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Tisztelt KépviselőAsszony!

Az Országgyíílésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 .5 (8) bekezdése alapjá n
K!17145 . számon hozzám benyújtott, „Máit- nem is fáj az embargó?” című írásbel i
kérdésére a következő választ adom .

Engedje 'meg, hogy válaszom elején leszögezzem a következ ő t : a 2014-ben bevezetet t
orosz embargó hatásai az elmúlt évek során fokozatosan gyengültek, s mára szint e
semmilyen hatással nincsenek hazánk mezőgazdasági kivitelére .

A Kormány és a Földm űvelésügyi Minisztérium, valamint a piaci szerepl ők az embargó
kezdete óta fokozottan törekedtek, törekszenek a magyar mez őgazdasági és élelmiszeripari
termékek exportpiacainak diverzifikálására . Az eltelt idő alatt bebizonyosodott, hogy
sikeresen dolgoztunk a beviteli korlátozások által érintett termékkör alternatív piacaina k
eléréséért, amelynek köszönhetően az orosz piacról kiszoruló magyar mezőgazdasági é s
élelmiszeripari termékeket jelentős részben lehetett elhelyezni új piacokon .

Az Oroszországgal folytatott élelmiszergazdasági kereskedelmünk számunkra minde n
évben jelentős pozitív szaldót mutat. Behozatalunk 2011 és 2016 között mindössze 0,5-1, 6
millió euró között mozgott, kivitelünk ugyanakkor 179,5-266,9 millió euró közöt t
változott. Az embargó ellenére az érintett magyar termékek körében az exportunk példáu l
már 2015-ben 12,7 millió euróval n őtt 2013-hoz (a bevezetés előtti teljes évhez) képest,
míg 2016-ban exportunk 7%-kal, +12,7 millió euróval nőtt, ezzel szemben importunk 5% -
kal, 80 ezer euróval csökkent 2015-höz képest .

Reményeink szerint a pozitív trend folytatódik, a nemzetközi termékpiacokon jelenleg
tapasztalható kereslet minden fontos hazai ágazat számára jó hír, amelynek tekintetében
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egy esetlegesen enyhül ő vagy a jövőben megszűnő orosz behozatali korlátozás tovább i
lehetőségeket jelent .

Az ugyanakkor kijelenthető , hogy az importtilalommal érintett ágazatok teljesen má s
fejlődési pályát futhattak volna be az elmúlt három év alatt . ha nincs az embargó . Az
európai szint ű válsághelyzetek kezelése gyakorlatilag teljes mértékben elvette a fejl ődés
lehetőségét, mivel a szerepl ők az erőforrásaikat kénytelenek voltak kármentésre . a
keletkezett veszteségek kezelésre, racionalizációra és új piacok felkutatására fordítani .
Nehezen becsülhető ; de nyilvánvaló . hogy ha ezeket az erőforrásokat legalább részben
fejlesztésre lehetett volna fordítani, akkor ma stabilabb, versenyképesebb é s
perspektivikusabb Ieiule ugyanezen szektorok helyzete .

Köszönöm az orosz embargóval kapcsolatos érdekl ődését, és képviselői munkájához
további sok sikert kívánok !

Budapest, 2017. szeptember ,
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