
Egyes adatok szerint a romániai 
agráriumból csupán 13 ezerre rúg 
azon cégek és gazdálkodók száma, 
akik képesek eleget tenni a keres-
kedelmi bankok hitelfeltételeinek. 
A gazdálkodók nagy hányadát így 
viszont továbbra is túl-kockázatos 
ügyfélnek tekintik a pénzintézetek 
– szűrődött le egy napokban tartott 
bukaresti pénzügyi konferencián.
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A bankok még mindig óva-
kodnak a gazdálkodók hitele-
zésétől, mivel a mezőgazdasági 

szektor hitelképessége nagy kockáza-
tokat jelent – hangzott el egy napok-
ban tartott mezőgazdasági témájú 
tudományos konferencián. A legka-
tegorikusabban Eugen Rădulescu, a 
Román Nemzeti Bank Felülvigyázati 
és Ellenőrzési Vezérigazgatóságának 
vezetője fogalmazott – aki egyébként 
közel tíz évig volt az egykori mező-
gazdasági bank elnöke. A szakember 
szerint a bankok azért tartanak az 
agrárszektor és a gazdák hitelezésé-
től, mert úgy látják, a termelőknek 
nincsenek biztos szerződéseik ter-
ményeik értékesítésére, de nem tud-
ják területeikkel sem garantálni az 
igényelt kölcsönt. Rădulescu szerint 
további probléma, hogy a hazai pia-
con nem működik a gabonatőzsde, a 
terményértékesítés jelentős hányada 
így feketén történik, de adózás szem-
pontjából sem tiszta a kép – utalva 
ezzel arra, hogy a mezőgazdaságból 
származó jövedelmekre vonatkozó 
adónyilatkozatok rendszerint nem 
tartalmaznak adózandó jövedelmet. 
A mezőgazdasági tárca illetékesei sze-
rint azonban nem ennyire aggasztó a 
helyzet: a legnagyobb gondot vélemé-
nyük szerint az okozza, hogy a hazai 
bankrendszerben nincsenek alapos 
mezőgazdasági ismeretekkel rendel-
kező szakemberek, noha a valóságban 
egy szarvasmarhafarm finanszírozása 
semmivel sem kockázatosabb, mint 
bármilyen gyáré. Szóba került az is, 
hogy a gazdálkodók sem rendelkez-
nek kellő pénzügyi ismeretekkel, nem 
képesek a pénzügyi kockázatok meg-
felelő kezelésére, de nemigen teszi 
lehetővé a nagyüzemi gazdálkodást 
a területek felaprózása, a hektárho-
zamok növelését a nagyarányú gépe-
sítés hiánya. Vannak azonban biztató 
jelek is: az esztendő első öt hónapjá-
ban a gazdálkodók, a mezőgazdasági 
vállalkozások kétmilliárd euró értékű 

hitelfelvételre kötöttek szerződéseket 
a kereskedelmi bankokkal, ami 30 
százalékos növekedést jelent a meg-
előző esztendő azonos időszakához 
viszonyítva. Amúgy 2010-ben a me-
zőgazdasági szektornak folyósított 
hitelérték 1,8 milliárd euró volt. A 
jegybank statisztikái szerint ugyan-

akkor a mezőgazdasági hitelállomány 
alig 8 százalékát képezi országos szin-
ten az összhitelállománynak, míg más 
tanulmány szerint az agráriumon be-
lül mintegy 13 ezerre tehető azon 
potenciális ügyfelek száma, akik 
megfelelnek a bankok támasztotta 
hitelelvárásoknak.

hírfolyam

> Apadt a mézexport. Közel 25 százalék-
kal kevesebb mézet exportált Románia az idei 
év első három hónapja alatt a tavalyi esztendő 
első negyedévéhez képest – derült ki a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 
adataiból. Ez alapján az ország idei évi méz-
kivitele 1267 tonna volt, ami viszont mind 
mennyiségében, mind pedig értékében jelen-
tősen elmaradt a várttól. A hazai mézexpor-
tőrök a szaktárca kimutatása szerint az idei év 
első három hónapja alatt eladásaik után 4,013 

millió eurót realizáltak, ami viszont több mint 
félmillió euróval marad el a tavalyi év ugyan-
ezen időszaka alatt értékesített mézért kapott 
4,572 millió eurós bevételtől. Az export visz-
szaesésével ellentétben 30 tonnával nőtt a kül-
földről behozott méz volumene, így a tavalyi 
230,7 tonnával szemben idén január–március 
között – közel 790 ezer euró értékben – 260,7 
tonna import származású méztermék került a 
hazai fogyasztók asztalára. A Romániai Méhé-
szek Egyesületének adatai szerint egyébként 
hazánk az éves szinten 20 ezer tonnára rúgó 
méztermelése alapján – Németország, Fran-

ciaország és Magyarország után – Európa ne-
gyedik legnagyobb méztermelőjének számít, 
noha az 1,2 millió méhcsalád száma alapján 
Románia csak a hetedig helyre rangsorolódik. 
Szakértők mindezt az ország kiváló adottságai-
val és változatos, gazdag méhlegelőivel magya-
rázzák. Hargita megyében a szaktárca június 
végén rendelkezésére álló információi szerint 
16 368 méhcsaládot tartottak számon – idén 
eddig 43 tonna mézet szorgoskodtak össze 
gazdáiknak. E mennyiségből a minisztérium 
honlapján elérhető adatatok szerint 31 tonna 
került értékesítésre.
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a borjakat
Borjak eladása helyett a kedvezőtlen adottságú te-
rületek hússzarvasmarha-tartását ösztönzi a Brüsz-
szelbe e hónap végén elküldésre kerülő támogatás-
tervezetével a Mezőgazdasági Minisztérium – tud-
tuk meg tánczos Barnától, a tárca államtitkárától. 
Az intézkedés a hargita megyei állattartóknak is 
kapóra jönne.

HN-információ

Folytatódnak az előkészületek a kedvezőtlen 
adottságú területekre összpontosító húsmarha-
támogatási rendszer kidolgozására és minél ha-

marabbi elindítására – tájékoztatta lapunkat Tánczos 
Barna, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um államtitkára, aki a héten a téma kapcsán a katalán 
mezőgazdasági minisztérium állattenyésztési szakértő-
jével, Eduard J. Torressel folytatott tárgyalásokat Buka-
restben. A hústámogatási tervezetet a szaktárca július 
végén terjeszti Brüsszel elé.

„Amint az a Torressel való tárgyalásokból is ki-
derült, a tagállamok nagy többségében már létezik 
húsmarha-támogatás. Az Európai Unióban a húsmar-
hatartás jelentős támogatásban részesül, és e támoga-
tásból – ha csak fokozatosan is – a hazai termelők 
is részesülhetnek. Meggyőződésem, hogy Romá-
nia óriási potenciállal rendelkezik ezen a területen, 
ezért mindenképp szükséges, hogy állami támogatást 
biztosítsunk ennek az ágazatnak is” – fogalmazott 
Tánczos Barna. Az államtitkár szerint a húsmarha-
támogatási rendszer, a termelési biztonság és a sta-
bil piaci környezet megteremtése mellett, a gazdál-
kodók méltányos jövedelemigényének kielégítését 
és a fogyasztók megfizethető áron történő élelmi-
szerellátását jelentené. „Ahhoz, hogy hosszú távon 
Románia ne csak fiatal borjak exportálója legyen, 
hanem az ország természeti adottságait kihasználva, 
a húsmarha-gazdaságokat versenyképes, magas hoz-
záadott értékkel működő ágazattá fejlesszük, szükség 
van egy hosszú távú támogatási politikára” – magya-
rázta Tánczos. Hozzátette, a támogatás elsődleges 
célja, a szarvasmarha-állományok drasztikus csökke-
nésének visszafordítása mellett, a kedvezőtlen adott-
ságú területeken megőrizni a hagyományos marhate-
nyésztést. A tervezet értelmében – első lépésként – a 
húsmarha-támogatásban a tejkvótával nem rendel-
kező gazdák, nyolc hónaposnál idősebb tehenek és 
üszők után részesülhetnek, de csak abban az esetben, 
ha az állatállomány szerepel a Gazdaságok Országos 
Nyilvántartásában (RNE). „A feltételrendszert még 
nem véglegesítettük, ez várhatóan a jövő héten ke-
rül elfogadásra, addig pedig a minisztérium további 
egyeztetéseket folytat a szarvasmarhatartó-egyesü-
letekkel” – hangsúlyozta a vidékfejlesztési államtit-
kár. Elmondta, a támogatás keretösszegét tekintve, 
a szaktárca egyelőre egy évenkénti 6,5 millió eurós 
összeget jelölt ki, országos szinten mintegy 21 500 
szarvasmarha után.


