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Egyre több élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt hoznak be külföldről a kereskedők

Importárutól roskadoznak a polcok
Több a külföldi 
tőkeberuházás
Tavaly 1,5 százalékkal, 4,586 mil-
liárd euróra nőtt Romániában a 
külföldi közvetlen tőkeberuházá-
sok értéke az előző évhez mér-
ten – közölte tegnap a Román 
Nemzeti Bank (BNR). 2016-ban 
a külföldi közvetlen tőkeberuhá-
zások értéke 4,517 milliárd euró 
volt. 2015-ben 3,461 milliárd eu-
ró áramlott a román gazdaság-
ba. Eddig a 2016-os év volt a leg-
jobb esztendő a külföldi tőkebe-
ruházások szempontjából a nem-
zetközi gazdasági válság kitörése 
utáni időszakban.

Tetőzhetett a térség 
növekedése
Londoni pénzügyi elemzők elő-
rejelzései szerint valószínűleg ki-
emelkedően gyors volt, de egy-
ben tetőzhetett is a közép- és ke-
let-európai EU-gazdaságok nö-
vekedési üteme a tavalyi negye-
dik negyedévben. Az egyik legna-
gyobb londoni székhelyű globális 
pénzügyi-gazdasági elemzőház, a 
Capital Economics közgazdászai 
a héten esedékes térségi GDP-
növekedési adatok előtt összeállí-
tott, hétfőn ismertetett prognózi-
sukban közölték: növekedési elő-
rejelző modelljük (GDP Tracker) 
arra vall, hogy a ház által vizs-
gált hat keleti EU-gazdaság – Ma-
gyarország, Szlovákia, Csehor-
szág, Lengyelország, Románia és 
Bulgária – hazai összterméke át-
lagosan 5,3 százalékkal bővülhe-
tett éves összevetésben a tava-
lyi utolsó három hónapban.  A ré-
gió feldolgozószektorának minde-
nekelőtt az erőteljes euróövezeti 
kereslet adott lendületet, a me-
redek ívű bérnövekedés, az ala-
csony munkanélküliség és a tá-
mogató költségvetési politika pe-
dig a háztartási fogyasztás élén-
külését segítette.  A ház ugyan-
akkor hangsúlyozza, hogy a tér-
ség legtöbb gazdaságában a nö-
vekedési ütem meglehetősen fo-
kozatos lassulására számít. A ro-
mán hazai össztermék, amely a 
tavalyi harmadik negyedévben ki-
lenc éve nem mért éves ütemben, 
8,8 százalékkal nőtt, valószínűleg 
markánsabb lassulásnak indul, 
mivel „egy percig sem volt való-
színű, hogy ez az ütem megismé-
telhető lesz”.

 Pályázói kisokos

Pályáztató kisokost adott ki az 
Európai Bizottság (EB), amely se-
gíti a tagországokat, regionális és 
helyi hatóságokat abban, hogy 
hatékony és átlátható pályáza-
tokat írjanak ki olyan projektek 
megvalósítására, amelyeket eu-
rópai uniós alapokból finanszíroz-
nak. A hamarosan minden EU-s 
nyelven megjelenő kisokos átte-
kinti a teljes pályáztatási folya-
matot a meghirdetéstől a kivitele-
ző kiválasztásáig és a szerződés 
életbeültetéséig. A kisokos taná-
csokat tartalmaz a folyamat min-
den fázisára, jó gyakorlatokat hoz 
fel példának, hasznos kapcsolato-
kat jelöl meg.

Spanyolországi paradicsom, len-
gyelországi alma, németorszá-
gi sajt vagy éppen hús, magyar-

országi liszt – és a sor a végtelen-
ségig folytatható. Elég tehát magya-
rázatnak az egyre mélyülő román 
külkereskedelmi mérleghiányra, ha 
csak körülnézünk a szupermarke-
tek polcai között. A déligyümölcsök, 
óceáni halak, tengeri herkentyűk, 
illetve az ezekből készült konzer-
vek esetében elkerülhetetlen az im-
port, de nagyon sok olyan áruból is 
a külpiacokról kell fedezni az egy-
re bővülő fogyasztást, amelyeket az 
országban is meg lehetne termesz-
teni, elő lehetne állítani. A jelentős 
mezőgazdasági potenciállal rendel-
kező Románia évtizedeken keresz-
tül előszeretettel azt hangoztatta, 
hogy egész Európát képes ellátni ga-
bonával és élelmiszerrel. Szakértők 
szerint ezt a hiedelmet elsősorban a 
kommunista propaganda terjesztet-
te, az akkori, a belföldi termelést jó-
formán teljes mértékben a kivitel-
nek alárendelő bukaresti hatóságok 
pedig mesterségesen felduzzasztot-
ták a termésre és az exportra vonat-
kozó adatokat. És miközben az or-
szág szinte mindent megtermelt, az 
erőltetett kivitel miatt a kommuniz-
mus évtizedeiben a lakosság jelen-
tős része alapélelmiszerekhez nem 
jutott hozzá, sőt sokan éheztek. Má-
ra annyiban változott a helyzet, hogy 
a folyamatosan emelkedő gabona-
termelés ellenére a romániai lakos-
ság egyre többet fogyaszt importból.

Meghökkentette Isărescut 
az almaimport

A legfrissebb inflációs jelentés pén-
teki bemutatóján Mugur Isărescu, a 
Román Nemzeti Bank (BNR) elnö-
ke is megpróbálta ráirányítani a fi-
gyelmet a helyzet abszurditására. 
„Nagyon aggaszt a külkereskedelmi 
mérleg hiánya. Ott mélyült, ahol azt 
hittünk, rejlik bennünk potenciál: az 
élelmiszereknél és a mezőgazdasá-
gi termékeknél. Meghökkentett, hogy 
Románia nagyon sok almát importál. 
Nálunk van az Európai Unióban al-
mával beültetett területek 14 száza-
léka, de az uniós kínálat alig 3 száza-
lékát biztosítjuk mi. Ez természete-
sen azt jelenti, hogy a gyümölcsösök 
elöregedettek, de azt is, hogy nagyon 
kevéssé versenyképesek az árak” – 
fejtette ki a jegybankelnök. Hozzá-
tette: a romániai élelmiszeripar ver-
senyképességi indexe igen alacsony, 
alacsony a hozam, és az élelmiszer-
iparban rejlő lehetőségek igen kis 
mértékben vannak kiaknázva.

Hasonlóképpen vélekedik Aurel 
Tănase, a Romconserv munkálta-
tói szövetség elnöke. „Romániában 
csaknem 40 ezer hektáron vannak 
almafák. Ekkora területről biztosíta-
ni kellene csaknem a teljes fogyasz-
tást, ám mégsem tesszük. A lakosság 
lengyelországi, magyarországi vagy 
ausztriai almát eszik, mert olcsóbb” 

– mutatott rá a gondok egyik fő forrá-
sára Aurel Tănase.

Pedig lehetőség lenne a helyzet or-
voslására – hívják fel a figyelmet a 
mezőgazdaságban jártas szakembe-
rek. Az Európai Unió például 300 mil-
lió eurót biztosít Romániának gyü-
mölcsfák ültetésére.

Addig is azonban egyre mélyül a 
külkereskedelmi mérleg hiánya. Az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) 
pénteken közölte, hogy tavaly 12,95 
milliárd euróra rúgott az import és az 
export közötti különbség, ez az ösz-
szeg pedig 2,98 milliárd euróval ha-
ladja meg a 2016-os szintet. A 2017-es 
esztendőben a kivitel 9,1 százalék-
kal, míg a behozatal 12,2 százalékkal 

nőtt az előző évhez viszonyítva, előb-
bi értéke 62,64 milliárd eurót tett ki, 
utóbbié azonban elérte a 75,59 milli-
árd eurót.

Hogy ebből mekkora hányadot 
tesznek ki az élelmiszerek, még nem 
közölte a statisztikai intézet. E tekin-
tetben a legfrisseb rendelkezésre ál-
ló adatok a tavalyi év első tíz hónap-
jára vonatkoznak. A statisztikai inté-
zet által nyilvánosságra hozott adat-
sorok szerint a 2017. január–október 
időszakban Románia csak az Euró-
pai Unió tagállamaiból 5 milliárd eu-
ró értékben importált élelmiszereket 
– ebből az összegből 1,3 milliárd eu-
rót jelentenek az állati eredetű ter-
mékek és élő állatok, 1,5 milliárd eu-
rót a zöldségfélék és azokból készült 
élelmiszerek, 2 milliárdot az italok 
és dohányipari termékek, 136,4 mil-
lió euró értékben pedig különböző 
olajokat hoztak be a romániai gazda-
sági szereplők.

Részleteire bontva kiderül, hogy 
Románia a húsokat illetően szorul a 
leginkább importra, legyen szó ser-
tésről vagy csirkéről. A lakosság a ta-
valyi év első tíz hónapjában 621,6 mil-
lió euró értékben evett importhúst, 
ami 18,3 százalékos növekedést je-
lent az előző év azonos időszakához 
mérten. A legtöbb hús és aprólék, ösz-
szesen 144,5 millió euró értékben Né-
metországból érkezett a romániai 

boltok polcaira, majd Magyarország 
és Spanyolország következik 111,9, il-
letve 102 millió euróval.

A helyzet ennél is rosszabb a tej, 
tejtermékek, tojás, méz és más állati 
eredetű élelmiszerek esetében, ahol 
a behozatal 27,2 százalékkal nőtt a 
2016-os adatokhoz mérten, és elér-
te a 398,5 millió eurót. Itt is a néme-
tek a „nyerők” 111,2 millió euróval, 
majd Lengyelország következik 76,2 
millió euróval, a top háromba pedig 
etekintetben is belefért Magyaror-
szág, ahonnan 75 millió euró érték-
ben érkeztek hasonló áruk.

A zöldségtermést 257,5 millió eu-
rós behozatallal kellett kipótolni: 
Hollandiából 43,1 millió euró, Né-
metországból 36 millió euró, míg 
Magyarországról 26,2 millió euró 
értékben importált Románia. A gyü-
mölcsök tekintetében pedig még na-
gyobb értékű, 421,1 millió euró ér-
tékű volt az import. A toplistát Gö-
rögország vezeti 78,4 millió euróval, 
a második Hollandia 69,2 millió 
euróval, a harmadik pedig Lengyel-
ország 52,9 millió euróval. Malom-
ipari termékek 84,3 millió euró ér-
tékben érkeztek az országba, az ab-
szolút listavezető pedig Magyaror-
szág 41,5 millió euróval.

Törekedni kell az önellátásra

„Románia a hetedik legnagyobb ga-
bonatermelő ország Európában, ám 
a termés nagy részét külföldön érté-
kesítik, a határon túl dolgozzák fel, 
és a már kész termék – keksz, szá-
raztészta – kerül vissza az országba, 
így itt hozzáadott érték nem terme-
lődik” – irányította rá a  figyelmet a 
probléma lényegére Magyar Lóránd. 
Az RMDSZ Szatmár megyei mező-
gazdasági szakpolitikusa rámuta-
tott, a kenyér az egyetlen, ami szinte 
száz százalékban az országban ké-
szül, ám a sütőiparban is kérdéses, 
hogy honnan szerzik be a lisztet. Ro-
mániában több európai országgal el-
lentétben gondot jelent, hogy nincs 

kereslet a hagyományos a helyi ter-
mék iránt. Voltak próbálkozások a 
törvényhozásban, hogy ezt fellen-
dítsék, például volt egy olyan kezde-
ményezés, hogy az üzletek polcain a 
termékek 50 százaléka legyen hazai, 
ám ez a nagyáruházak ellenlobbija 
miatt megbukott, s az sem műkö-
dik, hogy minden boltban legyen el-
különített rész a helyi eredetű áru-
nak. A parlamenti képviselő szerint 
Románia az európai uniós forráso-
kat kevésbé használta fel a feldolgo-
zó ipar kialakítására, fejlesztésére, 
már eleve rosszak voltak a kiírások. 
A gazdáknak sokkal kényelmesebb, 
ha csak a termeléssel foglalkoznak, 
a terményt értékesítik, és a feldolgo-
zással már nem bonyolítják az életü-
ket. Különben is az erdélyi magyar 
gazdaságok jellegzetessége, hogy ál-
talában 10–20 hektáron gazdálkod-
nak, ebben pedig nincs kapacitás a 
feldolgozás működtetésére is.

Szövetkezés, támogatás szükséges

Magyar Lóránd ugyanakkor azt is 
problémásnak látja, hogy közel har-
minc év eltelt a rendszerváltás óta, 
és még mindig nincs valós szándék 
a szövetkezésre. Pozitív példaként 
említette a Kézdivásárhely környé-
ki tejtermelőket, akik szövetkeztek, 
és most 100 ezer eurós pályázatot is 
benyújtottak. „Mindannyiunk felelős-
sége, hogy ezen a hozzáálláson vál-
toztassunk, hiszen szövetkezve, fel-
dolgozással, hozzáadott értéket ter-
melve egy liter tejet már nem 1,1 le-
jért, hanem például 1,5 lejért értéke-
síthet a gazda” – szögezte le Magyar 
Lóránd. Hozzátette, a kormányzat fe-
lelőssége, hogy kidolgozzanak egy 
ösztönző támogatási rendszert. Ro-
mániában egy húsmarha után 400– 
500 eurós támogatást kap a gazda, 
miközben Dániában ennek a kétsze-
resét. „Nem azért drágább a romá-
niai élelmiszer, mint a magyar, vagy 
a lengyel, mert nálunk rosszabbak 
az előállítási körülmények, hanem 
mert nálunk a gazdák kevesebb tá-
mogatást kapnak. Ezt kell megolda-
ni EU-s vagy kormányzati források-
ból” – fejtette ki a szakpolitikus. Meg-
látása szerint a vidékfejlesztési terv 
alapja az állattenyésztés támogatá-
sa kell hogy legyen, jelenleg például 
a Romániában hizlalt malacok 80–
90 százaléka külföldről érkezik, ko-
cafarmokat kellene létesíteni álla-
mi támogatással, ezzel még a hely-
ben megtermelt gabonának is talál-
nak rendeltetést. A képviselő leszö-
gezte, mindenképpen foglalkozni kell 
ezzel a kérdéssel, el kell érni, hogy 
a helyi terméknek nagyobb súlya le-
gyen, hiszen például Magyarorszá-
gon a nagyáruházak polcain is túl-
nyomó többségben vannak a hazai 
áruk, a boroktól a sajtokig.

 
Bálint EsztEr, Bíró Blanka

1 euró       4,6572
1 dollár      3,7738
1 svájci frank 4,0413
1 font sterling 5,2505
100 forint 1,4940

Valutaváltó

Aggasztó méreteket ölt a romániai élelmiszerimport, 

holott a szakértők egybehangzó véleménye szerint 

az országban hatalmas mezőgazdasági potenciál 

rejlik, és képesek lennének az éghajlati viszonyoknak 

megfelelő gyümölcsöket, zöldségeket megtermesz-

teni, illetve hús- és tejtermékeket előállítani. Sok ter-

mék érkezik Magyarországról.

„Kinyírják” a kisboltokat a multik

Kevéssel több mint 119 ezer bolt működik jelen pillanatban Romániában, 
ami csaknem 30 ezerrel kevesebb, mint 2006-ban, azaz az ország euró-
pai uniós csatlakozása előtt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) által nyilvánosságra hozott adatsorokból. A legnagyobb változás a 
10 ezer négyzetméteresnél nagyobb üzleteknél történt, 2006-ban ugyan-
is még csak 16 ilyen volt, mára pedig már számuk elérte a 75-öt. Csaknem 
háromszor több, 141 olyan bolt van, ami nagyobb 5000 négyzetméter-
nél, az 1000 és 2499 négyzetméter közöttieknél pedig a bővülés ennél is 
nagyobb, 3,8 százalékos. Ellenben a legkisebb boltok, butikok, amelyek a 
120 négyzetmétert sem érik el, száma 21 százalékkal, 140 900 egységről 
110 270-re csökkent valamivel több mint tíz év alatt.

„Németországból jöttem”. A tejtermékek jó része sem hazai
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