
Másfél évtizedes múltra tekin-
tenek vissza a szarvasmarha-te-
nyésztők egyesületei a Gyergyói-
medencében. De miután több mint 
hatvan egyesület alakult megye-
szerte, a lendületes indulást (amit 
a Svájcból kapott segítség is elő-
segített) az akadályok előtti meg-
torpanás követte. Annak ellenére, 
hogy sokan kiábrándultak, a gaz-
dák összefogás nélkül nem tudnak 
előrelépni. Baróti Lajost, a Hargita 
Megyei Szarvasmarha-tenyésztők 
Szövetségének ügyvezetőjét kér-
deztük a „talpraállás idejéről”. 

– Tizenöt évvel ezelőtt, amikor 
szervezetbe tömörültek a szarvasmar-
ha-tenyésztők, milyen indíték és mi-
lyen tervek alapján tették ezt?

– Akkoriban a fajtanemesítő in-
tézet alkalmazottja voltam. Éreztük, 
hogy az intézet sokkal hatékonyab-
ban is működhetne, ha átszervez-
nénk. Akkoriban egy svájci szakem-
ber mutatott rá Beszterce megyei 
tapasztalatai alapján, hogy mennyire 
elmaradott módszerekre alapoz itt a 
tenyésztés, és javasolta, hogy a gaz-
dák tenyésztési szindikátusok lét-
rehozásával próbálják meg hatéko-
nyabbá tenni, modernizálni a mun-
kát. Így 1996 tavaszán a Gyergyói-
medencében hét egyesületet jegyez-
tettem be azokkal a gazdákkal, akik 
a helyi közösségekben pártolták a 
minőségi állattenyésztést. A LAM 
Alapítvány szervezésében svájci 
szakemberek ismertették is bevált 
módszereiket, bemutatták, hogy az 

ő egyesületeik hogyan működnek, 
milyen módszereket alkalmaznak 
az érdekvédelemben, a tenyésztés 
értékelésében, milyen a szakszerű 
körömápolás... Felajánlották a segít-
ségüket, és ez volt a kezdősebesség a 
tenyésztési egyesületek szervezésé-
hez. Ezt követően 1998-ban példa-
szerű tenyészkiállítást szerveztünk 
Gyergyószentmiklóson. Ekkor a 
svájci partnerek bevettek a tenyész-
tési föderációk szervezésének prog-
ramjába, ez segít a gazdáknak a 
minőségi állomány kialakításában, 
tenyésztésében és értékesítésében, 
valamint az érdekvédelemben is. 

– A kezdeti lendületet megtorpa-
nás követte, mi okozta ezt?

– Romániában kezdetektől az 
volt a probléma, hogy a tenyésztési 
kérdéskört teljesen az állam tartotta 
kézben. Nagy összegeket áldoztak 
arra, hogy minden megyében ezzel 
foglalkozó irodát és személyzetet 
tartsanak fenn. Kezdeményezésünk 
részbeni kudarca annak tudható be, 
hogy az állami szféra gátolta az át-
szervezést, nem akarták átengedni 
a rendszer szervezését magánkézbe. 
Napirenden küldtek olyan jelenté-
seket a központba, melyeknek nem 
volt gyakorlati alapjuk. Asztal mel-
lett írták be a számokat, hogy egy 
térségben hány szarvasmarha van be-
ondózva mesterségesen, hány van fe-
deztetve természetesen, s hány borjú, 
bárány, malac stb. született. Sok em-
bert fizettek a hasalásért, és születtek 
a hiteltelen statisztikák. 

– Itt még nagyobb volt az ellenál-
lás, mint az ország más részein...

– Bizony, a svájci projekt tán Har-
gita megyében ütközött a legnagyobb 
ellenállásba. A dolgok addig fajultak, 
hogy az akkori prefektus – bizonyos 
igazgatók „szakmai” segítségére ala-
pozva – svájci partnerünket kioktat-
ta a svájci genetika negatívumairól. 
Ráadásul létrejött egy párhuzamos 
szervezet is, a Szarvasmarha-tartók 
Országos Ügynöksége (AGCTR), 
amelynek tagjai államilag fizetett 
igazgatók, mesterséges beondózók 
voltak. Ebben a szervezetben a helyi 
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Gazdaság

Baróti Lajos: össze kell fogjanak a gazdák

hírfolyam

> Tíz százalékkal kevesebb pénzt küldtek 
haza a vendégmunkások. 10 százalékkal keve-
sebb pénzt küldtek haza a vendégmunkások az 
első negyedévben, mint tavaly év elején. A Ro-
mán Nemzeti Bank szerint a külföldi munkavál-
lalásból eddig közel 760 millió dollár folyt be az 
országba. Ez az elmúlt 6 év legjelentősebb visz-
szaesése a területen, és a szakértők azzal magya-
rázzák, hogy meggyengült a gazdaság Spanyol-
országban és Olaszországban, abban a két uniós 
államban, ahol a legtöbb romániai vendégmun-

kás dolgozik. Az Európai Unió tagállamaiban 
körülbelül kétmillió romániai vállal munkát.

> Boagiu: 845 km autópálya néhány éven 
belül. Néhány éven belül 845 km autópályája 
lehet Romániának – nyilatkozta Anca Boagiu, 
miután közel 700 millió euró értékben írt alá 
öt szerződést a 4-es páneurópai folyosó romá-
niai szakaszainak megépítésére. A közlekedési 
miniszter a Temesvár–Lugos, Lugos–Déva, 
Nagyszeben–Szászváros és Arad–Nagylak kö-
zötti szakaszok egy részének megépítéséről írt 
alá szerződést több útépítő vállalattal, melynek 

értelmében ezeket az útszakaszokat 2013-ra kell 
befejezni. Romániában jelenleg 313 km autópá-
lya van, és 276 km-en még dolgoznak.

> 1,8 százalékos növekedést jósol a gaz-
daságnak az EBRD. A januári, 1,1 százalékos 
becslésről 1,8 százalékra növelte Románia gaz-
daságának növekedési kilátásait az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). A ne-
gyedéves jelentés ehhez annyit tesz hozzá, hogy 
a takarékossági intézkedések várhatóan kontrol-
lálható szinten tartják a deficitet, ugyanakkor a 
gazdasági növekedés szerény lesz. 

> Csak 3-4 hét múlva lehet Első Lakás-
hitelt igényelni. Ahhoz, hogy az Első Lakás 
program elinduljon, a nemzeti garanciaalapnak 
továbbítania kell a bankokhoz a megállapodás-
tervezetet, amely alapján a pénzintézetek majd 
meghirdetik a kedvezményes hitelezést – nyi-
latkozta a Román Bankszövetség elnöke, Radu 
Ghetea. A bankszövetség elnöke szerint, ha 
erre jövő héten sor kerül, akkor 3-4 hét múlva 
újraindulhat az Első Lakás program. Ebben 
jóval kevesebb bank vesz részt, mint a korábbi 
programokban, állítólag csak 5-6 pénzintézet 
jelentkezett.

déL-AMerikAi veSzéLy

Beáramlik 
az olcsó hús?

A hazai húspiacot és ennek termelői meg feldolgozói ré-
szét is erőteljesen befolyásolhatja a Mercosur csoport 
tagországai és az európai Unió közötti szabadkereske-
delmi egyezmény megkötése. európát eláraszthatja az 
olcsó dél-amerikai hús, elsősorban marhahús. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Kialakult Európában, az EU-ban a mezőgazdasá-
gi eredetű, illetve az élelmiszeripari áruk ügye. 
Ennek kialakulásában megvan a szerepe annak 

is, hogy az Európai Bizottság nemrégiben „felmelegítet-
te” évekkel ezelőtt félbeszakadt tárgyalásait a Mercosur 
csoport tagországaival (Brazília, Argentína, Paraguay, 
Venezuela és Uruguay, akikhez jelenleg kíván csatlakozni 
Bolívia is). Ezek még 2004-ben szakadtak félbe, főleg a 
mezőgazdasági problémák miatt. 2010 májusában újra-
kezdődtek a szabadkereskedelmi egyezmény megköté-
sére vonatkozó tárgyalások. Miért mutatkoznak viszon-
tagságosnak ezek a tárgyalások, és mi közük van (lehet) 
az európai mezőgazdasághoz, s túl azon a húsárakhoz el 
egészen a hazai piacig? Azért keltenek problémát, mert a 
vámilleték, illetve a szabadkereskedelmi egyezmény eset-
leges megkötése nehéz helyzetbe sodorhatja egyes uniós 
országok mezőgazdaságát. 

Az uniós országok eddig is viszonylag jelentős meny-
nyiségű gabonafélét, cukrot, déligyümölcsöt, olajos nö-
vényeket, étolajat importáltak a szóban forgó dél-ame-
rikai országokból, de húst is, igaz, az utóbbi években 
kevesebbet. Az elmúlt 10 esztendő során ugyanakkor 
egyes országok számára az EB jóváhagyott bizonyos im-
portokra vámkedvezményeket (ilyenben részesült orszá-
gunk is). Ami aggodalmat okozhat, az az uniós „kapuk” 
kitárása a dél-amerikai hús előtt, elsősorban a szarvas-
marhahús előtt. Argentínában és Brazíliában hatalmas 
farmokon tenyésztenek szarvasmarhát sokkal kedvezőbb 
anyagi feltételek között, mint Európában. Annak szabad 
beáramlása az uniós országokba a becslések szerint több 
tízmillió gazdát, feldolgozót érinthet hátrányosan. Gond 
lehet az uniós élelmiszerbiztonsági normák betartása is. 
„Az európai belső piacok még szélesebbre nyitása ezen 
országok termelői előtt komoly csapást mérne a spanyol 
termelőkre” – állítja José Luis Miguel, a spanyol mező-
gazdasági egyesületek igazgatója. Franciaország viszont 
attól tart, hogy az uniós országok egyes mezőgazdasági és 
állattenyésztési termékek tekintetében alulmaradhatnak 
a Mercosur csoporttal való piaci versengésben: 

Az uniós országokban hovatovább gondot okoz a 
területalapú támogatás, az arra fordítható rendelkezésre 
álló összegek. Ugyanakkor az uniós országok között is 
egyre inkább kiéleződik a piaci versengés egyes termé-
nyek, termékek tekintetében. Magyarországon például 
arra panaszkodnak, hogy elárasztották az országot ol-
csóbb, de gyengébb minőségű szlovák tejjel és tejtermék-
kel. Mifelénk viszont tisztességtelen konkurenciaként 
könyvelik el egyesek a viszonylag olcsóbb anyaországi 
tejet vagy tejfölt. A hazai illetékesek azt állítják, hogy 
a romániai sertéshúsexportot mondvacsinált okokkal 
akadályozza az Unió, s ebből hátránya származik a hazai 
állattenyésztésnek és húsiparnak, ugyanakkor külföldről 
olcsóbban érkezik a sertéshús, mint a „háztáji”. 

Hirdetések


