanyagok és élelmiszerek jelentős termelői és exportőrei. 
https://kronikaonline.ro/gazdasag/a-fao-szerint-8-22-szazalekkal-novekedhetnek-a-globalis-elelmiszerarak 

 

A tavalyi ár négyszereséért importálta Románia a gázt januárban 

Idén dolgozni kezdenek a fekete-tengeri szondák, várhatóan csökkenni fog az import 

mennyisége. Nem az Ukrajnában dúló háború verte fel a gáz árát, Románia már januárban 

csillagászati áron vásárolta az energiahordozót Oroszországból. 
https://maszol.ro/gazdasag/A-tavalyi-ar-negyszereseert-importaltuk-a-gazt-januarban 

 

Idén 2,7 milliárd lejt (546 millió euró) szánnak a Környezetvédelmi Alap programjainak 

finanszírozására 

A közlemény szerint a roncsautó program költségvetését 560 millió lejjel (113 millió euró), a 

roncsautó plusz programét 680 millió lejjel (138 millió euró) egészítették ki. A háztartási gépek 

roncsprogramjának pénzkerete idén 100 millió lej (20,2 millió euró). A programot az előző évhez 

hasonlóan három szakaszban hirdetik meg. 
https://maszol.ro/gazdasag/Iden-27-milliard-lejt-szannak-a-Kornyezetvedelmi-Alap-programjainak-finanszirozasara 

 

5,7 százalékon stagnált a munkanélküliség februárban 

Januárhoz viszonyítva változatlan szinten, 5,7 százalékon maradt a munkanélküliségi ráta 

februárban Romániában – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS). 
https://www.hirmondo.ro/gazdasag/57-szazalekon-stagnalt-a-munkanelkuliseg-februarban/ 

https://www.erdely.ma/5-7-szazalekon-maradt-a-munkanelkulisegi-rata-februarban 

 

Hasznos a romániai munkaerőpiac számára a háború útjából az országba érkezők alkalmazása 

Számos ukrajnai menekült máris állást keresett és talált Romániában. Az eddigi tapasztalatok 

szerint az eljárás gyors és egyszerű, inkább nyelvi akadályok vannak, de azokat is áthidalják, 

hiszen a munkáltatók korábban azt is bevállalták, hogy Nepálból vagy Indiából alkalmazzanak. 
https://kronikaonline.ro/gazdasag/hasznos-a-romaniai-munkaeropiac-szamara-a-haboru-utjabol-az-orszagba-erkezok-alkalmazasa 

 



Méregdrága marad az áram 2023-ban is 
Rengeteget fognak fizetni azok, akik nem esnek az árplafon védelme alá. Négy tranzakció keretében 

kötött szerződést a héten az Olténia Energetikai Komplexum (CEO) 2023-ra 10-10 MW elektromos 

energiára. Az állami vállalat 900 lej/MWh (182 euró) áron hirdette meg a csomagokat. 
https://maszol.ro/gazdasag/Meregdraga-marad-az-aram-2023-ban-is 

 

Öt év alatt 66 százalékkal nőtt a közalkalmazottak bérezésére fordított összeg 

Tavaly 112 milliárd lejt (22,6 milliárd euró) költött a kormány közalkalmazotti bérekre, 2 

százalékkal többet, mint 2020-ban. Az idei évre 116 milliárd lejt (23,4 milliárd euró), 

hozzávetőleg 23 milliárd eurót (4,6 milliárd euró) irányoztak elő, ami 4 százalékos gazdasági 

növekedés esetén a bruttó hazai termék (GDP) 8,8 százalékát tenné ki. A gond csak az, hogy 

jelenleg a 4 százalékos növekedés teljesen valószínűtlennek tűnik. 
https://maszol.ro/gazdasag/Ot-ev-alatt-66-szazalekkal-nott-a-kozalkalmazottak-berezesere-forditott-osszeg 

 

Pénzt különít el a kormány az időseknek szánt szociális központok létrehozására 

A kormány 161 millió lejes (32,5 millió euró) keretet hagy jóvá az időseknek szociális 

szolgáltatásokat nyújtó központok létrehozására – tájékoztatott Nicolae Ciucă az ülés elején. 
https://kronikaonline.ro/gazdasag/ciuc-161-millio-lejt-kulonit-el-a-kormany-az-idoseknek-szant-szocialis-kozpontok-letrehozasara 

 

A fosszilis tüzelőanyagok oroszországi importjának leállítását kérik romániai zöldszervezetek 

A környezetvédelmi szervezetek felszólították a román kormányt, hogy állítsa le az 

Oroszországból származó fosszilis tüzelőanyagok importját, és ezáltal szüntesse meg Vlagyimir 

Putyin háborújának finanszírozását. 
https://kronikaonline.ro/gazdasag/az-oroszorszagbol-szarmazo-fosszilis-tuzeloanyagok-importjanak-leallitasat-kerik-a-zold-szervezetek 

https://hargitanepe.ro/kornyezetvedelmi-szervezetek-leallittatnak-az-orosz-fosszilis-tuzeloanyagok-importjat/ 

 

Több mint háromezer kilométernyi kerékpárút létesítését tervezi a fejlesztési tárca 

Jóváhagyta a kormány a bicikliutak létrehozására vonatkozó módszertani szabályokat, amelyek 

kidolgozása egyike az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében vállalt reformoknak. 
https://kronikaonline.ro/gazdasag/tobb-mint-haromezer-kilometernyi-kerekparut-letesiteset-tervezi-a-fejlesztesi-tarca 

 

Újabb javaslatot dolgozott ki a fejlesztési minisztérium az építkezési áremelkedések 

megoldására 

„Az építkezési alapanyagok, az üzemanyag, az energiaárak drágultak, növekedtek az építőipari 

bérek. Ezek következtében drágábban építünk, és fennáll annak a veszélye, hogy a közberuházás, 

az épülő iskola, kórház, út nem lesz befejezve. A beruházások megmentésére dolgozott ki egy 

újabb javaslatot a fejlesztési minisztérium”. 
https://maszol.ro/gazdasag/Ujabb-javaslatot-dolgozott-ki-a-fejlesztesi-miniszterium-az-epitkezesi-aremelkedesek-megoldasara 

 

Elemzés: a banki dolgozók 62 százaléka havi nettó 4000 lejnél kevesebbet keres 

A bankszektorban dolgozók mintegy 62 százaléka havonta nettó 4000 lejnél (809 euró) 

kevesebbet keres, az átlagbér a bankszférában havi nettó 3800 lej (768 euró) egy állásközvetítő 

portál adatai szerint. 
https://maszol.ro/gazdasag/Elemzes-a-banki-dolgozok-62-szazaleka-havi-netto-4000-lejnel-kevesebbet-keres 

 

Hoppon maradtak a költségbe vert vállalkozók 

Országszerte több mint 27 ezer vállalkozó maradt hoppon miután támogatás helyett csak 

költségekbe verte őket az állam. Miklós Zoltán, háromszéki RMDSZ-es képviselő a pénzügyi és 

költségvetési bizottság tagja azzal próbálkozik, hogy az érintett cégeknek legalább a pályázat 

összeállításával járó kiadásait térítse meg az állam. 
https://www.hirmondo.ro/gazdasag/hoppon-maradtak-a-koltsegbe-vert-vallalkozok/ 

 

Több pénz az energiatermelőknek 

Románia több pénzt hagy a földgáztermelő Romgaz, illetve a cernavodai atomerőművet 

működtető Nuclearelectrica állami vállalatnál, hogy mielőbb elvégezhessék az ország 



energiatermelésének növeléséhez szükséges beruházásokat – jelentette be Virgil Popescu 

energetikai miniszter. 
https://www.3szek.ro/load/cikk/148820/tobb-penz-az-energiatermeloknek 

 

Jöhet az üdülési utalvány 

Véglegesítette a kormány az idei üdülési lejokra vonatkozó összes jogszabályt, a közintézmények 

megkezdhetik azok kiadását – közölte Daniel Cadariu turisztikai miniszter, hangsúlyozva, hogy 

biztosították a költségvetési fedezetet is. 
https://www.3szek.ro/load/cikk/148819/johet-az-udulesi-utalvany 

 

Nemzetközi árufuvarozás: 5 hiba, amit el kell kerülni 

Az előállított áruknak az ország határain kívül történő forgalmazására vonatkozó döntés egy jól 

megalapozott üzleti tervet feltételez, amely olyan szempontokra épül, mint például: a 

tranzitországok egyedi jogszabályai, a nemzetközi szállítás költségei, az áruk biztonsága és a 

logisztikai üzemeltetővel való kommunikáció. 
https://www.3szek.ro/load/cikk/148848/nemzetkozi-arufuvarozas:-5-hiba-amit-el-kell-kerulni-/x/ 

 

49 ezerrel csökkent a nyugdíjasok száma 2021-ben; kilenc nyugdíjas jutott tíz munkavállalóra 

Tavaly 5,079 millió nyugdíjast tartottak számon Romániában, 49 ezerrel kevesebbet, mint egy 

évvel korábban – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közzétett adataiból. 
https://www.erdely.ma/49-ezerrel-csokkent-a-nyugdijasok-szama-2021-ben-kilenc-nyugdijas-jutott-tiz-munkavallalora 

https://hargitanepe.ro/atlagosan-kilenc-nyugdijas-jutott-tiz-munkavallalora-tavaly/ 

 

OTP Bank Románia: új stratégiai törekvések a fenntarthatóságra 

Idéntől az OTP Bank Románia minden tevékenységében fontos szerepük lesz azoknak a 

környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) szempontoknak, amelyek szerint támogatják a 

fenntartható gazdasági növekedést és javítanak az életminőségen a jelenlegi és a következő 

generációk számára. 
https://hargitanepe.ro/otp-bank-romania-bejelenti-a-fenntarthatosagra-iranyulo-uj-strategiai-torekveseit/ 

 

Románia százmillió eurós vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújt a Moldovai 

Köztársaságnak 

Pénteki ülésén határozatot fogadott el a kormány arról, hogy Románia 100 millió euró vissza 

nem térítendő anyagi támogatást nyújt a Moldovai Köztársaságnak. 
https://kronikaonline.ro/gazdasag/ciuc-romania-szazmillio-euro-vissza-nem-teritendo-anyagi-tamogatast-nyujt-a-moldovai-koztarsasagnak 

https://maszol.ro/gazdasag/Szazmillio-euro-tamogatast-nyujt-Romania-a-Moldovai-Koztarsasagnak 

 

6,5 millió eurós sertésfarm létesül 

A megváltozott világpiaci viszonyok és a sertéspestis kockázata mellett is fejlesztésekbe kezdett 

a környék legnagyobb sertésfarmjainak vezetője, Szabó János vállalkozó, Pig Band Kft. és az 

Europiglets Band vezetője. A mezőbándi és a kapusi telep mellé újabb sertésfarmot létesít 

Mezőpanit és Mezőbánd határán. A létesítmény a megyei útról nem látszik, kövezett úton lehet 

megközelíteni. A farmépítés kihívásairól, a sertéstenyésztés helyzetéről, a hús árának 

alakulásáról a farmvezetővel beszélgettünk. 
https://www.e-nepujsag.ro/articles/6-5-millio-euros-sertesfarm-letesuel 

 

Állami támogatással vásárolnák meg a cukorrépa termesztők a ludasi cukorgyárat 

Egyelőre nem úgy tűnik, hogy könnyen nyélbe lehetne ütni az üzletet. Megbeszéléseket folytatott 

március 28-án Adrian Chesnoiu mezőgazdasági miniszter az erdélyi cukorrépa termesztők 

képviselőivel, akik szeretnék megvásárolni a marosludasi cukorgyárat. A jelenlegi tulajdonos a 

francia Tereos, mely be akarja zárni az üzemet, az idei évre már nem kötött felvásárlási 

szerződést a cukorrépa termesztőkkel. 
https://maszol.ro/gazdasag/Allami-tamogatassal-vasarolnak-meg-a-cukorrepa-termesztok-a-ludasi-

cukorgyarat https://www.e-nepujsag.ro/articles/allamosittatnak-a-gazdak-a-ludasi-cukorgyarat 

 

 

https://www.e-nepujsag.ro/articles/6-5-millio-euros-sertesfarm-letesuel


Örülhetnek az autósok: több biztosítónál is csökkent a RCA ára 

Az árak átlagosan 15 százalékkal alacsonyabbak, mint 1-2 héttel korábban. Valószínűleg ez 

annak a következménye, hogy a kormány bejelentette, árplafont készül bevezetni. 
https://maszol.ro/gazdasag/Orulhetnek-az-autosok-tobb-biztositonal-is-csokkent-a-RCA-ara 

 

Hiányzik a pénzügyi tudatosság Romániában 

Milliárdokat helyeztek el a romániai polgárok bankbetétként, holott ez a megtakarítási forma az 

elmúlt egy évben nem sok haszonnal kecsegtetett, sőt az alacsony kamatok és a magas infláció 

miatt egyenesen vitte a pénzt. A Krónika által megkérdezett szakértő szerint a pénzügyi 

ismeretekben való teljes járatlanság, a befektetési eszközöktől való félelem és a megszokás vezet 

oda, hogy Romániában sokan akkor is a bankbetétet választják, ha az nettó veszteséges. 
https://kronikaonline.ro/gazdasag/hianyzik-a-penzugyi-tudatossag-romaniaban-az-ismeretlentol-valo-felelem-miatt-a-legtobben-

bankban-orzik-megtakaritasaikat 

 

Csökken az almatermelés és -értékesítés Maros megyében is 

Az almatermesztők arra kérték Adrian Chesnoiu földművelésügyi minisztert, hogy a szaktárca 

hozzon védőintézkedéseket az egyre kisebb területeken termő autentikus romániai alma 

megmentése érdekében. 
https://maszol.ro/gazdasag/Csokken-az-almatermeles-es-ertekesites-Maros-megyeben-is 

 

Nagyenyeden terjeszkedik egy dubaji óriáscég 

A DP World konstancai kirendeltsége a hét folyamán hivatalosan bejelentette, hogy Nagyenyed 

mellett megépíti első szárazföldi intermodális terminálját Romániában. A dubaji cég 150 

kikötőben van jelen világszerte, negyedszázada A Közép-Kelet legjobb tengeri fuvarozója címet 

nyeri el minden évben. 
https://maszol.ro/gazdasag/Nagyenyeden-terjeszkedik-egy-dubaji-oriasceg 

 

A juhtartó gazdák egyre nagyobb gondja a pásztorhiány 

A juhtartó gazdáknak hovatovább egyre nehezebb fejőjuhászt fogadni a nyájuk mellé, ez pedig 

drasztikus változásokat fog hozni a juhtartásban. Sokan ugyanis emiatt felhagynak a fejéssel, és 

csak a húsáért tartják az állatot, így csökkenni fog a juhsajt mennyisége, ezzel párhuzamosan 

telítődhet a bárány- illetve juhhús piaca, ami nyomott árakhoz vezethet. Akad olyan szakember, 

aki a gépi fejés bevezetésében látja a pásztorhiány problémájának megoldását. 
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-juhtarto-gazdak-egyre-nagyobb-gondja-a-pasztorhiany 

 

Csíki egészségügyi beruházásokról döntöttek 

Közel egymillió lejből (202 ezer euró) újítanák fel a csíkszeredai Petőfi Sándor utcai orvosi 

rendelő épületét, a beruházás műszaki tervét a Hargita megyei önkormányzati képviselők rendes 

márciusi ülésükön fogadták el. Erre az országos helyreállítási programban (PNRR) igyekeznek 

finanszírozásra pályázni. 
https://szekelyhon.ro/aktualis/csikszeredai-egeszsegugyi-beruhazasokrol-dontottek 

 

Hat székelyföldi település idei költségvetését hasonlítottuk össze 

A korábbiakkal ellentétben a 2022-es helyi költségvetések elfogadásával nem kellett hónapokat 

várni. Igaz, hogy a tárgyév kezdete előtt most sem sikerült megszavazni a költségvetéseket, de a 

tavalyi áprilishoz képest a 2022-es februári elfogadás már nagy előrelépésnek számít. Mivel idén 

is a települések életét a nemrég elfogadott helyi költségvetések határozzák meg, fontosnak 

tartottuk a nagyobb székelyföldi városok 2022-es büdzséjének elemzését, összehasonlítását. 
https://szekelyhon.ro/aktualis/hat-szekelyfoldi-telepules-idei-koltsegveteset-hasonlitottuk-ossze 

 

Utalványokkal is kifizethetők a háztartási szolgáltatók 

Elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi, hogy a háztartási 

szolgáltatók 15 lej (3 euró) értékű utalványokban kapják munkadíjukat. 
https://maszol.ro/gazdasag/Utalvanyokkal-is-kifizethetok-a-haztartasi-szolgaltatok 

https://www.erdely.ma/a-haztartasi-szolgaltatok-15-lej-erteku-utalvanyokban-kaphatjak-munkadijukat 

 

https://kronikaonline.ro/gazdasag/hianyzik-a-penzugyi-tudatossag-romaniaban-az-ismeretlentol-valo-felelem-miatt-a-legtobben-bankban-orzik-megtakaritasaikat
https://kronikaonline.ro/gazdasag/hianyzik-a-penzugyi-tudatossag-romaniaban-az-ismeretlentol-valo-felelem-miatt-a-legtobben-bankban-orzik-megtakaritasaikat
https://szekelyhon.ro/aktualis/hat-szekelyfoldi-telepules-idei-koltsegveteset-hasonlitottuk-ossze


Újraindíthatja a műtrágyatermelést az Azomures 

Tekintettel arra, hogy az orosz–ukrán háború miatt e két ország nem szállít a nemzetközi piacra 

műtrágyát, nemrég az Európai Bizottság elfogadott egy gazdasági segélycsomagot, amellyel az 

energiaválság által érintett gazdákat és a mezőgazdasági nagy energiafogyasztókat – mint pl. a 

műtrágya-előállítók – támogat. A bizottság a műtárgyágyártóknak legtöbb 50 millió euró 

gázártámogatást nyújthat. Az Azomureş e támogatással fedezhetné a gázárfelvásárlás és a 

műtrágya-előállítás közötti árkülönbözetet. 
https://www.e-nepujsag.ro/articles/ujraindithatja-a-mutragyatermelest-az-azomures 

 

A gazdák éltek a pályázati lehetőségekkel 

Az uniós jóváhagyás szerint a 2014 és 2020 közötti vidékfejlesztési tervben összesen 9,472 

milliárd euró volt pályázható, ebből 8,125 milliárd az uniós költségvetésből származik, amihez a 

román állam költségvetéséből 1,347 milliárd eurót kell hozzátenni. A Vidéki Beruházásokat 

Finanszírozó Országos Ügynökség (AFIR) sajtótájékoztatón ismertetett egy kimutatást az elért 

eredményekről és a pályázóknak kifizetett összegekről. 
https://www.3szek.ro/load/cikk/148786/a-gazdak-eltek-a-palyazati-lehetosegekkel-videkfejlesztes 

 

Egyre népszerűbb a tízszázalékos kedvezmény 

Egyre többen fizetik be megyeszerte a helyi adókat és illetékeket az első negyedévben, igyekezve 

kihasználni a törvény biztosította tízszázalékos adókedvezményt, amely azoknak jár, akik 

március 31-ig fizetik be a helyi önkormányzatok kasszájába járandóságukat. Ebben a tekintetben 

nincs érdemi eltérés a városok és falvak között, az online befizetések terén akad némi különbség, 

városon – úgy tűnik – szívesebben élnek ezzel a lehetőséggel. Munkatársaink a helyi 

önkormányzatoknál érdeklődtek. 
https://hargitanepe.ro/egyre-nepszerubb-a-tizszazalekos-kedvezmeny/ 

 

Hitelt vesz fel Kovászna Megye Tanácsa 

Hitelkerete növeléséről döntött Kovászna Megye Tanácsa, mert megemelkedtek a beruházások 

költségei. Már korábban jóváhagyták a hitelkeret leszerződését, hogy a lebonyolítás alatt lévő 

uniós pályázatok önrészét biztosítani tudják. 
https://szekelyhon.ro/aktualis/hitelt-vesz-fel-kovaszna-megye-tanacsa 

 

A gazdák közel harmada már benyújtotta a támogatásigénylést, de nem mindenki fogja 

megkapni 

Hargita megyében a gazdáknak közel a harmada már leadta a mezőgazdasági támogatásokra 

vonatkozó igénylést a megyei mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökséghez. A 

támogatási kérelmekben feltüntetett összterületek arányát tekintve a megye a hetedik helyen áll 

az országos listán. Emelkedik viszont azoknak a földtulajdonosoknak a száma is, akik 

elveszíthetik a támogatásokat a tarlóégetések miatt. 
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-gazdak-kozel-harmada-mar-benyujtotta-a-tamogatasigenylest-de-nem-mindenki-fogja-megkapni 

 

A volt ipari területet megtisztítják, új rendeltetést kaphat 

A sokadik hasznosítási ötlet megvalósítására készül az általa több éve megvásárolt egykori 

csíkszeredai iparvállalatok, a Hamerock (korábban IPICCF) és az UMTCF romos területét és 

megmaradt ingatlanjait birtokló tulajdonos. A törmeléket is el szeretnék takarítani. 
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-volt-ipari-teruletet-megtisztitjak-uj-rendeltetest-kaphat-n 

 

Dicsőszentmártonban nyitja meg legújabb gyárát a Knauf Insulation 

Knauf Insulation, a hőszigetelő-anyagok piacvezető vállalata Dicsőszentmártonban nyitja meg 

legújabb gyárát. A román piacon már 2008 óta jelen levő Knauf Insulation két irányú befektetést 

hajt végre Dicsőszentmártonban: a legmodernebb technológiai eszközök és az innovatív 

ECOSE® révén a cégcsoport színvonalának megfelelő ásvány- és üvegvatta gyártás elindításán 

túl, a cégre jellemző etikai és társadalmi normák és a biztonságos munkakörülmények 

meghonosítása is a céljaik között szerepel. 
https://szekelyhon.ro/aktualis/dicsoszentmartonban-nyitja-meg-legujabb-gyarat-a-knauf-insulation-x 



 

Papíron nyereséges lesz idén a székelyudvarhelyi Urbana? 

Elfogadták az Urbana Rt. távhőszolgáltató idei költségvetését a székelyudvarhelyi önkormányzati 

képviselő-testület márciusi soros ülésén. A bevétellel és kiadással úgy terveznek, hogy némi 

profitot is termeljenek. 
https://szekelyhon.ro/aktualis/nyereseges-lesz-iden-a-szekelyudvarhelyi-urbana 

 

Még a székelyföldi méz felvásárlási árára is hatással lehet az Ukrajnában zajló háború 

Nagyobb állományveszteségek nélkül ért véget a méhek teleltetése, így tavalyhoz képest 

kedvezőbb körülmények közt kezdődik az idei szezon a méhészek számára. A természeti és az 

időjárási tényezők is jobbak idén, a gazdasági körülmények azonban romlottak, és ebben az 

üzemanyagdrágulás a kisebb baj a vándorméhészek számára: a piacvezető biztosítótársaság 

tavalyi csődje miatt nagyjából a hatszorosára drágult a méhészek teherautóinak a kötelező 

biztosítása. A Romániában megtermelt méz iránti idei keresletre az Ukrajnában zajló háború 

alakulásának is hatása lesz. 
https://szekelyhon.ro/aktualis/meg-a-szekelyfoldi-mez-felvasarlasi-arara-is-hatassal-lehet-az-ukrajnaban-zajlo-haboru 

 

Nem elég, hogy elölről kellett kezdeni a folyamatot, most a drágulás is mindent megnehezít 

Több millió lej értékű plusz kiadást jelent Gyimesközéplok számára, hogy tavaly meghiúsult az 

ivóvíz- és szennyvízhálózat építésének elkezdése, mert a kivitelezővel szerződést kellett bontani. 

Az újraszámolt ár jóval nagyobb, most ezzel keresnek vállalkozást a beruházás elvégzésére. 
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-eleg-hogy-elolrol-kellett-kezdeni-a-folyamatot-most-a-dragulas-is-mindent-megnehezit 
 

 

 

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Csíkszereda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


