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reklám

Fokozatosan nő az élelmiszerek külkereskedelmi hiánya

Több importsajt, mint banán
Több mint 50 százalékkal nőtt tavaly az agrártermékek külkereskedelmi hiánya, va-

gyis Románia ennyivel több élelmiszert importált, mint amennyit külföldre szállított. 

A legnagyobb tételt nem a narancs vagy a banán, hanem a sertéshús tette ki.

Nem egzotikus gyümölcsök 
vagy más, nálunk nem meg-
termő zöldség, vagy nem 

gyártott termék miatt mélyült to-
vább a külkereskedelmi mérleg hi-
ánya az élelmiszerpiacon, a külföld-
ről legnagyobb tételben behozott éte-
lek toplistájának első három helyén 
a kávén kívül a sertéshúst és a sajt-
féléket találjuk. Mint az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) által az 
Economica.net gazdasági hírportál 
megkeresésére készített elemzés-
ből kiderül, a sajt tavaly kúszott fel 
azoknak az élelmiszereknek a top-
listájára, amelyek a leginkább meg-
ingatták a külkereskedelmi mérleg 
egyensúlyát, új rekordot döntve: több 
külföldi sajt, illetve túró fogyott Ro-
mániában, mint citrusféle vagy ba-
nán. Ha önmagában a sajtfélék pia-
cát vizsgáljuk, akkor kiderül, hogy 
külkereskedelmi deficitjük a 2016-
os 141,7 millió euróhoz mért 21 szá-
zalékos növekedéssel tavaly megha-
ladta a 172,8 millió eurót, vagyis ek-
kora összeggel importált Románia 
2017-ben több sajtot vagy túrót, mint 
amennyit kivitt a külföldi piacokra. 
Ezzel a hiány legfőbb okozóinak a 
harmadik helyezettje, meghaladva a 
sütőipari termékeket, a citrusféléket 
és a csokoládét.

Az első két helyezett eközben 
nem változott 2016-hoz mérten: az 
első a sertéshús 430,7 millió eurós 
hiánnyal, a második pedig a kávé 
202,2 millió eurós deficittel. Mind-
két termék esetében mélyült azon-

ban tavaly a hiány, miután az im-
porttevékenység gyorsabb ütemben 
bővült a kivitelnél.

A negyedik helyen a csokoládét és 
más, kakaóból készült termékeket 
találjuk 172 millió eurós hiánnyal, 
majd a sütőipari termékek, kekszek 
következnek 164,5 millió euróval. 
A Romániában nem megtermeszthe-
tő citrusfélék és a banán alig a hato-
dik és a hetedik a maga 163,7 millió 
eurós, illetve 147,8 millió eurós hiá-
nyával – egy évvel ezelőtt a negyedik 
és a nyolcadik helyen találtuk ezeket 
a gyümölcsöket.

Az importtól függ Románia a cukor 
és a paradicsom terén is, mint ahogy 
malátából, lisztből, búzadarából, ke-
ményítőből is több külföldit fogyasz-
tunk, mint helyben megtermeltet.

Több mint 50 százalékkal nőtt a hiány

A mezőgazdasági minisztérium ép-
pen a napokban jelentette be, hogy 
tavaly 853,9 millió eurót tett ki a ro-
mán agrár-külkereskedelmi mér-
leg hiánya, 53 százalékkal emelke-
dett az előző évi 557,4 millió euróhoz 
képest. Románia tavaly 6,23 milliárd 
euró értékben exportált élelmiszert, 
ami 4,6 százalékos növekedést jelent 
éves összevetésben. Az élelmiszer 
behozatalának értéke viszont két-
szer gyorsabb ütemben, 9 százalék-
kal 7,1 milliárd euróra emelkedett. A 
kivitelben többségben voltak a nyers-
anyagok, a behozatal nagy részét vi-
szont a hozzáadott értékű termékek 

tették ki. Az ország első számú ex-
portterméke a gabona volt, csak ku-
koricát és búzát 1,73 milliárd eu-
ró értékben szállított külföldre. Az 
importon belül a legnagyobb tételt a 
sertéshús (475 millió euró), a tej és 
tejtermékek (314 millió euró), a déli-
gyümölcsök (400 millió euró), a kávé 
(200 millió euró ) és a csokoládébab 
(245 millió euró) jelentette. 2016-ban 
Románia mezőgazdasági exportjá-
nak értéke éves összehasonlításban 
3,8 százalékkal 5,95 milliárd euró-
ra, az importjáé pedig 11,8 százalék-
kal, 6,5 milliárd euróra növekedett, 
így a mérleg 557,4 millió euró hiány-
nyal zárt, ami több mint hatszorosa 
volt az egy évvel korábbi 89,2 millió 
eurós deficitnek. 

Nem új keletű történet

Az utóbbi években – mint ismeretes – 
az agrár külkereskedelmi mérleg ro-
hamosan romlott, mivel az adócsök-
kentések és a béremelések követ-
keztében megnőtt a belföldi fogyasz-
tás, amelyet saját erőből nem tudott 
kielégíteni a gazdaság. Románia ag-
rár külkereskedelmi mérlege a rend-
szerváltás óta általában deficites, ki-
véve a 2013-as és a 2014-es évet, ami-
kor 300 millió euró, illetve 500 millió 
euró értékű többletet sikerült elérni.

Nemcsak az agrár külkereskedel-
mi mérleg hiánya nőtt ugyanakkor 
tavaly gyors ütemben, hanem a tel-
jes külkereskedelmi deficit is csak-
nem 30 százalékkal, 12,955 milliárd 
euróra emelkedett, miután az export 
9,1 százalékkal, 62,641 milliárd eu-
róra nőtt, az import 12,2 százalékkal, 
75,596 milliárd euróra bővült. A hiány 
mélyülése pedig az idei év első ne-
gyedévében is folytatódott, a statisz-
tikai intézet múlt heti közlése szerint 
a január–március időszakban 18 szá-
zalékkal, 2,715 milliárd euróra nőtt 
a román külkereskedelmi mérleg hi-
ánya az előző év azonos időszakához 
mérten. A deficit 416,2 millió euróval 
volt nagyobb a tavalyinál.

 
Bálint EsztEr

Romániában nőtt a leggyorsabb ütemben az infláció

Az euróövezetben a márciusban jegyzett 1,3 százalékról 1,2 százalékra, 
az Európai Unióban pedig 1,5 százalékról 1,4 százalékra csökkent az átla-
gos éves infláció áprilisban. Az EU országai közül Romániában növekedtek 
a legnagyobb ütemben a fogyasztói árak – közölte tegnap az Európai Unió 
statisztikai hivatala, az Eurostat. Romániában 4,3 százalékos, Szlovákiában 
3 százalékos, Észtországban pedig 2,9 százalékos volt az infláció az elmúlt 
hónapban. A legalacsonyabb éves inflációs rátát Cipruson (mínusz 0,3 szá-
zalék) és Írországban (mínusz 0,1 százalék) mérték. 2018 márciusához ké-
pest áprilisban az Európai Unió 12 tagállamában csökkent az infláció, egy 
országban stagnált, 14-ben pedig nőtt.

mélyülő hiány. Huszonegy százalékkal nagyobb az országba irányuló sajtbehozatal az exporthoz képest
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