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• A központi stratégia hiánya miatt óriási rendszerszintű problémák jellem-
zik a mezőgazdaságot. Ez az oka annak is, hogy komoly élelmiszer-beho-
zatalra szorul az ország, miközben szinte minden alapanyagot megtermel. 
Csakhogy azt exportálja, majd jóval drágábban, félkész vagy feldolgozott 
formában importálja. A helyzetet jól tükrözik a mezőgazdasági minisztéri-
um lesújtó adatai is: az első negyedévben csaknem 66 százalékkal növe-
kedett a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelmében 
jegyzett deficit. 

B Í R Ó  B L A N K A

A probléma okairól kiadvá-
nyunknak nyilatkozó agrár-
szakemberek szerint megol-

dást csak az hozhat, ha az illetékesek 
a mezőgazdaság versenyképességé-
nek növelése mellett a feldolgozó-
ipart is fejlesztik, hogy az ország a 
feldolgozott termékek szempontjából 
is erős legyen. De szükség lenne a 
gazdák összefogására, együttműkö-
désére is, amitől a negyvenéves erő-
szakos kollektivizálás rossz emléke 
miatt még mindig idegenkedik a gaz-
dák egy része Székelyföldön is.

Általános probléma a hazai me-
zőgazdaságban, hogy nincs közpon-
ti tervezés, koherens gondolkodás 
– véli Nyárádi Imre István agrármér-
nök, a Sapientia EMTE adjunktusa. 
Meglátása szerint a döntéshozóknak 
mindenekelőtt mérlegelniük kelle-
ne, hogy országos szinten mire van 
szükség, mi az, amit meg tudunk 
termelni, mit kell eltenni a kamrába, 
majd télen elfogyasztani. A közpon-
ti stratégia hiánya miatt folyama-
tosan növekszik a mezőgazdasági 
és élelmiszeripari termékek külke-
reskedelmében jegyzett defi cit, a 
rendszerszintű problémákra pedig 
rátevődnek a pontszerűek, amelyek 
tovább rontják a helyzetet.

Tavaly az ország egyes részein ko-
moly aszálykárok voltak, ami megti-
zedelte a gabonatermést, a kukorica 
például, amelynek 60 százaléka az 
ország déli részében terem, rendkívül 
megsínylette a szárazságot. Nem vé-
letlen, hogy idén már a szerződéseket 
a kukoricára szokatlanul magas áron 
kötik. Az idei év sem túl biztató, az 
időjárás meglehetősen szeszélyes, 
volt egy szokatlanul hideg periódus, 
jégesők, heves zivatarok. A szakem-
ber hangsúlyozta: messze még a ter-
més, de nem úgy indult ez az év, hogy 
bizakodók lehetnénk. A hiány egyéb-
ként más országokban is jellemző, 
amelyekkel Románia kereskedelmi 
kapcsolatban áll.

Régi probléma ugyanakkor, hogy 
exportáljuk a nyersanyagot, majd 
visszavásároljuk a hozzáadott ér-
tékű árut. Nyárádi Imre István úgy 

fogalmazott, erre tulajdonképpen 
nincs logikus magyarázat. Például 
kivisszük a kukoricát, majd visz-
szahozzuk a tápot, amelynek 90 
százaléka őrölt kukorica. „Holott a 
kukoricaszemek morzsolása nem 
atomfi zika, egyszerű kalapácsma-
lomra van szükség hozzá” – muta-
tott rá az egyetemi oktató.

Önellátó lehetne az ország, 
de hiányzik a központi stratégia

Meglátása szerint el tudná látni 
magát az ország, sőt exportra is tel-
ne a mezőről behozott terményből, 
erre megvolna a kapacitás. Az évti-
zedek során viszont tönkretettük a 
feldolgozóipart, mindent külföldről 
hozunk be, sőt itthon is külföldi tu-
lajdonban lévő üzletláncokból vá-
sárolunk, ez előbb-utóbb visszaüt. 
Nyárádi Imre István szerint nem kell 
egyből a végtermékek előállítására 
összpontosítani, mert abban tényleg 
padlón van az ország, de még most 
sem gondol senki arra, hogy például 
átvevő vagy feldolgozó központokat 
létesítsenek. „Stratégiai szinten kel-
lene gondolkodni. Nem elég egy suf-
niban berendezett kenyérgyár, ha 
ilyeneket működtetünk, abból több 
ezer kell. De szükség van olyan léte-
sítményekre, ahol gyorsan, hatéko-

nyan, korszerűen lehet feldolgozni a 
mezőgazdasági terméket” – magya-
rázta Nyárádi István.

Kukoricát, napraforgómagot, 
búzát exportálunk

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
minisztérium legfrisebb adatai sze-
rint az első negyedévben csaknem 
66 százalékkal nőtt tavalyhoz képest 
a mezőgazdasági és élelmiszeripa-
ri termékek külkereskedelmében 
jegyzett defi cit. Az év első három hó-
napjában ezen termékek külkeres-

kedelmi hiánya 755,34 millió euróra 
tehető. Az Európai Unió országaival 
folytatott kereskedelemben Romá-
nia az idei első negyedévben 1,154 
milliárd eurós defi citet, a nem uniós 
országok vonatkozásában ugyan-
akkor 398,93 millió eurós többletet 
könyvelhetett el. Tavaly a vizsgált 
időszakban az EU-n belüli kereske-
delemben a hiány megközelítette 
a 963 millió eurót, míg a harmadik 
országok esetében a többlet megha-
ladta az 507 millió eurót.

A statisztikai adatok szerint 
2021 januárja és márciusa között 
Románia 1,74 milliárd euró érték-
ben exportált agrár-élelmiszeripari 
termékeket, ami csökkenést jelent 
a 2020 azonos időszakában jegy-
zett 1,97 milliárd euróhoz mérten. 
Az import értéke több mint 2,49 
milliárd euróra volt tehető a jelzett 
időszakban, míg egy évvel koráb-
ban 2,43 milliárd eurót összesített. 
A szaktárca szerint a legnagyobb 
exportbevételt hozó élelmiszerek 
között szerepelt a kukorica (405,38 
millió euróval), a napraforgómag 

(173,45 millió euróval), a búza 
(170,28 millió euróval), a szivar, 
szivarka és cigaretta (158,25 mil-
lió euróval), valamint az egyéb 
dohány- és dohánypótló termékek 
(74,88 millió euróval).

A kukorica az importált termékek 
listáján is az első helyen áll, ebből 
157,86 millió euró értékben impor-
tált Románia a január és március kö-
zötti időszakban. Ezt a hűtött vagy 
fagyasztott friss sertéshús követi 
(123,13 millió euróval), aztán a pék-
áruk, péksütemények és kekszek 
(közel 103 millió euróval), valamint 
a takarmányozáshoz használt ké-
szítmények (94,46 millió euróval) 
következnek a sorban.

Románia csaknem 2 milliárd eu-
rós külkereskedelmi defi cittel zárta 
a 2020-as évet a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari termékeket illető-
en, miután ezek importja 8,9 mil-
liárd euróra nőtt, az export értéke 
pedig 6,9 milliárd euróra csökkent. 
A szaktárca azt is közölte, hogy a 
2019–2020-as mezőgazdasági évben 
tapasztalt szárazság mind a termés, 
mind az export tekintetében kihatott 
az agrár-élelmiszeripari ágazatra, 
így a termékek kereskedelmi mérle-
gének hiánya 2020-ban 1,937 milli-
árd euró volt, ami 58,1 százalékkal 
több, mint 2019-ben. A kereskedelmi 
defi cit növekedése elsősorban a bú-
za, a kukorica, a napraforgómag és a 
szójabab exportjának erőteljes visz-
szaesésével magyarázható.

Kivisszük nyersen, 
visszahozzuk feldolgozva

„Az adatok sajnos a valós képet tük-
rözik, a megtermelt mezőgazdasági 
termékeinkből relatív sokat viszünk 
a határon túlra feldolgozatlan for-
mában, majd visszavásároljuk fel-

Zabhegyező agrárpolitika
Rendszerszinten kell megreformálni az agráriumot, hogy előtérbe kerüljön a hazai termék

„ Kivisszük a kukoricát, 
majd visszahozzuk a tá-
pot, amelynek 90 száza-
léka őrölt kukorica. Holott 
a kukoricaszemek mor-
zsolása nem atomfi zika, 
egyszerű kalapácsmalom-
ra van szükség hozzá.

A gabona olcsó külföldi értékesítésével a nagy termelők 
tulajdonképpen a szubvenciót is exportálják
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