
OBJEKTIVEN 
A MEZŐGAZDASÁGRÓL

Számomra ma már vitathatatlan tény, hogy nincs ma
gyar kibontakozás hatékonyan működő, erős agrárágazat 
nélkül. Éppen ezért érthetetlen számomra - miként az agrár- 
szakemberek döntő hányada előtt is - hogy még mindig nem 
kezelik rangján - stratégiai ágazatként - a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari vertikumot.

Az elmúlt két-három év alatt a magyar társadalomban 
a Legnagyobb vitát, sőt vihart kiváltó tényező a mezőgaz
daság, az agrárium volt. Sokan - helytelenül - érzelmi oldal
ról közelítették meg a kérdést, tetézve azzal, hogy nem is
merték az agrárágazat belső helyzetét, és a fejlett világ 
agrárviszonyait. Azzal az igénnyel, hogy - a fold- és szövet
kezeti tulajdon esetében - rendezni kell a tulajdonviszo
nyokat, az agrárágazatban dolgozók egyetértettek.

Sajnos a "rendezés" nagyon is felemás eredményt 
szült, sanda politikai célok ugyan nem valósultak meg, 
ugyanakkor az élelmiszergazdaság mégis súlyos válságba 
került. Nem szeretnék kitérni a személyes hangnemre, a 
"zöldbárózásra", de mindenkinek tudomásul kell venni, - ezt 
az előrelátó progresszív politikai és kormányzati erők lát
szólag megértették, ha ez nem is derül ki mindig az ágaza
tot érintő döntésekből - hogy a negyvenezres agrárértelmi
ség nélkül nincs, és nem is lesz korszerű, fejlődőképes 
mezőgazdaság.

El kellene fogadni azt is, hogy a mezőgazdaság sorsá
ról az ott dolgozók döntsenek, s ne nézzék őket lépten-nyo- 
mon kiskorúnak.

Céljaink;
- Biztonságos, és a világpiaci áraknál kedvezőbb 

árszínvonalú belső élelmiszerellátás megteremtése. 
(Kenyérügy, tejügy, stb.)

- Az exportteljesítmény fokozása annak érdekében, 
hogy az ország adósságszolgálati kötelezettségének 
eleget tudjon tenni. (Különösen 1995-96-ban.)

- Felkészülni az EK-tagságra, azaz arra, hogy fejlett, 
versenyképes agrárágazatot "vigyünk" az európai 
integrációba.

A megjelölt célok az eddigi eszközrendszer módosí
tását követelik - 1993-ban ennek jelei szerencsére lassan 
már mutatkoztak. Nézzük, miről is van szó.

-  A m egfelelő  üzem m ére tek  k ia lak ítása :
Fel kell adni a szövetkezetek szétverésének erősza

kos politikai szándékát, tudomásul kell venni ugyanis, hogy 
3-4 éve Nyugat-Európában is egy földkoncentrációt előidé
ző folyamat indult el, minthogy a 25-30 hektáros farmok 
nem versenyképesek pl. az Egyesült Államok mezőgazda
ságával. Az USA-ban ez a folyamat már 20-25 éve meg
indult, és ezért ott nem ritkák a 8-10 ezer hektáros nagy
ságrendű mezőgazdasági üzemek sem, melyek magán, vagy 
szövetkezeti alapon működnek. A nyugati szakemberek 
rendkívül fontosnak tartják a szövetkezeti hálózat fejlesz
tését, továbbfejlesztését.

- Integrált termékpálya kiépítése:
Meg kell teremteni a termelés-feldolgozás-értéke-sí- 

tés-finanszírozás vertikális és harmonikus egységét, hason
lóan a Nyugat-európai szövetkezeti rendszerhez, mely biz
tonságot ad a termelőknek, ugyanak-kor kizárja a spekulatív 
szereplőket. Az élelmiszeripari privatizációt - ami még 
megmaradt; sajnos a primer üzemeket a kormányzat fele
lőtlenül elkótyavetyélte - ennek szellemében kellene végig
vinni. Nyugat-Európában a termelés-feldolgozás-kereskede- 
lem egy vertikumban működik, általában a termelők által 
létrehozott szövetkezet keretén belül. (Pl. Dániában a hús
vertikum 90%-át az ilyen jellegű szövetkezetek fedik le.)

- Támogató jellegű - a mezőgazdaság 
sajátosságaihoz igazodó - pénzügyi és 
közgazdasági szabályozórendszer:
Be kell látni, hogy az agrárágazat elvonó jellegű

megközelítése, ami az utolsó három évre volt jellemző, 
tarthatatlan. Fontos tudni, hogy az EK-ban a támogatottsági 
szint 60-70%-os, az EFTA-országokban (Ausztria, Svédor
szág, stb.) 40-45%-os, az Egyesült Államokban 20-25%-os, 
míg Magyarországon 5-8%-os volt, s 1994-től az előrejel
zések szerint 10%-os lesz.

Természetesen azt is el kell fogadniuk az agrárveze
tőknek, hogy a tulajdoni és szövetkezett átalakulás törvény- 
szerű és természetes; ehhez, és a piac-diktálta igényekhez 
kell igazítaniok vezetői magatartásukat, stílusukat.

Ugyanakkor az érzelmi alapon megnyilvánuló poli
tikai tényezőknek is abba kellene hagyniok az agrárágazat 
és az agrárértelmiség elleni támadásokat, mert tudomásul 
kell venniök, hogy 3-5 hektáros farmokkal, meg tehén- és 
lófogattal nem lehet Európába menni!

A meg nem értésnek, a politikai akamokságnak mi lett 
az eredménye?

- A szántóterület 9-10%-ának parlagon hagyása (kb.
500,000 hektár tartósan műveletlen terület);

- A mezőgazdasági munkanélküliség megjelenése és 
folyamatos növekedése;

- Az agrárexport drasztikus visszaesése (1991-ben 2.7 
milliárd dollár; 1993-ban várható 1.1-1.2 milliárd 
dollár);

- A drága import élelmiszerek megjelenése;
- Az élelmiszeripari kapacitások áron aluli értékesítése 

külföldi monopóliumoknak;

és hosszan panaszolhatnám, mint egykor Tiborc!

Történelmi bűn, ha a magyar agrárágazatot és vidéket 
veszni hagyjuk! (hagyják?!)

Hemádkérics, 1993, december 3.

Csákány B éla  
szövetkezeti elnök
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