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• Új mezőgazdasági pénzügyi ciklus kezdődik 2021. január elsejétől az 
Európai Unióban. Az új pályázati kiírásokra még várni kell, ezekre ugyan-
is az év második felében, de az is lehet, hogy csak 2022-ben kerül sor, a 
gazdáknak viszont érdemes ezt a periódust a felkészülésre használniuk. 
Az alapos felkészülés pedig elengedhetetlen a kiadványunknak nyilatkozó 
szakemberek szerint. Nem titok ugyanis, hogy az uniós agrárpolitika is át-
fogó reform előtt áll, amiből nemcsak a gazdák húzhatnak hasznot, hanem 
végső soron a teljes társadalom élelmiszer-ellátása hatékonyabbá válhat.

B Í R Ó  B L A N K A

A z európai uniós támogatások 
lehívási arányának tekinte-
tében kiemelkedően teljesí-

tett Romániában az agrárium a most 
záruló költségvetési ciklusban: a 
2014–2020-as időszakban a lehívási 
ráta 71 százalékos volt, ami a végső 
elszámolásig akár 100 százalékra 
is emelkedhet, hiszen vannak még 
olyan leszerződött pályázatok, ame-
lyekre ezután folyósítják a fi nanszí-
rozásokat – tudtuk meg Bíró Boró-
ka Júlia közgazdásztól, a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
adjunktusától.

Ilyen körülmények között nem 
meglepő, hogy az agrárszakemberek 
bizakodók a következő, 2021–2027-
es uniós ciklussal kapcsolatban, 
ugyanakkor arra is felhívják a fi gyel-
met, hogy a gazdáknak is törekedni-
ük kell a megújulásra, egy újfajta 
berendezkedésre. Bíró Boróka Júlia 
elsőként az együttműködés, a szö-
vetkezés fontosságára hívja fel a fi -
gyelmet. A szakember tisztában van 
azzal, hogy a kommunizmusban be-
vezetett kollektivizálás miatt létezik 
ezzel szemben egy jó adag előítélet, 
eközben viszont emlékeztet, hogy a 
20. század elején Magyarországon 
működött mezőgazdasági szövet-
kezetek jó példaként és követendő 
hagyományként állhatnak a gazdák 
előtt. A közgazdász elmondása sze-
rint ugyanakkor Székelyföldön is 
vannak jó példák arra, hogy miként 
lehet üzleti szempontból hatéko-
nyan szövetkezni.

Az adjunktus ezenkívül a szakké-
pesítést említi, amely előnybe hoz-
hatja a gazdákat: egyrészt a szak-
szerű gazdálkodás hatékonyabb, de 
még a pályázati támogatásoknál is 
előnyt élveznek a szakképesítéssel 
rendelkező, fi atal gazdák.

Várni kell az új kiírásokra

Az uniós agrártámogatások két rész-
ből tevődnek össze: vannak egyrészt 
az alanyi jogon járó támogatások, 
vagyis a direkt kifi zetések a Mező-
gazdasági Intervenciós és Kifi zetési 
Ügynökségen (APIA) keresztül, ilyen 
például a területalapú támogatás. A 
másik típusú támogatásra a vidék-
fejlesztési alapon keresztül lehet 
pályázni. A most záródó EU-s ciklus-

ban töredékösszegek maradtak a pá-
lyázati rendszerben, ezeket a mező-
gazdasági termékek feldolgozására, 
terménybiztosításra és termelői cso-
portok létrehozására lehet lehívni.

Bíró Boróka Júlia rámutatott: az 
új ciklus 2021. január 1-jén elkez-
dődik, de az új pályázati kiírásokra 
várhatóan csak 2022-ben kerül sor, 
addig zajlik a tervezés, illetve az 
előkészítés. A szakember szerint a 
gazdáknak érdemes ezt az időszakot 
arra felhasználni, hogy a megma-
radt töredékösszegeket lehívják, és 
felkészüljenek az új kiírásokra. „Ne-
héz megérteni, hogy bár egyelőre 
nem tudunk konkrétumokat, azért 
mégiscsak lehet tervezni, hiszen a 

szakpolitika jelzéseit fi gyelve lát-
hatók az irányvonalak, és a gazdák 
már most megvizsgálhatják, hogy 
milyen irányban próbálkozhatnak” 
– magyarázza az adjunktus.

Zöld, digitalizált, rugalmas

A 2021–2027-es uniós költségvetési 
ciklus tervezése évek óta zajlik, és 
nem titok, hogy EU-s szinten a közös 
agrárpolitika reformfolyamata megy 
végbe. Mindennek a kiindulópontja 
az, hogy a gazdálkodóknak, a vi-
déken élőknek stabil és méltányos 
jövedelem-színvonalat, az Unió pol-
gárainak pedig biztonságos élelmi-
szer-ellátást kell biztosítani.

A reformok iránti igényre a jár-
vány még „rátett egy lapáttal”, hi-

szen rávilágított olyan területekre, 
ahol még sürgetőbb a megújulás. 
Így jelenleg a döntéshozók arra tö-
rekszenek, hogy egyszerűsítsenek 
és korszerűsítsenek – a területala-
pú támogatásokat méltányosabbá, 
az egyéb finanszírozásokat pedig 
hatékonyabbá és célzottabbá te-
gyék. Ennek nyomán a következő 
időszak kulcsszavai: zöld, digita-
lizált és reziliens, vagyis rugal-
masan alkalmazkodó agrárium. 
Elvárás lett ugyanis az ágazattal 
szemben, hogy az extrém körül-
ményekhez is gyorsan alkalmaz-
kodjon, legyen az járványhelyzet 
vagy a globális felmelegedés ha-
tásai.

A fiatalok hazacsábítása a cél

Romániában a következő időszakban 
is folytatják a fi atal gazdák támogatá-
sát, amivel nemcsak a nemzedékvál-
tást kívánják ösztönözni, hanem gátat 
szabnának a falvak elnéptelenedésé-
nek, illetve a munkaerő-elvándorlás 
problémáját is orvosolnák. Ennek 
nyomán Bíró Boróka Júlia bízik ben-

ne, hogy a következő években annak 
leszünk tanúi, hogy többen hazaköl-
töznek, az itthoni sikeres munkavál-
lalás pedig valós alternatívává válik.

A hazai mezőgazdaságban ugyan-
is továbbra is magas az átlagéletkor: 
sok fi atal elhagyta a vidéket, külföldre 
vándorolt, és más típusú munkát vál-
lalt ahelyett, hogy továbbvitte volna a 
családi birtokot. Az adjunktus ugyan-
akkor jó példát is említ: a Sapientia 
Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Köz-
pontjának agrármérnöki képzésén pél-
dául sok olyan hallgató van, aki azzal 
a szándékkal képezi magát, hogy majd 
továbbviszi a családi gazdaságot.

A járványhelyzet egyébként növel-
heti az agrárium vonzerejét, hiszen az 
ágazat valamilyen szinten védettséget 
élvez, nem annyira érintett, mint pél-
dául a vendéglátóipar vagy a turiz-
mus. Az élelmiszeralapanyag-ellátás 
ugyanis nem állhat le, ezért a mező-
gazdaság még egy ilyen válságban is 
biztos bevételt, munkahelyet jelent.

20 milliárd euró Romániának

A következő hétéves periódusban a 
közös agrárpolitika keretében Ro-
mániának előirányzott EU-s költség-

keret mintegy 20 milliárd euró, ebből 
több mint 13 milliárd eurót az alanyi 
jogon járó, direkt kifi zetésekre fordí-
tanak, a többi a vidékfejlesztési ala-
pon keresztül megpályázható  összeg. 
Bíró Boróka Júlia rámutatott: a 20 
milliárd euró a vissza nem térítendő 
támogatás értéke, de közgazdasági 
szempontból a mezőgazdaságba en-
nél több pénz fog kerülni. Románia 

ugyanis az uniós támogatásokat ki-
egészítheti saját költségvetéséből, 
ezenkívül pedig a gazdák önrész-kö-
telezettsége is növeli a körforgásba 
kerülő összeg nagyságrendjét.

A közgazdásztól eközben azt is 
megtudtuk, hogy a területalapú 
támogatások értéke évről évre nö-
vekszik: 2007-ben, Románia EU-s 
csatlakozásakor a hazai gazdák még 
csak egynegyedét kapták annak, 
amit egy francia mezőgazdásznak 
kifi zettek. Jelenleg már átlagosan 
mintegy évi 200 eurót kap egy ro-
mániai gazda egy hektár terület 
után, ez a következő években tovább 
emelkedhet. Ez egybecseng azzal, 
hogy míg a 2014–2020-as ciklusban 
valamivel kevesebb mint 10 milliárd 
eurót fordítottak direkt kifi zetések-
re, 2021 és 2027 között erre a célra 
már több mint 13 milliárd euró van 
előirányozva.

Együttműködés = több támogatás

Visszatérve a szövetkezés előnyeire, 
Bíró Boróka Júlia hangsúlyozta: az 
együttműködés, az apró birtokok 
összevonása révén a gazdák növelni 
tudják azon területek számát, ame-

lyek után jogosultak a támogatásra, 
vagyis amelyek kiterjedése megha-
ladja a minimálisan előírt egy hek-
tárt. „Már most is vannak jó példák a 
szövetkezésre vagy akár arra, hogy a 
vállalkozó kedvű gazdák felvásárol-
ják vagy bérbe veszik a szomszédos 
kisebb parcellákat, és fejlődő, jöve-
delmező gazdaságok alakulnak” – 
magyarázta a szakember.

Románia mezőgazdasága kisbir-
tokos struktúrájú, vagyis ahhoz ké-
pest, hogy milyenek az országban a 
földrajzi, illetve a termőföldadottsá-
gok, kicsi az átlagos birtokméret. Az 
elaprózott birtokrendszer tükrében 
értelemszerű, hogy az ország straté-
giája alapján a kis méretű, félig ön-
ellátó gazdaságok rendszerét támo-
gatták. A 2014–2020-as ciklusban 28 

Új pénzügyi vetésforgó
Várni kell még az új EU-s agrárpályázatokra, de már érdemes készülni az új költségvetési ciklusra

„ A következő időszak 
kulcsszavai: zöld, digi-
talizált és rugalmasan 
alkalmazkodó agrárium.

A következő hétéves periódusban a Romániának 
előirányzott EU-s költségkeret mintegy 20 milliárd 
euró, de a valóságban ennél is több pénz kerül 
majd a mezőgazdasági szektorba
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