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Amikor A kevesebb sAPs-Pénz is több

December végéig 
kifizetik a gazdákat

Agrárgazdaság

> Kevesebb pénzből gazdálkodik 
jövőre a mezőgazdasági tárca. Az idei 
évi költségvetéséhez képest több mint 5 
százalékkal kisebb büdzséből gazdálko-
dik jövőre a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Minisztérium, így a szaktárca 
számára elkülönítendő keret a bruttó ha-
zai termék (GDP) 2,54 százalékára fog 
rúgni – derül ki a parlament két házának 
együttes ülésén elfogadott költségvetés-
ből. A Gheorghe Ialomiţianu pénzügy-
miniszter által bemutatott sarokszámok 
alapján így az agrártárca jövőre 14,977 
milliárd lejből gazdálkodhat. A pénz-
ügyi tárca vezetője ugyanakkor leszö-

gezte, a mezőgazdasági minisztériumtól 
elvont pénzösszegeket a tárca működési 
költségeiből faragták le, így a gazdák-
nak nyújtott támogatások továbbra 
is az idei szinten maradnak. Változik 
viszont a támogatási formák pénzösz-
szetevési struktúrája: a támogatásokon 
belül így az Európai Uniótól származó 
források nőni, míg a nemzeti kiegészítő 
támogatási keretből származó pénzfor-
rások csökkenni fognak – szögezte le 
Ialomiţianu. Hozzátette, a mezőgaz-
dasági minisztérium számára leosztott 
közel 15 milliárd lej 93,64 százalékát, 
azaz 14,025 milliárd lejt a gazdáknak 

folyósítandó támogatásokra szánják, a 
2010-re elfogadott büdzsé 90,85, vagy 
épp az idei évben alkalmazott költség-
vetés 93,1 százalékos hasonló hányadá-
val szemben. A szaktárca jövőre 5,204 
milliárdhoz az állami költségvetésből, 
5,929 milliárdhoz a Nemzeti Vidék-
fejlesztési Program keretében lehív-
ható európai uniós forrásokból, míg 
közel 3,8 milliárdhoz hitelekből juthat 
hozzá. A minisztérium és a tárcához 
tartozó alintézmények 7566 fős appa-
rátusának bérezésére a most elfogadott 
2012-es évi költségvetés 250,445 millió 
lejt irányoz elő.hí
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HogyAn tovább, sertéstenyésztés?

Romjaira épülhet 
az ágazat

Bár az exportlehetőség serkentőleg hat, ám a szakem-
berek szerint az elmúlt hétévi karantén miatt alapjai-
ról kell újraépíteni a hazai sertéságazatot. A 2002-ben 
jegyzett 8,2 millió fős nagyságú állományból ugyanis 
tavalyra már csak 4,4 millió maradt. Hargita megye 40 
ezer fős sertésállománya ugyanakkor 98 százalékban 
saját fogyasztást szolgál, az ipari feldolgozás is alig jön 
már szóba.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Mint már arról hírt adtunk, az Európai Bizottság 
feloldotta a Romániára hét évvel ezelőtt sertés-
pestis miatt kivetett húsembargót, így 2012-től 

újraindítható a sertéshúsexport az EU-tagállamok felé. A 
bejelentést követően Valeriu Tabără mezőgazdasági mi-
niszter, elégettségének hangot adva, az ágazat problémái 
megoldódásáról beszélt. Úgy véli, az exportkorlátozás 
megszüntetésével az ország sertéshús-kiviteli potenciál-
ja rövid idő alatt akár az évi 100 ezer tonnát is elérheti. A 
sertéstenyésztők, valamint a húsipari szakemberek azonban 
óvatosan nyilatkozva, csupán a lehetőségeket latolgatják, 
bár azt senki sem vitatja, hogy a hazai sertéságazatnak a 
húsexport-tilalom máig komoly érvágást jelentett, aminek 
hatásai az állomány csökkenésében is kitapinthatóvá vál-
tak. A hazai sertésállomány a 2002-es esztendei általános 
állatösszeíráskor még 8,26 millió egyedet számolt, ám azt 
követően – a húsembargó 2003-as esztendei bevezetésétől 
– folyamatosan csökkent: 2006-ban 6,8 millió, 2007-ben 
6,5 millió, 2008-ban 6,1, 2009-ben 5,7, míg 2010-ben az 
országban már csak 4,4 millió sertés tartottak számon. A 
Hargita megyei sertésállomány alakulása különben az or-
szágossal megegyező tendencia szerint zajlott. Így míg a 
2005-ös esztendei statisztikában 72 703 egyed szerepelt, 
számuk 2006-ban 69 937-re csökkent, majd 2007-ben 64 
100-ra, 2008-ban 52 084-re, 2009-ben 45 368-ra, jelenleg 
pedig 40 ezer körül van. Eme állomány több mint 98 szá-
zaléka családi fogyasztást szolgálva, egyéni gazdaságoknál 
található.

Ezzel egyidejűleg országos szinten is csökkent az 
élősertés, a sertéshús és a sertéshús-készítmények ex-
portja is, de nem jelentős mértékben, a húsfeldolgozók 
ugyanis importsertéshúsból készített termékeket kínál-
tak exportra.

Évente Romániában a vágásokból származó sertéshús 
550-600 ezer tonnára tehető. Ehhez képest az idei esztendő 
első nyolc hónapjában 2 ezer tonnányit exportáltunk, míg 
külföldről több mint 100 ezer tonnányi sertéshúst impor-
táltunk. Tavaly a sertéshúsimport értéke 314 millió eurót 
tett ki, az exporté, beleértve a készítményeket is, 5,8 millió 
eurót. Az idei esztendő első 8 hónapja során az import ér-
téke megközelítette a 208 millió eurót, a kivitelé pedig 6,5 
millió euró körül volt.

Ugyanakkor Romániában a sertésállomány mintegy 
kétharmada az egyéni gazdálkodóknál található, azaz a 
nagyüzemi sertéstenyésztés részaránya az uniós országok 
átlagához viszonyítva nagyon alacsony, ami egyrészt a ser-
téshús-előállítás önköltsége terén, valamint a sertésfelvásár-
lás tekintetében jelenthet gondokat. Ebből adódóan piaci 
elemzők szkeptikusak a román sertéshúsexport gyors fel-
lendítése kapcsán. 

A területalapú támogatások túl-
igénylése miatt a várthoz képest 
közel 8 euróval kisebb összeg-
gel, hektáronként 91,2 euróval 
kell beérjék idénre a gazdák 
– derül ki a Mezőgazdasági Mi-
nisztérium adataiból. Cserébe 
viszont – mint Haschi Andrástól, 
a Hargita megyei APIA igazgató-
jától megtudtuk – a korábbi gya-
korlattal szemben közel fél évvel 
hamarabb, még idén megkapja 
mindenki a teljes összeget.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A területalapú támogatások 
túligénylése miatt az idei 
esztendőre beharangozott 

100,65 euróról hektáronként 91,2 
euróra csökken a termőföldek, illet-
ve legelők és kaszálók után kérhető 
SAPS-támogatás mértéke – derül 
ki a Mezőgazdasági Minisztérium 
lapunk rendelkezésére bocsátott, 
támogatási kereteket bemutató lis-
tájáról. Összességében viszont még-
sem fognak kevesebb pénzt kapni a 
gazdák, mivel a 91 eurós hektáron-
kénti összeget a szaktárca a nemze-
ti kiegészítő támogatás keretében 
még 37,2 euróval megtoldja, azaz  
a gazdák lényegében a termőföldek 
után hektáronként összesen 128,4 
eurót kapnak. Hargita megye ese-
tében a gazdálkodók ehhez képest 
még, a kedvezőtlen adottságú 

hegyvidéki övezeti besorolás miatt 
hektáronként további 107 euróra 
is jogosultak.

„Tudni kell, hogy Romániának 
is, mint minden uniós tagállamnak, 
a területalapú támogatásra is van egy 
keretösszege. Márpedig ha a gazdák 
országos szinten nagyobb területre 
kérnek támogatást, mint ami alapján 
a keretösszeget megállapították, ak-
kor a hektáronkénti támogatás csök-
kenni fog. Ugyanez történt tavaly is, 
amikor a túligénylés miatt a hektá-
ronkénti 80 euróból végül 75 euró 

lett. Gyakorlatilag ez így megy évek 
óta, ám a különbséget minden alka-
lommal a komplementer támogatá-
sokkal ellensúlyozzák” – magyarázta 
megkeresésünkre Haschi András 
Péter, a Hargita Megyei Mezőgazda-
sági Intervenciós és Kifizetési Ügy-
nökség (APIA) igazgatója. Példának 

Hargita megyét hozza fel, megyénk-
ben ugyanis míg 2009-ben a gazdák 
177 ezer hektárra kértek támogatást, 
addig tavaly már 184,7 ezerre, idén 
pedig 185,6 ezer hektárra nyújtották 
be támogatási igényüket.

A szakember állítja, az idei azon-
ban – támogatások folyósítása terén 
– így is különleges év lesz a mezőgaz-
dászoknak. „A gazdák tavaly is kap-
tak előleget, idén is kaptak hektáron-
ként 42 eurót, ugyanakkor nagyon 
úgy néz ki, hogy a kormány decem-
ber 27-ig ki akarja fizetni az összes 
támogatást. Azaz gyakorlatilag két 
héten belül az összes gazdának, akik 
nem voltak benne az ellenőrzésre ki-
jelölt mintában, akiknek nem voltak 
különösebb problémái, pénzt se kel-
lett visszaadjon nekünk, két héten 
belül gyakorlatilag év végéig a szám-
láján lesz a teljes összeg. Ez alól csak a 
szántóföldekre a nemzeti kiegészítő 
támogatás keretében folyósítandó 
hektáronkénti 37 euró lesz kivétel, 
amit a szaktárca csak jövőre fog tud-
ni kifizetni. A hektáronkénti 91,2 
eurós SAPS-pénzt viszont, hangsú-
lyozom, úgy néz ki, mindenki még 
idén megkapja. De nemcsak ezt, ha-
nem a 107 eurós kedvezőtlen adott-
ságú területekre járó támogatást, sőt 
még az agrár-környezetgazdálkodási 
támogatás első csomagja után járó 
124 eurós és a második csomag után 
igényelhető 58 eurós támogatást is” 
– nyomatékosítja Haschi.

 hirdetések

Haschi: Nagyon úgy 
néz ki, hogy a kor-
mány december 27-ig 
ki akarja fizetni az ösz-
szes támogatást. Azaz 
gyakorlatilag két hé-
ten belül az összes 
gazdának a számláján 
lesz a teljes összeg. 


