Agrárvállalkozások export tevékenységét segítik
Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál (https://magyarmezogazdasag.hu)

Agrárvállalkozások export tevékenységét segítik
A HEPA Magyar Export Fejlesztési Ügynökség a cégek külpiaci növekedésének fejlődésének
támogatásával foglalkozik, ez az a pont, ahol a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamarával is sok közös
tevékenységet tud a jövőben folytatni.
Dr .Szabó Kristóf, az Ügynökség vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy a magyar
agrárvállalkozások olyan fontos külpiaci gazdasági szereplőkké válhatnak, akik hozzá tudnak járulni
a magyar gazdaság fejlődéséhez.
A most következő pár év az export fejlesztés terén egy új irányt fog kijelölni. A magyar
gazdasági export tekintetében fejlett, ugyanakkor most a külkereskedelmi fizetési
mérleg egyensúlyba állítása kerül a fókuszba, hangsúlyozta Dr. Szabó Kristóf. Az is hozzátette,
hogy jelenleg import túlsúllyal bírunk, ám Magyarország számára fontos lenne az egyensúlyt
visszaállítani, ami viszont az importtartalom csökkentését jelenti.

Ilyen szempontból az mezőgazdasági tevékenység kifejezetten olyan tevékenység, ami ebben
nagyon sokat tud segíteni, hiszen a hozzáadott érték az valójában itthon, keletkezik, erre tudjuk
építeni az exportteljesítményünket.
Az Exportfejlesztési Ügynökség számos módon próbálja segíteni a cégek vállalkozások külpiaci
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növekedését : tanácsadási tevékenységgel, információszolgáltatással új vállalkozások
megszólításával, új kapcsolatok felépítésével.
Emiatt az Ügynökség számára nagyon fontosak azok a gyakorlati együttműködések, ahol rátalálnak
és meg tudják szólítani azokat a cégeket, akik a külpiaci tevékenységre is vállalkoznának.
Ugyanakkor ennek a együttműködésnek lesznek új tartalmai is: az egyik ilyen új tartalom a
kormányzat által már lassan két éve elindított külpiaci növekedési programnak a
kihasználási lehetősége. A HEPA vezérigazgatója elmondta, hogy a jövőben az agrárvállalkozókat
is kiemelten fogják ösztönözni, hogy külpiacon is folytassanak tevékenységeket.
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A szomszédunkban zajló háborús konfliktus kapcsán elhangzott, hogy várhatóan a régió
mezőgazdasága át fog alakulni, bizonyos szempontból lesznek kapacitáscsökkenések. ugyanakkor
valószínűleg új szegmensek, új lehetőségek is megnyílnak ezzel együtt, közös érdekünk, hogy az újra
rendezést pozitívan tudjuk a saját javunkra fordítani az elkövetkezendő időszakban.
A vezérigazgató arra is fölhívta a figyelmet, hogy Magyarországon az alap és középszintű
külkereskedelmi képzés, az elmúlt években megszűnt. Ugyanakkor épp a koronavírus-járvány
világított arra rá, hogy fontosak ezek a képzések, a HEPA keretein belül elindult egy online,
bárki számára ingyenesen elérhető külkereskedelmi képzés.
Győrffy Balázs, a Nemzeti Gazdasági Kamara elnöke úgy fogalmazott, hogy Magyarország azon
kevés országok egyike, amely képes önellátásra, ugyanakkor az is kiderült a pandémia alatt hogy
sok országgal ellentétben, nem hogy romlott volna, hanem javult Magyarország az export
teljesítménye agrárgazdasági szempontból is, amire büszkének kell lennünk.
Mint mondta, egy folyamatosan modernizálódó ágazatról beszélünk, aminek az aktívuma egészen
jelentős, mintegy 3,6 milliárd euróra tehető. ez az elmúlt egy évben ráadásul 300 millió eurós
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növekményt mutatott, tehát nagyságrendileg 10%-os előrelépést tudhatunk magunk mögött. Az
elmúlt évtizedben az export vonatkozásában az elsődleges és a másodlagos feldolgozottságú
élelmiszerek voltak azok, amelyek kifejezetten jól teljesítettek. Ugyanakkor az import oldaláról
alapvetően a magas feldolgozottságú élelmiszerek azok, amik növekvő részesedést
követelnek maguknak.
Amennyiben tovább akarjuk javítani ennek a rendszernek a szerkezetét, akkor folyamatosan kell a
beruházásainkkal az élelmiszeripari feldolgozást, illetve az alapanyag termelést olyan helyzetbe
hozni, hogy mind a jövedelemtermelő képesség, mind pedig az ár-érték arány, a versenyképesség,
pozitív irányban változzon, hisz a minőséget illetően soha nem volt probléma a magyar termékekkel
– fogalmazott Győrffy Balázs.
Az is elhangzott, hogy most egy nagyon nagy lehetőség kapujában vagyunk, hisz Magyarország a
Vidékfejlesztési Program megnövekedett büdzséjén keresztül egy komoly fejlesztési hozzájárulást
kapott, mintegy háromszor annyi pénzt áll rendelkezésre a most futó hétéves tervezési időszakban,
mint az előző hétéves időszakban. A feladat most az, hogy azokat a lehetőségeket
megpróbáljuk feltárni, amik megtalálhatók a világpiacon, és azokra a termékekre és
azokra a piacokra koncentráljunk, amik számukra relevánsak. A folyamatosan dráguló
szállítási költségek miatt a távoli piacok vonatkozásában csak az igazán fontos hozzáadott értékű
termékek azok, amelyek képesek megállni a helyüket, hiszen a szállítási költség jellemzően
versenyképtelenné teszi a nagy tömegtermékeket. A Kamara és a HEPA közötti együttműködésnek
köszönhetően olyan jól csatornázott információátadás fog majd megvalósulni, amivel mind a
nagyobb vállalkozásokat, mind pedig a kis-közepes vállalkozásokat is tudjuk abban segíteni hogy a
rendelkezésre álló piaci információk alapján ők is az export útjára is lépjenek.
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