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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK 

1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK 

A téma aktualitását az adja, hogy az élenjáró európai országok válaszút elé érkeztek. Döntési 

kényszerhelyzet alakult ki, mivel a termelékenység növekedési üteme lassul, a fejlődés lassuló 

üteme a környezetszennyezés kritikus szintjével jár együtt. A fenntarthatóság fejlesztési lehetősége 

az Európai Unió 6. Kutatási Keretprogramjának egyik tematikus prioritása, a keretperogram a 

fenntarthatósággal és az éghajlatváltozással kapcsolatos közös projektek finanszírozását teszi 

lehetővé.   Értekezésem a mezőgazdasági gazdálkodás fenntarthatóságával foglalkozik, amelyben 

két szempont szerint vizsgálom Dánia és Magyarország agrárgazdaságát. Választásom azért esett 

Dániára, mert ott a mezőgazdaság jelentős sikereket ér el, a vertikális integráltság magas fokú, 

sokan mintaként tekintenek rá, ezért vizsgáltam a dán modell sajátosságait, a sikereik kulcsát, 

kerestem, vannak-e Magyarország számára hasznosítható tapasztalataik.  

Egyrészt makro szintű vizsgálatokat végeztem, hogy megvizsgáljam a két ország teljesítményét és 

hatékonyságát, másrészt kutattam a fenntarthatóságukat.   

Ha az eltérő fejlettségű országok mezőgazdaságát egy hatékonyság–fenntarthatóság 

koordinátarendszerben ábrázolnánk, akkor egy U alakú görbét kaphatnánk, amelynek egyik 

végpontjában a nagyon fejletlen, de éppen ezért igen kevéssé környezetszennyező, harmadik 

világbeli országokat találunk, míg a másik végpontján a legfejlettebb gazdag országok szerepelnek. 

Ezek az országok, például Hollandia vagy Dánia, már olyan fejlettségi szintet értek el, amely 

mellett az önellátáson túl a terményfelesleg akkora jövedelmi szintet eredményez, ami lehetővé 

teszi a források egy részének átcsoportosítását, ezzel biztosítva a fenntarthatóságot is.  A görbe ezen 

szakaszában azonban a piaci mechanizmusok nem tudják kikényszeríteni a fenntarthatóság 

növelését, a piaci ösztönzők erre már nem alkalmasak. Következésképpen csak egy olyan 

intézményi megoldás képzelhető el, amely vagy szabályozási kényszer vagy külső források 

biztosítása, esetleg ezek együttese révén ér el környezetkímélő, ugyanakkor produktív, fenntartható 

mezőgazdaságot. Feltételezésem szerint Dánia a görbe felfelé ívelő szakaszában, míg Magyarország 

az inflexiós pont körül helyezkedik el. 

Miután témaválasztásom célja az volt, hogy megvizsgáljam a fenntartható mezőgazdaság 

eredményeit Dániában és Magyarországon, az előzőekből következően ezt úgy tudom megtenni, 

hogy a két dimenziót, azaz a fenntarthatóságot és a hatékonyságot külön-külön vizsgálom, majd a 

kettőt összekapcsolva megoldást keresek a fent említett problémára.   

Bevezetésként mindenekelőtt fontosnak tartom meghatározni a fenntartható mezőgazdaság 

kritériumrendszerének fogalmát, amely érthetőbbé és világosabbá teszi dolgozatom felépítését.  
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A fenntarthatóság fogalma voltaképpen a természet és az ember kapcsolatának megőrzését jelenti. 

Ebben a felfogásban a természet állapotának megőrzése valamelyest egyszerűbb, míg az ember 

fogalma meglehetősen bonyolult.  

Gehlen (1976) a természet és az ember kapcsolatáról úgy vélekedik, hogy az ember a természet 

részeként a meglévő információkat begyűjtő, feldolgozó, hasznosító lényként találta meg helyét a 

világban. A természet specializálatlan lénye, az ember mindenhol képes maga és környezete közé 

kultúrát építeni, és a csoportközi viszonyokat dinamikusan és tudatosan képes alakítani.  Az ember 

önreflexióra képes, azzal, hogy szavakat mond, a nyelv használatával új valóságot, új világot 

teremtett, a természet specializálatlan, ezért információgyűjtésre és valóságteremtésre kötelezett 

lénye, az ember képes megbirkózni feladataival. 

Weber (1996) szerint az ember három alrendszer segítségével képes fennmaradni, és ehhez 

intézményeket alkot. A gazdaság az a terület, ahol javakat termelnek, jellemző csoportok az 

osztályok, a sikermutató a vagyon és annak gyarapodása, a társadalomban a javakat fogyasztják, a 

jellemző fogyasztói csoportok a rendek és a sikermutató a presztízs, a harmadik alrendszer a 

politika, ahol a javakat nem termelik, és nem fogyasztják, hanem szabályozzák, a jellemző 

csoportok a pártok, és a sikermutató az uralom.  

Ha a fenntarthatóság fogalmát megvizsgáljuk - ami a fentiek alapján az ember és a természet 

kapcsolatát jelenti -, akkor a fogalom természeti, társadalmi, gazdasági, összetevőkkel bíró, azaz a 

hagyományos megközelítés szerint három pilléren nyugvó értelmezése nem teljes, mivel a 

szabályozást vagy a politikát nélkülöző fogalom. 

A kérdésnek igen széles játékelméleti irodalma van, amely éppen azt mutatja meg, hogy a 

hárompilléres fenntarthatóság nem eredményez fenntartható struktúrát, amit a közlegelő 

tragédiájával lehet jellemezni. Ha hiányzik a politika, a szabályozás, az ösztönzés és a büntetés 

rendszere, akkor ezek hiányában a közlegelő elvész, a természet pusztul, mivel a gazdasági 

racionalitás, és a társadalmi értékek és a hagyományok nem teszik lehetővé az újratermelést. A 

modern korban hatékony szabályozás, azaz politika nélkül nincs, és nem lehet fenntartható egyetlen 

rendszer sem.  

Dolgozatomban azt kívánom megvizsgálni, hogy a piaci kudarcok elméletéből következően a 

fenntarthatóság hárompilléres modellje nem veszi figyelembe az egyensúly kialakulásának modern 

összetevőit, a közlegelő tragédiájának tanulságát. A valódi fenntartható agrárfejlődés négy pilléren 

nyugszik, a természeti, gazdasági, társadalmi és politikai pilléren. Ez dolgozatom alapüzenete, ezt 

vizsgálom elméleti fogalmakkal, és illusztrálom a dán-magyar tapasztalatokkal, hogy eljussak a 
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fenntarthatóság kritikus eleméhez, az agrárpolitika valódi eszközéhez, a megreformálásra váró 

agrárpolitikához, ami biztosítja majd a fenntartható európai agrárfejlődést. 

A mindenki számára elfogadható, igazságos és fenntartható, könnyen átlátható Közös Agrárpolitika 

intézményét kialakítani nem egyszerű feladat. Dolgozatomnak ezért nem célja, hogy megadjam a 

pontos paramétereket, hanem csak hogy meghatározzam annak alapvető kritériumait, azt hogy 

milyennek kell ahhoz lennie, hogy az agrárfenntarthatóságot elősegítse.  

Összefoglalva: 

1. A fenntartható mezőgazdaság vizsgálatát két fontos jellemző – a fenntarthatóság és a 

hatékonyság – mentén tartom lehetségesnek. 

2. A fenntarthatóság nem három-, hanem négypilléres megközelítést igényel: a természeti, a 

társadalmi és a gazdasági pillér mellett kulcselem a politikai pillér. 

3. A Közös Agrárpolitikát olyan politikai eszközzé kell formálni, hogy – negyedik pillérként – 

képes legyen a magas szintű termelés fenntarthatóságát biztosítani, vagyis kritérium vele szemben, 

hogy ösztönzőrendszere révén tegye lehetővé a fenntartható mezőgazdaságot természeti, 

társadalmi és gazdasági szempontból is. 

Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) területének közel felét mezőgazdasági művelés alatt álló 

területek borítják. A földhasználat és a gazdálkodás alapvetően többcélú. Az európai agrárpolitika 

célkitűzései között szerepel egy olyan multifunkcionális európai modell kialakítása, amely biztos 

megélhetést ad a gazdálkodók számára, akik a piaci igények alapján hatékony, környezetbarát 

technológiákat alkalmazva, elegendő mennyiségű, kiváló minőségű, biztonságos termékeket 

állítanak elő. A mezőgazdasági termelés hosszú távú biztosítása, azaz fenntarthatósága érdekében 

figyelembe kell venni azokat a globális környezeti feltételeket, amelyek az emberi életfeltételek 

hosszú távú biztosításához szükségesek. Az európai agrártermelési fejlesztési stratégia célja olyan 

modell kialakítása, amellyel megkíséreljük a lehető legnagyobb mértékben összehangolni a 

mezőgazdasági termelés természeti, környezeti, társadalmi és gazdasági szempontjait. A 

fenntartható mezőgazdasági termelés ilyen feltételeinek megteremtése hosszú távra szóló, több 

generációt érintő program kidolgozását és megvalósítását igényli, így keretet és globális rendszert, 

és egyben korlátot jelent.   

Dánia, történetének kezdetei óta, jelentős mezőgazdasági termelést folytató ország. Területén, a 

hagyományos módszerek mellett, teret hódítottak a modern technológiák. Az információ-

technológia a vidéki élet szerves részévé vált, kialakult a precíziós mezőgazdaság. A gazdák 
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magasan képzett szakemberek, akik az állatjóléti intézkedéseket is szem előtt tartva, hatékonyan 

állítanak elő kiváló minőségű, egészséges, biztonságos élelmiszereket. Szövetkezetekbe tömörülve, 

összefogással, fejlett technológiákat alkalmazva versenyképes mezőgazdasági termelést folytatnak, 

amely példaként állítható az európai országok, így hazánk számára is. Hazánkban a fenntartható, 

versenyképes agrárgazdaság megteremtéséhez a dán példát és tapasztalatokat befogadó 

szemléletváltásra van szükség. Az ország komparatív előnyeit kihasználva, a megváltozott piaci és 

agrárpolitikai körülményekhez alkalmazkodva, a megfelelő marketing, finanszírozási és szervezeti-

együttműködési stratégiák kidolgozását és végrehajtását kellene prioritásként kezelni. A fenti 

célkitűzések megvalósítását segíti az EU reformpolitikája is.  

A dán és a magyar mezőgazdaság eredményeit összehasonlító értekezésem elkészítéséhez a 

következőkben leírt gondolati ívet jártam be kutatásaimmal, illetve értekezésemet is az alábbi 

logikai vonalon vezettem végig. Az első dimenziót (fenntarthatóságot) vizsgáltam a 3. és a 4. 

fejezetben, a második dimenziót (hatékonyság) tártam fel az 5. fejezet első részében, majd a fejezet 

másik részét szántam a két dimenzió együttes vizsgálatára (koordinátarendszer). A 

megoldáskeresésről és a kapott eredményekről szól a 6., 7. és a 8. fejezet: 

1. Az első részben ismertetem a fenntarthatóság és a fenntartható mezőgazdaság irodalmát, 

kiragadom azokat a meghatározásokat, amelyeket helyesnek fogadok el. Megvizsgálom, hogy a 

szakirodalom mennyiben eltérő értelmezését adja a fenntarthatóságnak, hogy mit tekintenek 

fenntartható mezőgazdaságnak és hogy mi az oka annak, hogy ilyen sokféle meghatározás alakult 

ki. Ezt követően bemutatok néhány innovatív eljárást, amivel az amerikai, dán és magyar gazdák a 

fenntartható gazdálkodást sikeresen valósították meg.  

2. A következő fejezetekben a dán és a magyar mezőgazdaságot vizsgálom, elsősorban 

összehasonlító (komparatív) elemzések segítségével. Először elemzem az agrárhatékonyság 

(termelékenység) irodalmát, majd megvizsgálom a két ország mezőgazdaságának elmúlt évtizedben 

mutatott teljesítményét. Ehhez fel kell tárnom azt az utat, amelyet a dán és a magyar mezőgazdaság 

bejárt. Igyekszem rámutatni a két ország történeti fejlődésének azonosságaira és az eltérésekre, 

feltárom, hogy milyen erők mozgatták a történelem során az egyes folyamatokat, és hogy mi 

következik mindebből a jövőre nézve. Mindkét ország nagyszerű adottságokkal és jelentős 

mezőgazdasági hagyománnyal bír, de eltérő fejlődési utakat jártak be: Dánia kereskedői 

nagyhatalmi birodalomból, az angoloknak beszállító, szorgalmas, puritán (protestáns) paraszti 

gazdálkodásból a skandináv jóléti modellbe jutott el, miközben Magyarország a feudális 

kötöttségekkel, majorsági gazdálkodásból, a Monarchia beszállítójából, a kisparaszti, majd 
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szocialista-típusú gazdálkodásból, a bizonytalan tulajdonviszonyokat mutató, széttagolt, privatizált 

termelési modellbe ment át.  

3. Ezt követően megvizsgálom a két ország mezőgazdaságának elmúlt évtizedben mutatott 

teljesítményét. Kialakítok egy lehetséges mérési eljárást, számszerűsítem a hatékonyságbeli eltérést, 

majd rávilágítok az okokra. Vizsgálom azt is, hogy a fenntartható mezőgazdaságnak milyen, 

számszerűen jól megfogható, mérhető eredményei vannak. (Az összehasonlításba ezen a ponton 

bevontam Csehországot is, ami Magyarországhoz hasonló fejlettségű és történetű, de 

tradicionálisan ipari ország.) 

4. Az utolsó szerkezeti egységben azt elemzem, hogy az EU közös költségvetése tekinthető-e a 

fenntarthatóság hiányzó negyedik pillérének. és hogy az agrártámogatások hogyan hasznosulnak a 

jelenlegi elosztási rendszerben. Mivel az EU jelentős támogatásokat nyújt az agrárszektornak, (ami 

állandó érdekütközések terepe), ezért megvizsgálom a közös agrárpolitikát, történetét, ismertetem a 

jelenleg zajló érdekütközéseket, és a tervezett reformot, a változó célkitűzéseket, különös tekintettel 

a vidékfejlesztésre, a fenntartható mezőgazdaságra.  

5. Dolgozatom végén a közel négy éves kutatásaim során gyűjtött tapasztalataim alapján választ 

adok a feltett kérdésekre, ismertetem következtetéseimet, és összefoglalom az újszerű tudományos 

eredményeket. Jövőbeli kutatásaim célja, hogy javaslatot fogalmazzak meg arra vonatkozóan, hogy 

mit tekintenék célszerűnek a fenntartható mezőgazdaság megvalósításában. Más szavakkal: hogyan 

lehetne területre szabottan elősegíteni a vidék felvirágoztatását úgy, hogy a versenyelőnyökre 

koncentrálva, az egyes térségek specializálódjanak, abban kapjanak támogatást, amiben jobbak 

tudnak lenni, mint versenytársaik, ugyanakkor szociálisan, ökológiailag, kulturálisan is feleljenek 

meg a mai kor elvárásainak.  

Az eddigiek alapján célkitűzéseim a következők: 

C1. rendszerezni a fenntartható fejlődés és a fenntartható mezőgazdaság értelmezését, kritériumait  

C2. elemezni, hogy a mára vonatkozóan milyen tanulságai vannak a két ország agrártörténeti 

fejlődésének 

C3. összemérni a két ország hatékonyságát, hogy megfigyelhető-e eltérés vagy hasonlóság, és a 

kapott eredmény mivel magyarázható 

C4. megvizsgálni az agrárfenntarthatóság mérésének lehetőségét és a megvalósulását Dániában és 

Magyarországon  
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C5. összehasonlító vizsgálataim eredményeinek összegzésével megfogalmazni néhány olyan 

következtetést, amelyek felhívják a figyelmet a hosszú távú, fenntartható agrárpolitika 

kialakításának néhány szempontjára, segítve a döntéshozók és a döntést befolyásolók munkáját, 

kiemelt figyelmet fordítva a dán példát befogadó szemléletváltás szükségességére. Az EU-nak, mint 

a világ egyik legnagyobb élelmiszertermelőjének, nem szabad teljesen felhagynia a mezőgazdaság 

támogatásával, nem szabad feladnia az elmaradott régiók felzárkóztatási célját, ugyanakkor 

szükségszerű az agrárium szerepének átértékelése és a közösségi költségvetés kiigazítása, hiszen 

annak közel felét a mezőgazdaságra fordítják, miközben a szektor a tagországok GDP-jének alig 

egy-két százalékát állítja elő. Ezt az ollót úgy kellene fokozatosan bezárni, vagy legalább 

csökkenteni, hogy ne sérüljenek az EU által megfogalmazott alapjogok (esélyegyenlőség, 

szolidaritás, emberi méltóság stb.). 

A kutatási céljaimat meghatározó témakörökkel kapcsolatos előzetes várakozásokat a 

következő hipotézisek összegzik: 

A fenntarthatóságot tekintve: 

H1. a fenntarthatóság három pillére hosszú távon nem képes biztosítani a fenntartható fejlődést, 

H2. a fenntartható mezőgazdaság megvalósítása jelentős többletköltséget jelent, csak külső (nem 

piaci logikájú) kényszer hatására érhető el, ugyanakkor hosszú távon a társadalom számára 

kedvező,  

A hatékonyságot tekintve: 

H3. a magyar mezőgazdaság hatékonysága nagyobb, mint általában a közép- és kelet-európai 

országok agrárszektora, 

H4. Dániában a mezőgazdaság hatékonyabb, mint a nyugat-európai országok többségében, 

H5. a dán mezőgazdaság magyar agráriumhoz viszonyított magasabb termelékenysége elsősorban a 

jobb tőkeellátottságból fakad, 

H6. Dánia mezőgazdasága nem csak hatékonyabb, de fenntarthatób is, mint Magyarországé, 

H7. az európai uniós támogatások rendszere adhatná a fenntarthatóság negyedik pillérét, és 

célzottabb elosztásával a mezőgazdaság uniós szintű összhaszna növelhető. 
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Dolgozatomban a mezőgazdaság fenntarthatóságának kérdéskörét vizsgáltam Magyarország és 

Dánia példáján keresztül. Makroszintű vizsgálatokat végeztem, elsősorban szektorális 

szempontokat elemeztem. A szakirodalom feldolgozását követően komparatív gazdaságtörténati, 

agrárhatékonysági és környezeti vizsgálatokat végeztem. Megvizsgáltam, hogy a) tényleg olyan 

kitűnő-e a dán mezőgazdaság, b) jelentős lemaradásban van-e Magyarország a mezőgazdaság terén, 

c) miből fakadhat a jobb teljesítmény (c/1 termelékenység, c/2 hatékonyság, c/3 versenyképesség, 

c/4 fenntarthatóság), d) mit jelent a fenntartható mezőgazdaság. A dolgozat végén javaslatokat 

fogalmaztam meg arra vonatkozóan, hogy az EU a Közös Agrárpolitika megfelelő átalakításával 

hogyan járulhatna hozzá a mezőgazdaság fenntarthatóságának javításához. 

Dolgozatom jellegét tekintve szekunder kutatás eredménye. A megfogalmazott célkitűzéseknél 

felvetett kérdések vizsgálata igen széles körű, főleg angol és magyar nyelvű szakirodalom 

tanulmányozását jelentette, különös tekintettel a mezőgazdaság fenntarthatóságának témakörére. 

A fenntarthatósággal foglalkozó szakirodalom egyre bővül, nagyon nehéz kiválasztani azokat a 

forrásokat, amelyek valóban új, egyedi felvetéseket, megközelítéséket tartalmaznak. A fenntartható 

mezőgazdasági fejlődés definíciójából adódóan a mezőgazdaság fenntarthatóságának vizsgálata 

átfogó közgazdaságtani kutatást igényel.  

A különböző forrásmunkák feldolgozása és kritikai értékelése alapot nyújtott ahhoz, hogy a 

kutatásom végén tudományos eredményeket fogalmazhassak meg.  

Az értekezés elkészítésénél a következő kutatási módszereket alkalmaztam: 

1) Szakirodalmi elemzés  

Kutatásom a vonatkozó hazai és nemzetközi, elsősorban amerikai szakirodalmi források széles körű 

feltérképezésén, rendszerezésén, kritikai elemzésén alapszik. Az irodalom feldolgozása nem alkot 

önálló fejezetet, mert a vizsgált téma szerteágazó jellegéből és a dolgozat logikai felépítéséből 

adódóan az irodalmi feldolgozás, mint módszer, inkább végigvonul a fejezeteken, szorosan az 

adott témához kapcsolódva, illeszkedve. Rendszereztem és elemeztem a fenntarthatóság fogalmára, 

majd a mezőgazdaság fenntarthatóságára vonatkozó szakirodalmat, ezt követően a mezőgazdaság 

fejlődéstörténetéről szóló ismereteket összegeztem, összehasonlítottam Dánia és Magyarország 

fejlődési útját, ezt követően foglalkoztam azzal a szelektált szakirodalommal, amelyben a főként 

amerikai szakértők a hatékonyságról és a termelékenységről írtak. Később a dán és a magyar 

mezőgazdaság teljesítményét vetettem össze összehasonlító vizsgálatokkal, statisztikai 
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módszerekkel, és agrártermelési függvények alkalmazásával, végül pedig a fenntartható 

mezőgazdaság eredményeit hasonlítottam össze.  

2)Szekunder kutatások   

Munkám részét képezte a figyelembe vehető adatbázisok azonosítása, az ott fellelhető adatok (pl. 

KSH, EUROSTAT, FAO, OECD és Statbank adatsorok) közül a témám szempontjából lényegesek 

kiválasztása és következetes feldolgozása, elemzése. 

3)Statisztikai elemzések  

A két ország agrárhatékonyságának elemzéséhez korreláció-, majd regresszió-számításokat 

végeztem. A harmadik lépésben két- és többváltozós Cobb-Douglas típusú agrártermelési 

függvényekkel hasonlítottam össze a két országot, kiegészítve más uniós tagországok adataival, 

teljesítményével.  

4)Komparatív elemzések  

Összehasonlító elemzéseket végeztem, Dánia és Magyarország agrártörténeti fejlődésére 

vonatkozóan, majd ezt követően a két ország agrárhatékonyságának elemzéséhez először néhány 

mutató segítségével összevetettem a két ország agrárteljesítményét, majd az összehasonlításhoz egy 

hét elemből álló egyszerű mérőszámrendszert alkalmaztam. Az eredmények értékelése után a 

modell továbbfejlesztett, további országok adataival kibővített, változatát alkalmaztam, végül a 

modellbe bevontam a környezeti hatások elemzését is. Továbbá összevetettem a két országban a 

KAP támogatásoknak a mezőgazdasági termelés teljesítményére gyakorolt hatását is.  

Az értekezés elkészítésekor és a statisztikai elemzésekhez a számítógépes programhátteret a Word 

és az Excel 2007 program biztosította.
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A fejezet első részében – mivel a mezőgazdaság fenntarthatóságának kérdésköre nem értelmezhető 

a fenntarthatóság fogalmának pontos meghatározása nélkül – ismertetem a fenntarthatóság 

fogalmát, annak kialakulását és jelentőségét, majd a fenntarthatóság meghatározásának 

megközelítési módjait, különös tekintettel a hárompilléres megközelítési módra. Kitérek a 

fenntarthatóság mérésének problémakörére. A fejezet második részében a mezőgazdaság 

fenntarthatóságának specifikumaira térek ki, kezdve a fogalom meghatározásával, folytatva a 

fenntarthatóság gyakorlati alkalmazásának lehetőségeivel, végül a fenntartható mezőgazdaság 

mérésével foglalkozom részletesebben. 

3.1. A fenntarthatóság fogalmi keretei   

3.1.1.  A fenntartható fejlődés meghatározása  

A fenntarthatóság fogalmával, illetve annak megvalósíthatósági lehetőségeivel a szakirodalom még 

csak mintegy három évtizede foglalkozik. A fenntartható fejlődésnek, nagyon sok meghatározása 

létezik, megkülönböztetik szűkebb és tágabb értelmezését is. A fenntarthatóság fogalmának 

meghatározását elengedhetetlenül szükségesnek tartom, mivel a mezőgazdaság fenntarthatósága 

is csak ezen a rögzített fogalomkörön belül értelmezhető. A fenntartható fejlődés 

kritériumrendszerével, az ember és a természet kapcsolatával a bevezetésben foglalkoztam. 

Az elmúlt század soha nem látott gazdasági fejlődést hozott, és ezzel együtt az életkörülmények 

radikális javulását eredményezte. Az információs és kommunikációs technológia forradalmi 

hatékonyságjavulást eredményezett, és átszőtte a termelési folyamatokat. Ugyanakkor azonban 

számos kedvezőtlen mellékhatást is tapasztalhatunk, mint pl. a hagyományos energiaforrások 

kimerülésétől való félelem, vagy a környezetszennyezés. A World Economic Forum (WEF) jelenleg 

23 olyan világgazdasági kockázati tényezőt azonosított és tanulmányozott, amelyeknek nagy 

hányada 25 évvel ezelőtt még nem is létezett, és amelyeknek közel a fele gazdasági jellegű, vagy a 

gazdaság működése idézte elő. A nem gazdasági jellegű kockázattal járó problémák között találjuk 

az éghajlatváltozást, az ivóvízellátást, vagy bizonyos újabb fertőző betegségek megjelenését. A 

hagyományosan felépített gazdaság egyre inkább önpusztító, és ez arra készteti a kutatókat, hogy új, 

fenntartható gazdasági modellek kialakításán dolgozzanak.  

A kérdés így fogalmazható: Vajon fenntartható-e a jelenlegi ütemben a gazdasági fejlődés? A 

fenntartható fejlődés, a fenntartható gazdaság és a fenntartható növekedés értelmezésével az elmúlt 

években sokan foglalkoztak, és foglalkoznak ma is. A fenntarthatósággal kapcsolatos első írást Mill 
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(1848) angol filozófus és közgazdásznál találjuk. „A nemzetgazdaságtan alapelemei” (Principals of 

Political Economy) című művében arról ír, hogy a gazdaság nagy ütemű, véget nem érő fejlődése 

helyett, amely tönkreteszi a természetet és az emberi jólétet, kívánatosnak tartja, hogy a gazdaság 

olyan, időben nem változó, stacionárius állapotban legyen, amelyben a természeti erőforrások nem 

merülnek ki a felhasználás során, és a keletkező hulladékok nem veszélyeztetik a természetet. 

„Csekély öröm szemlélni olyan világot, amelyben semmi sem marad a természet spontán aktivitása 

számára; ahol minden egyes földdarabot megművelnek, minden felhasználatlan növényt vagy 

természetes rétet beszántanak, és kiirtanak minden olyan négylábút vagy madarat, amelyet emberi 

célokra nem tudnak domesztikálni. Ha a Földnek ilyen sokat kell veszíteni bájából, én komolyan 

remélem, hogy az ember egy stacionárius
1
 állapottal jóval azelőtt beéri, hogy erre a szükség 

rákényszerítené.” (Mill, 1848).  

A 20. században a fenntarthatóság fogalmának első meghatározását a Római Klub számára írt 

jelentésében, The Limits to Growth, 1972  „A növekedés határai”-ban találjuk meg (Meadows et al., 

1972).  

A nyolcvanas évek elején jelent meg a nemzetközi szakirodalomban a "fenntarthatóság", illetve a 

"fenntartható fejlődés" kifejezés. Általános ismertségét Brown (1981) a fenntartható társadalom 

kialakításával foglalkozó műve váltotta ki. A szerző összekapcsolta a népesség növekedését a 

természeti erőforrások hasznosításával, és mindezt úgy kívánta megoldani, hogy a lehető legkisebb 

legyen a természeti környezet mennyiségi és minőségi romlása. 

A fenntartható fejlődés talán legismertebb és legtöbbet idézett meghatározása az ENSZ közgyűlési 

határozatára 1984-ben megalakult, Brundtland asszony által vezetett bizottság „Közös Jövőnk” 

című jelentésében szerepel: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, ami biztosítja a jelen 

szükségleteinek kielégítését anélkül, hogy lehetetlenné tenné a jövő generációk szükségleteinek a 

kielégítését (Közös Jövőnk, 1988).  A fenntartható fejlődés fogalmát nem a Brundtland-Bizottság 

használta először, hiszen a témával már akkoriban is sokan foglalkoztak, de jelentése ezt követően 

vált közismertté. Az elv mindenki számára könnyen elfogadható, de a megvalósítása már 

bonyolultabb feladat. Az ENSZ Közgyűlés két fontos dologra hívta fel a figyelmet: 1) a környezet, 

a társadalom és a gazdasági jólét iránti igények összefonódnak; 2) a fenntartható fejlődéshez 

globális összefogásra és együttműködésre van szükség.  

                                                           
1
 Állandó jellegű, időben nem változó 
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Az ENSZ nemzetközi szervezetekkel együttműködésben készített tanulmánya a fenntartható 

fejlődés vizsgálatának három megközelítési módját különbözteti meg: a) az ökológiai, b) a tőke 

alapú és c) a hárompilléres megközelítési módot.  

Ad a) a fenntarthatóság ökológiai megközelítése 

A fenntarthatóság ökológiai megközelítésének az az alapgondolata, hogy a gazdasági és szociális 

rendszerek a teljes környezetnek alrendszerei, és ezért a gazdasági és szociális fenntarthatóság a 

környezet fenntarthatóságával szemben alárendelt szerepet játszik. Ez a megközelítés azt vizsgálja, 

hogy az emberi tevékenység milyen terhelést gyakorol az ökoszisztémára, illetve, hogy a környezet 

milyen válaszokat ad a terhelésekre.  

Ad b) A fenntartható fejlődés tőke alapú megközelítése  

A fenntartható fejlődés tőke alapú megközelítése (pl. Hicks jövedelem-elmélete) szerint egy nemzet 

együttesen legfeljebb annyit költhet egy időszak alatt, hogy a nemzeti tőke, melyből a jövedelme 

származott, az időszak végén ugyanannyi legyen, mint az időszak elején. Az emberi, társadalmi és 

természeti tőke fontossága egyaránt fontos szerepet kap a fenntarthatóság értelmezésében. Vita 

tárgyát képezi, hogy vajon milyen mértékben helyettesíthető a természeti tőke a művi-gazdasági 

tőkével.  A két véglet a fenntartható fejlődés „gyenge” és „szigorú” értelmezése, amellyel számos 

kutató foglalkozott, pl. Turner (1988),  Goodland - Daly (1996), Gutés (1996), a dán Ingemann 

(1999), Láng (2003), Solow (2004), Szlávik - Csete (2004), Schaltegger - Burritt (2005), Kerekes 

(2006), Fleischer (2006), Bulla - Tamás (2006), Málovics (2007), Grant (2010).  A gyenge 

fenntarthatóság álláspontja az, hogy a természeti tőke korlátlanul helyettesíthető művi-gazdasági 

tőkével, így a tőkeállomány összességében nem változik. A szigorú értelmezés szerint a természeti 

javakat csak korlátozott mértékben lehet gazdasági tőkével helyettesíteni. E felfogás képviselői a 

jövő generáció számára biztosítandó „konstans természeti tőkéről” beszélnek.   A gyenge és a 

szigorú értelmezés között helyezkedik el a kritikus fenntarthatóság koncepciója. A koncepció egy 

„ökológiai korlátot” határoz meg a gazdasági haszon maximalizására, amelyen belül a gazdasági 

fejlődési folyamat mozoghat, és a korlátok határozzák meg a rendszerek fennmaradását (Szász, 

2010). 

Ad c) A fenntarthatóság hárompilléres megközelítése  

A fenntartható fejlődés meghatározásánál a gazdasági vonatkozások mellett az emberi vonatkozások 

szerepe, a tudatosság, az emberi jogok, az értékmegőrzés és az életminőség is egyre nagyobb 

szerepet kapnak. Ma már általánosan elfogadott nézet, hogy a fenntarthatóság három alapvető 

pilléren nyugszik: 1) környezeti, 2) gazdasági és 3) szociális alapokon. Vagyis a fenntartható 
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fejlődés nem egyenlő a környezetvédelemmel, hanem annál szélesebb és komplexebb dimenziókat 

ölel fel. A fogalom meghatározásában konszenzuálisan felmerül mindhárom pillér szerepének 

fontossága, az egyes meghatározások inkább csak a pillérek szerepének hangsúlyozásában 

különböznek. Smith és McDonald (1998) a három pilléres megközelítést mozaik 

megkülönböztetésnek nevezi.  

 A World Resources Institute (1992) szerint a fenntartható fejlődés az emberi életminőség 

javulását jelenti úgy, hogy közben a támogató ökoszisztémák eltartóképességének határain 

belül maradunk, de mindemellett jelenti a fenntartható gazdasági, ökológiai és társadalmi 

fejlődést is.  

 A 2005. évi Környezetvédelmi Törvény szerint a fenntartható fejlődés „társadalmi-gazdasági 

viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a természeti értékeket megőrzi a jelen- és a 

jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, 

ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség 

megőrzését.”  

 A hazai szakemberek közül a fenntarthatóság ilyen dimenzióival (természeti környezet, 

társadalom, gazdaság) Csete (2005) és Bulla et al. (2006) foglalkozott behatóan.  

A környezeti pillér fontosságát az mutatja, hogy a hosszú távon történő fennmaradásunkhoz, 

szükségleteink kielégítéséhez elengedhetetlenül szükségünk van a környezetre, az ökoszisztémákra. 

Lételemeink, a víz és a talaj nélkül elképzelhetetlen a táplálék előállítása, nem létezhet élet oxigén 

nélkül, vagyis a környezet mindannyiunk számára létfontosságú alapfeltétel.  

A fogalom meghatározásánál nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a természeti erőforrások 

végesek (Schumacher, 1989; Hardin, 1993; Daly, 1996; Meadows et al., 2004; Speth, 2008). A 

fogyasztás mértéke a 20. század végére túllépte a még elfogadható határokat: 

 a kőolajfogyasztás mintegy tíz éven belül eléri a csúcspontját (Leggett, 2005, Farzad, 

2008; Rubin, 2009),  

 a szénkészletek 2050-re elapadnak (Laherrère, 2007),  

 a CO2-kibocsátás növekvő mértékű, és ennek következményeként a felmelegedés 

visszafordíthatatlan (Bardi és Pagani, 2007, Bardi, 2008; Hansen et al., (2008),   
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 alapvető emberi szükségletünk, az édesvíz, fogytán van (Rogers, 2008), az UNESCO 

(2009) szerint 2025-re a világ népességének kétharmada nem jut majd elegendő 

mennyiségű és minőségű ivóvízhez.  

A gazdasági pillért hangsúlyosan kezelő meghatározások szerint az emberi tevékenység 

középpontjában a gazdasági tevékenység áll, és bár a fejlődő országokban még létezik a 

szegénység, a fejlett világban a gazdasági expanzió egyre hatékonyabban anyagi biztonságot 

garantál a népesség számára. Másként fogalmazva: az ember, mint fogyasztó számára a puszta 

létfenntartáson felüli javak megszerzését is biztosítja, vagyis az emberek a jövedelmük nagy részét 

költhetik az alapvető szükségleteken felüli szükségletek kielégítésére, és a közbiztonság vagy az 

oktatási intézmények – mint közjavak – elérése is lehetővé válik minden ember számára.  

A fenntartható növekedés - ebben a felfogásban - a jelen igényeit kielégítő, de a jövő nemzedékek 

igényeit nem veszélyeztető fejlődést jelent.  

 A világ népességének szembe kell néznie a trade off (kompromisszum) jelenségével is. Az 

OECD Insight szemléletes példaként említi, hogy az óriási, túlnépesedett nagyvárosokban az 

infrastruktúra alig tudja fenntartható módon kielégíteni a tömegek igényeit. Például a 

közlekedésben a fenntarthatóság érdekében csökkenteni kellene a gépjárművek számát, de 

egy ilyen intézkedés következményeivel is számolni kell.  

 Felmerülnek pl. a következő kérdések:  

- Milyen költségei vannak a közösségi közlekedés fejlesztésének?  

- Milyen reakciókat és viselkedési mintákat váltana ki az intézkedés a lakosságból, a 

járművezetőkből, a közlekedésben részt vevő egyes csoportokból?  

- A fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében a technoszféra
2
 okozta problémák 

kiküszöbölése mellett a természeti erőforrásokkal való helyes gazdálkodás igénye is 

felmerült.  

                                                           
2
 A civilizáció fejlődésének eredményeként a két globális rendszer, azaz a bioszféra és a technoszféra egyensúlya 

megbomlott. Technoszférának nevezzük azoknak az objektumoknak az összességét, amelyek emberi tevékenység 

során jöttek létre, és nem a természetben keletkeztek. Bioszférának nevezzük a Föld biológiai és geológiai 

rendszereinek együttesét, vagyis a természeti környezetet.  
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Szociális-társadalmi pillér szerepét hangsúlyozó felfogás szerint a fenntartható fejlődéshez, a 

hosszú távú stabilitáshoz elengedhetetlen az, hogy a népesség egészséges, „szaporodóképes” 

legyen, szűnjön meg a nyomor, az éhínség és a háborúk, a betegségek megelőzhetőek legyenek 

(OECD 2008), és a népesség megfelelő oktatásban részesülhessen (Grant 2010). Mindezekre 

figyelemmel, Gyulai (2008) összegzése szerint a fenntarthatóság legfontosabb feltételei a 

következők:  

 a folyamatos szociális jobblét megvalósulása,  

 az emberek alapvető szükségleteinek kielégítése,  

 az erőforrásokból származó hasznok igazságos elosztása, az egyenlő lehetőségek 

megteremtése,  

 az ágazatok közötti integráció,  

 az erőforrások fenntartható, eltartó képesség szerinti használata,  

 a környezetminőség szavatolása.  

Egyes vélemények szerint fenntartható fejlődés nem is lehetséges. Daly (1990), ökológiai 

közgazdász, a fenntartható fejlődést a következőképpen definiálja: „A fenntartható fejlődés a 

folyamatos szociális jobblét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartóképességet meghaladó módon 

növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés azt, hogy jobbak.” A 

közgazdaság-tudomány lehetetlenségi tétele című írásában Daly kifejti, hogy „a világgazdaságban a 

szegénység és a környezet pusztulása növekedéssel nem számolható fel, illetve nem állítható meg. 

Röviden: a fenntartható növekedés lehetetlen. Fizikai értelemben a gazdagság, a Föld véges, nem 

növekvő és anyagilag zárt ökoszisztémájának nyílt alrendszere. A gazdasági alrendszer növekedése 

során a teljes ökoszisztéma egyre nagyobb részére terjed ki, és 100 %-nál (de inkább hamarabb) 

határokba ütközik. Ennek folytán növekedése nem tartható fenn. A "fenntartható növekedés" olyan 

hibás paradoxon, mely a gazdaságra nem alkalmazható.”.  

A fenntarthatóság három pillére, kölcsönössége, egymásba fonódása határokon – földrajzi és 

intézményi határokon – túli problémamegoldást feltételez.  

 Az OECD példaként a genetikailag módosított növényeket említi meg, amelyeknek 

létrehozásához, termesztéséhez és fogyasztásához együtt kell működnie a mezőgazdasági, a 

kereskedelemi, az egészségügyi és a kutatásokkal foglalkozó minisztériumoknak, ráadásul 

nem csak nemzeti szinten, hiszen a GMO növények magjai országhatárokon túlra is 
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kerülhetnek (export-import, szél, madarak viszik), így nemzetközi együttműködésre is 

szükség van.  

A fenti vélemények alapján megállapítható, hogy a fenntartható fejlődést, a fenntarthatóság 

fogalmát mindenki más és más megközelítésben vizsgálja. A fenntartható fejlődés 

megközelítéseiben közös az a vonás, hogy figyelembe veszik a természeti, gazdasági és társadalmi 

tényezőket is. A másik közös vonás, hogy mindegyik sürgeti az anyag- és energiatakarékosságot, a 

helyi erőforrások hasznosítását, a megújuló természeti erőforrások előtérbe helyezését, a szemét- és 

hulladékképződés minimalizálását, a szennyeződések megelőzését és csökkentését, a mennyiségi 

szemlélet helyett a minőség ösztönzését, a természeti értékek tiszteletét és védelmét.  

A 21. század első éveiben a fenntarthatóság fogalmával már nem csak szakemberek és politikusok 

foglalkoznak, hanem világszerte bekerült a köztudatba, és a mindennapi életbe is. A legátfogóbb, 

legpontosabb, meghatározást az OECD (2001) adja: 

A fenntarthatóság koncepcionális keret, azaz a szemléletmód megváltoztatása folyamat, azaz a 

döntésekhez térben és időben összehangolt együttműködésre van szükség, (és nem utolsósorban) 

végcél, azaz meg kell határozni, és végül meg kell oldani az emberiség problémáit. Ilyen cél többek 

között a természeti erőforrások és a környezet megóvása, az egészség, a szegénység és a 

munkanélküliség megszüntetése.  

3.1.2. A fenntarthatóság mérése 

Azt, hogy a fejlődés vagy egy tevékenység fenntartható-e, hogy jó irányban haladunk-e, vagy hogy 

milyen tényezők járulnak hozzá jólétünk értelmezéséhez, és mely tényezőket hagyhatjuk figyelmen 

kívül, csak úgy lehet pontosan megtudni, hogy valamilyen módon mérni tudjuk a fenntarthatóságot. 

A fenntarthatóság mérése azonban önmagában nem ad megoldást, a mérésére szolgáló mutatók 

önmagukban nem mondják meg, hogy mit kell tenni, hiszen csak az állapotokat, illetve az 

állapotváltozásokat – a fejlődés trendjét – mutatják meg, és csupán segíthetnek a prioritások 

meghatározásában.  

 Stiglitz (2009) azt emeli és fejti ki, hogy éppen itt az ideje, hogy megváltoztassuk a gazdasági 

növekedésről, egy nemzet gazdagságáról alkotott képünket.(Stiglitz, 2009). Jelenleg ugyanis 

még mindig az egy főre jutó GDP értékét tekintjük a jólét leghitelesebb mérőszámának, holott 

számos olyan új jelenséggel állunk szemben, amelyek jelentős hatással vannak jólét-érzetünkre, 

ugyanakkor nem részei a hagyományos makrostatisztikai elszámolásoknak, azaz nem jelennek 

meg a GDP adatokban. Stiglitz három fontos momentumot említ: 
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a) az éghajlatváltozást, és az ezért okolható környezetszennyezést (ez azért torzítja a 

GDP-t, mert a jelenlegi módszertan szerint nem tartalmazza a környezet pusztulását, a 

természeti erőforrásvagyont, és az abban bekövetkező változást); 

b) a kedvezőtlen társadalmi jelenségeket, mint a növekvő jövedelmi egyenlőtlenségeket 

(ha a GDP-t egy főre vetítjük, akkor Stiglitz szerint könnyen lehet, hogy hamis képzetünk 

lesz az adott ország polgárainak általános jólétéről); valamint 

c) a kormányzati szektor növekvő részarányát, pl. az oktatást, az egészségügyet, az 

infrastrukturális beruházásokat (ez a teljesítmény-elszámolás szempontjából okoz gondot, 

hiszen torzítja a GDP-t azáltal, hogy költségszinten kerül be, holott nem piaci tranzakció 

nyomán történik e közjavak fogyasztása). 

Weitzman (1976) több mint három évtizede publikált cikkében úgy vélekedett, hogy a nettó hazai 

termék a jólét mérőszámának tekinthető, a jólét pedig a jövőbeli fogyasztás diszkontált értéke, és 

így a tőkeállományba a humán- és a természeti tőkét is bele kell érteni. 

Bartelmus és van Tongeren (1994) szerint a GDP helyettesítése egy EDP (ökológiai hazai termék) 

mutatóval, és a fő változók kibővítése a dinamikus növekedési modellekben korai előrejelzője lehet 

a fenntartható növekedés trendjének és határának.  

Stiglitz és Sen és Fizoussi (2009) szerint a gazdasági és pénzügyi világválság azért érte váratlanul a 

gazdasági szereplőket, mert a gazdasági kontextus radikálisan megváltozott, és az új helyzetben 

nem megfelelő módon vették figyelembe a statisztikai mutatókat. Az elszámolási rendszerek nem 

adtak jelzést a várható problémákra, és a 2004-2007 közötti növekedés tulajdonképpen a jövő 

rovására ment végbe. Ha a GDP mint a jólét mérőszámának korlátait kellő súllyal veszik 

figyelembe, a válság elkerülhető lehetett volna.  

Ebben a fejezetben arra keresem a választ, hogy a mezőgazdaság teljesítményének mérésében 

hogyan jelenhetne meg a fenntarthatóság követelménye. Azaz a szektor kibocsátásának jelenleg 

kalkulált értékét miként lenne célszerű korrigálni az okozott károkkal, vagy ellenkező irányú 

hatásnál, a növekvő természeti erőforrásértékkel. Először bemutatom a környezeti elemeknek a 

GDP számításába való integrálására történő kísérletek közel 40 éves történetét, majd értékelem 

néhány mutató alkalmazásának lehetőségét. 
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3.1.2.1. Természeti erőforrások és gazdasági növekedés 

A gazdaság és a természeti javak összefüggése már régóta foglalkoztatja a közgazdászokat. 

Markáns, empirikus bizonyíték van arra, hogy negatív összefüggés van a természeti kincsekben 

való gazdagság és a növekedés között (Gelb, 1988). Számos magyarázatkísérlet született a 

lehetséges okokról: 

 a nyersanyagárak hosszú távon csökkennek, tehát kevesebb pénzügyi forráshoz jutnak a 

kitermelő államok; 

 az úgynevezett holland betegség, amely azt mondja, hogy egy ország valamely nyersanyag 

(természeti erőforrás) szektorában bekövetkező robbanásszerű fejlődés a hazai valuta 

erősödéséhez vezet, ami csökkenti az ipar versenyképességét; 

 ahol az exportban a nyersanyagoknak (a természeti erőforrásoknak) magas az aránya, ott a 

tőkeintenzív termelési folyamatok (pl. a cukorgyártás, a pamutipar, vagy a bányászat) gyengébb 

növekedést mutatnak, mint a munkaintenzív folyamatok (pl. a gyümölcstermesztés) (World 

Bank, 2006). 

A Világbank arra mutat rá, hogy nem tudjuk, mi a valódi magyarázat, de bizonyos, hogy kulcselem 

a kormányzati viselkedés és a „természeti erőforrás-gazdagság” kölcsönhatása, azaz a természeti 

erőforrásokat csak a jó kormányzati politika tudja növekedéssé átfordítani. 

3.1.2.2. Környezet és növekedés 

Mindeddig úgy gondoltuk, hogy nem lehetséges gazdasági növekedés a környezet károsítása, a 

természeti javak komoly rombolása (kiaknázása) nélkül. Ez az axióma igaz volt azokra az 

időszakokra, amelyekben a mezőgazdaság, majd később az ipar volt a növekedés motorja. A 20. 

század végén azonban elindultunk az ipari társadalomból az információs társadalom felé. Ahogyan 

azt Szabó (2004) összefoglalta, az információs társadalomban megszűnik a tömegtermelés, a 

termékek egyrészt egyénre szabottak (szoftverekkel irányított gépek állítják elő), másrészt 

dematerializáltak, egyre kevesebb anyagot tartalmaznak. Az anyagot felváltja az információ, a 

raktárakat, utakat, boltokat információkötegek helyettesítik, elkerülhetőek a raktározás, szállítás 

során felmerülő problémák, anyagok mozgatása helyett információk mozgatásáról van szó (Szabó, 

2004). Jelenleg a fejlett régiókban a szolgáltatási szektor adja a GDP legnagyobb részét, 

hozzávetőlegesen 70%-át (OECD, 2009). (A legtöbb OECD országban a szolgáltatásokon belül 

rendkívül magas a kereskedelem, a közlekedés, valamint az ipari szektor vállalkozásai által igénybe 

vett üzleti szolgáltatások részaránya.) A szolgáltatások csoportjában csak a közlekedés az, ami 



 

18 

Lisányi Endréné Beke Judit – A fenntartható mezőgazdaság kritériumrendszere és eredményei… 

jelentősebb természeti erőforrást használ fel, illetve károsítja a környezetet. Ezt alátámasztja pl. az 

UNCTAD (2006) szakértőinek becslése, mely szerint a késztermékek előállítási költségének 

mintegy 15-20%-a logisztikai aktivitás, és a szállítási költségek a logisztikai költségek valamivel 

több, mint 60% -át teszik ki (18th Annual State of Logistics Report, 2006). Mindez persze nem 

jelenti azt, hogy a termékelőállítás, vagy szolgáltatásnyújtás ne járna a környezet károsításával, 

illetve a természeti erőforrások felhasználásával. Nordhaus és Tobin (1973) szerint a növekedés 

torzítja a nemzeti prioritásokat, lerontja a jövedelemelosztás „igazságosságosságát” és 

helyrehozhatatlanul károsítja a környezetet. Nordhaus és Tobin (1972) szerint a nemzeti 

jövedelemszámítás gyakorlata helytelen, hiszen nem veszi figyelembe a piaci tranzakciókhoz 

nem kapcsolódó eseményeket, vagy eszközöket. A szerzők némely társadalmilag produktív 

vagyontárgyra (pl. a környezetre), illetve számos olyan negatív externáliára gondoltak, amelyek a 

gazdasági növekedés nyomán rombolják a jólétet, elsősorban az urbanizáció és a túlnépesedés 

következményeként. 

3.1.2.3. Környezet és nemzeti számlák 

Sok közgazdász tett javaslatot arra, hogy a nettó hazai termék (NDP) számítását igazítsák ki a 

környezeti károk értékével (pl. Maler, 1991, Hartwick, 1990, Harrison, 1989). Az SNA ma is 

alkalmazott rendszerét még 1968-ban vezették be, és csak a ’80-as években indult el azon 

hiányosságairól való gondolkodás, amelyet jelen tanulmányomban vizsgálok. A ’80-as évek 

közepétől a ’90-es évek elejéig számos ülést, konferenciát tartottak, az UNEP-WB például öt 

munkaülést, hogy megvitassák ezeket a kérdéseket. Az ENSZ statisztikai részlege, az UNSDA 

kidolgozta az SEEA (System for Integrated Environmental and Economic Accounting – magyarul 

Integrált Környezeti és Gazdasági Számla Rendszer) kereteit, és sor került az SNA revíziójára, ami 

környezetvédelmi szempontból valóban két jelentős változást hozott: 

a) újradefiniálták, hogy mit tekintenek eszközöknek (assets), vagy más szóval vagyonnak. 

(Mindent vagyonnak kell tekinteni, ami hozzájárul piaci javak előállításához, vagy 

szolgáltatások nyújtásához, azaz földterület, föld mélyén lévő természeti kincsek, ültetett 

növények, haszonállatok, olyan természeti javak, amelyek részt vesznek a termékek 

előállításában (pl. a fa). Ahol a kitermelés/betakarítás meghaladja a fenntartható 

hozamot/állományt, ott a többletet levonják a folyó jövedelemből), 

b) ajánlást fogalmaztak meg egy ún. szatellit (kiegészítő) elszámolás létrehozásáról, amelyben 

integrálódik a környezet- és a gazdaságstatisztika. 
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Elkészítettek egy módszertani kézikönyvet „Handbook of Integrated Environmental and Economic 

Accounting” címmel, és 1993-ban, az új SNA-vel egy időben, publikálták annak ideiglenes 

változatát. Cél a környezetileg korrigált nettó hazai termék, az úgynevezett EDP (Eco Domestic 

Product) kiszámítása, amely a fizikai egységekben mért erőforrásokon és a pénzértékben mért 

károkon alapszik. A szatellit számlákba – az SNA koncepció és alapelvek legteljesebb megtartása 

mellett – beépítették a környezeti adatokat. A folyó és állományi táblákban, konzisztens módon, 

bemutatásra kerültek a környezetvédelmi költségek, a környezeti károk költségei, illetve a 

környezetei „hasznok” hozamai, valamint a természeti erőforrások értéke. A legtöbb OECD 

országban komoly erőfeszítéseket tettek a zöld nemzeti számlák létrehozására. Számos ország 

eredményeit ismerteti Hamilton és Lutz (1996). Kanadában pl. Alberta erdővagyonáról Anielski 

készített becslést az 1964 és 1990 közötti időszakra oly módon, hogy megbecsülte az induló 

állományt, majd kalkulációkat végzett a változásra (kitermelés, éves gyarapodás, természetes 

veszteségek, erdőirtás). Megállapította, hogy az erdővagyon nettó záró egyenlege a vizsgált 

időszakban gyorsan nőtt, és 1990-ben 8%-kal mutatott magasabb értéket, mint a kezdő, 1964-es 

évben. Az állomány értéke a fa árváltozásának megfelelően évről évre változott, és így annak 

ellenére következett be az állomány értéknövekedése, hogy a kitermelés mértéke – kivéve az 1980. 

és 1981. éveket – minden évben meghaladta a fa árváltozásának növekedését. Ebből Anielski azt a 

következtetést vonta le, hogy az erdőségeket Albertában fenntartható módon kezelték, még akkor is, 

ha a növekedés így számított értéke nem része a jelenlegi nemzeti számláknak. 

3.1.2.4. Statisztikai, mérési problémák 

Mint Aaheim és Nyborg (1995) rámutatott, az EDP kiszámítása során a statisztikusoknak számos 

nehézséggel kell számolniuk. Következtetésük az, hogy az alkalmazott módszertől függően igen 

eltérő értékek jöhetnek ki, s emiatt nehéz értelmezni, illetve megítélni a kapott eredményeket, 

vagyis könnyen félreértelmezhetőek a korrigált nettó hazai termékre vonatkozó adatok. A kapott 

számok tehát nem szolgálnának figyelmeztetésként a beavatkozásra, egy erőteljesebb 

környezetvédelmi politika szükségességére. Probléma az EDP definiálása is. Ha elfogadjuk Hicks 

(1946) jövedelemkoncepcióját, akkor a nettó hazai terméket úgy tekinthetjük, hogy az a lakosság 

által, az adott időszakban elfogyasztható azon legnagyobb érték, amelynek elfogyasztása után, az 

időszak végén, a lakosság nem lesz rosszabb helyzetben, mint az időszak kezdetén. Így tehát a 

korrigált nettó hazai termék a fenntartható fejlődés mérőszámának tekinthető – vallja Hueting, et al. 

(1992) is. 

További nehézséget okoz a környezeti javak, illetve károk értékének meghatározására 

alkalmazott módszer. A SEEA kézikönyv az EDP mérésére háromféle módszert javasol, az ember 
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által létrehozott tőke és a természeti tőke károsításának mérése közötti analógiaként. A három 

különböző módszer a természeti károk számszerűsítésének eltérő lehetőségeiből fakad: piaci érték, 

helyreállítási költség, vagy piaci érték és fizetési hajlandóság kombinációja. Tekintve, hogy a 

legtöbb környezeti jószágnak nincs piaca, nem kereskednek vele, nem áll rendelkezésünkre 

lényeges, közvetlen információ értékükről, az eltérő technikákkal eltérő értékeket fogunk kapni. 

Aaheim és Nyborg (1995) egy erősen vízszennyező ipari üzem példáján keresztül mutatja be a 

problémát. Hogyan tudjuk mérni az okozott kárt, például az elpusztult élővilág értékét? A) 

Tekinthetjük az „állapot-fenntartási” (maintenance) költséget, azaz azt, hogy mennyibe került volna 

elkerülni a szennyezést (a tisztítóberendezés beszerzése és működtetése nem nagyon költséges), 

vagy B) kiszámíthatjuk, hogy mennyibe kerülne helyreállítani a károkat (nagyon drága és néha 

lehetetlen is), végül C) számításokat végezhetünk a folyó mellett élőket ért kár összegére 

vonatkozóan (ha szegények, nem tudnak fizetni). A három módszerrel három eltérő értéket fogunk 

kapni. Amennyiben az első megközelítést választanánk, az EDP a jelenlegi gazdasági tevékenység 

azon részét mérné csak, amely a nélkül folyhat, hogy a környezetet károsítaná, tehát nem az okozott 

kárt mérnénk, hanem azt, hogy mekkora a költsége annak, amit meg kellett volna tenni, de nem 

tettünk meg. 

A természeti erőforrások, mint nem piaci javak értékének meghatározásához kétféle megközelítést 

lehet alkalmazni: a) az értékcsökkenést, vagy b) a használati költséget.  

Ad a) Az előbbit javasolja például Harrison (1989), aki szerint a nettó hazai termékből ki kell vonni 

a természeti erőforrások állományváltozását. Legegyszerűbben ezt úgy lehet megtenni, hogy a 

kitermelési értéket levonjuk, igaz ugyanakkor, hogy ez utóbbi tartalmazza az adott erőforrásból 

származó jövedelmet, valamint az amortizációt is. Megoldás lehet, hogy becsléssel megállapítjuk az 

induló állomány (vagyon) értékét és az értékcsökkenést tekintjük vagyoncsökkenésnek. Ad b) El 

Serafy (1989) a használati költség, vagy más néven a használó költsége megközelítést javasolja, 

azaz véleménye szerint ki kell számítani a bevételek „valódi jövedelem” részét a vagyon becslése 

nélkül, a maradék részt (a nettó kitermelési költségeket), pedig le kell vonni a GDP-ből. 

3.1.3. A fenntarthatóság mutatói  

A fenntarthatóság mérése olyan komplex mutatókat igényel, melyek bemutatják a gazdaság, a 

környezet és a társadalom közti kapcsolatokat. A fenntarthatóság dinamikus, hosszú távú 

folyamatokat tartalmaz. Minőségi és mennyiségi adatok elemzésére van szükség. Számba kell venni 

az adott ország gazdasági teljesítményét, pl. a hagyományos mutatók (GNP, GDP) alkalmazásával, 

de ezeket ki kell egészíteni a környezet állapotát mérő és a társadalmat jellemző (azaz szociális) 

mutatókkal, amelyeket együtt kell kezelni, és a döntéseket nem csak gazdasági prioritások alapján 
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kell meghozni, hanem a társadalmi, környezeti szempontok figyelembevételével. Az egységes 

mutatórendszer létrehozása érdekében az ENSZ, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet (OECD), az Európai Statisztikai Hivatal (Eurostat) és több más nemzetközi szervezet, 

valamint az egyes országok saját rendszerei szorosan együttműködnek. A fenntarthatóság mérésére 

hagyományos és alternatív mérőszám-rendszereket dolgoztak ki, és ezek rövid áttekintését azért 

tartom fontosnak, mert némelyik mutató a mezőgazdaság fenntarthatóságának mérésére is 

szolgálhat, illetve a későbbiekben ezek alkalmazási lehetőségeit is vizsgálom.  

A fenntarthatóság mérésére szolgáló mutatók csoportosítása különféle szempontrendszerek szerint 

lehetséges.  

a) Az ENSZ programja  

A fenntarthatóság elérése érdekében a fenntarthatóság mérésére irányuló első kutatások csupán 

1995-ben indultak meg az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottságának kezdeményezésére. A kutatás 

elvi hátterét a fenntartható fejlődés ENSZ (1997) programjának „Feladatok a 21. századra” (Agenda 

21) 8., 35. és 40. fejezete adta. Ajánlásokat fogalmaztak meg mutatók kidolgozására, a fenntartható 

fejlődés átfogó megközelítésére. Az ENSZ mutatói jó kiindulópontot jelenthetnek a kormányoknak 

a saját mutatóik kifejlesztéséhez, az eredményesség méréséhez, valamint a nemzeti fenntartható 

fejlődési tervek és stratégiák kialakításának támogatásához. Az ENSZ 2001-ben hozta létre a 

fenntartható fejlődés mérésére szolgáló mutató-készletét, amelyben négy csoportot különít el 

szociális, környezeti, gazdasági és intézményi mutatókat (UN-CSD, 2001). Az első három csoport 

a fennatrthatóság mérésében konszenzuálisan jelen van, míg a negyedik, intézményi mutatók 

csoportja új elemként került be. Az intézmények szerepe a fenntarthatóság kérdéskörén belül 

jelentősen eltér a dolgozatomban felvetett, ún. politikai pillértől. Az ENSZ intézményi kereteken a 

nemzeti stratégiát, illetve a nemzetközi egyezmények elfogadását, intézményi kapacitáson pedig az 

információhoz való hozzáférést (internet előfizetők 1000 fő), kommunikációs infrastruktúrát (1000 

főre jutó telefonvonalak száma), a tudomány és technológiát (K+F kiadások a GDP %-ában), végül 

a katasztrófavédelem felkészültségét és hatékonyságát (természeti katasztrófák által okozott 

veszteségek) érti.  

b) Az OECD mutatói 

Az OECD fontos szerepet szánt a környezet állapotáról szóló jelentéseknek és az ehhez szükséges 

mutatóknak. Az OECD Tanács először 1979-ben tett ajánlást – Ajánlás a környezet állapotáról 

szóló jelentés készítéséről –, melyben megjelenik a környezet állapotára vonatkozó statisztikák és 

mutatók javításának, kidolgozásának igénye. Az OECD 1990-ben olyan kockázatokról beszél, 
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amelyek hosszú távon befolyásolják az emberek életét. Létrehozta az International Futures 

Programme (IFP) nevű programot, ami elsősorban előrejelzésekkel foglalkozik, vizsgálja a hosszú 

távú gazdasági kilátásokat, a társadalmi változásokat, a 21. századi technológia szerepét stb. Az IFP 

már jövőorientált gondolkodást mutat, azonosítja a legfontosabb kockázatokat, és ide sorolja a 

környezeti károkat is. Megpróbálja azonosítani az emberek életét, környezetét és vagyoni helyzetét 

érintő kockázatokat, amelyeket a következő öt csoportba sorol: természeti katasztrófák, járványok, 

terrorizmus, élelmezésbiztonság, ipari balesetek. Az „Ajánlás környezeti mutatókról és 

információkról” című, 1991. évi OECD ajánlás (OECD, 1991) az ENSZ ajánlásaihoz hasonlóan 

fontosnak tartja a tárgyilagos, megbízható és összehasonlítható környezeti statisztikák kialakítását. 

Az OECD Tanács 1998. évi Ajánlása a környezeti információkról már teljes körű alkalmazásra 

utasít. Az OECD legtöbb országában a 21. századra a zöld nemzeti számlák kialakítására törekszik. 

Az OECD 1989-90 óta foglalkozik környezeti mutatókkal. Az OECD az egyes gazdasági ágazatok 

mutatóira, valamint a környezeti teljesítmények mérésére fektet hangsúlyt. A mutatók nemzeti és 

nemzetközi szinten is használhatók. Több mutatótípust hoztak létre: alap-mutatókat a környezeti 

állapot változásának nyomon követésére; ágazatspecifikus mutatókat az adott ágazat 

döntéshozatalának támogatására; és a környezeti számvitelből származtatott mutatókat, ún. 

környezeti elszámolás.  

Az OECD (1999) a mutatókat információs piramisban ábrázolva megkülönböztet:  

 összegző mutatókat, amelyek a piramis csúcsán helyezkednek el,  

 a piramis egyes szintjein az eredménymutatókat (gazdasági, társadalmi és környezeti 

dimenziókat),  

 a forrásmutatókat (termelési-, humán-, társadalmi és természeti tőkét),  

 az ágazati mutatókat (mezőgazdaság, közlekedés, szállítás, ipar, energia, szolgáltatás),  

 és a szubnacionális (regionális és közösségi) mutatókat.  

A 2003-ban megjelent kiadványában az OECD nevesíti a kockázatokat: ezek a levegő CO2-vel való 

szennyezése, a vízhiány és a biodiverzitás csökkenése.  Az OECD 2005-től már kifejezetten a 

fenntarthatósággal foglalkozik, tanulmányaiban a hárompilléres megközelítést alkalmazza. 

c) Az EU indikátorai  

Az EU-ban is hosszú ideje folynak elemzések mutatószám-rendszerek kidolgozásához, elsősorban 

az Eurostat és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) tevékenységének köszönhetően. 
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1996-ban az Eurostat javaslatokat tett a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos folyamatok nyomon 

követésére, majd 2001-től a fenntartható fejlődési mutatók továbbfejlesztése kezdődött meg, 

továbbá a munka kiegészült a strukturális mutatók körének kialakításával. Az Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség (EEA, 1999) szerint a mutatókat az következők szerint lehet 

csoportosítani: leíró (gazdasági, környezeti és társadalmi) mutatók, hatékonysági (öko- és gazdasági 

hatékonyság) mutatók, teljesítménymutatók, valamint összjóléti mutatók.   

Az Eurostat fejlesztési munkája során megvizsgálta, hogy az ENSZ által ajánlott mutatók közül 

melyek alkalmazhatóak az EU szempontjából, és megvizsgálta azt is, hogy vajon az adatok a 

tagországokra nézve elérhetőek-e, összehasonlíthatóak-e, és meghatározta azokat a mutatókat, 

amelyek az ENSZ jegyzékében nem szerepeltek, de európai szinten lényeges szerepet játszanak. A 

munka eredményeit egy kiadványban az Eurostat (2001) jelentette meg. A kiadványban, a 

fenntartható fejlődés három pillérének megfelelő csoportosításban, 63 indikátor szerepelt: 21 a 

gazdasági, 16 a környezeti, míg 22 indikátor a szociális folyamatokat jellemezte, és mindez 

kiegészült 4 intézményi mutatóval.  

d) Nagy integráltságú alternatív mutatók  

A nagy integráltságú mutatók megjelenésének az az oka, hogy a ma használt mutató-rendszerek 

nem elég átfogóak, nem elég komplexek: a mutatók többnyire csupán egyes területekhez – 

gazdaság, társadalom, környezet – kapcsolódnak, és nem együtt vizsgálják, illetve jellemzik ezen 

területeknek a lejátszódó folyamatokban játszott szerepét. Éppen ezért igény lépett fel olyan 

mutatók kifejlesztésére, amelyek átfogó módon mérik a környezeti, gazdasági, társadalmi 

változásokat, a folyamatok egymásra hatását. A fenntarthatóság „alternatív” mutatói különböznek a 

hagyományos, gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi változások mutatóitól.  

Az egyik hagyományos gazdasági mutató a GDP, ami a gazdasági tevékenység szintjét tükrözi, 

függetlenül a gazdasági tevékenységnek a közösség társadalmára és környezeti állapotára gyakorolt 

hatásától, egyetlen számban megmutatja egy ország teljesítményét, az országban elköltött 

pénzmennyiséget és a növekedést.  

Az életminőség mérésére azonban a hagyományos GDP számítások nem alkalmasak, ezért 

alternatív mutatószámok kidolgozására történnek kísérletek. A gazdaság és hatásai szűk értelmezési 

körének feloldására az egyik lehetséges út a meglévő mutató-rendszer módosítása és kiegészítése 

környezeti, illetve társadalmi hatásokat jelentő tételekkel, illetve mutatókkal. Erre a nemzeti 

elszámolások megalkotása és elterjedése óta több próbálkozás is született. 
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1993-ban az ENSZ Statisztikai Osztálya, az UNSTAD (United Nations Statistical Division) 

felülvizsgálta a nemzeti elszámolások rendszerét, és a hagyományos elszámolások mellett 

létrehozott egy olyan "kísérő elszámolásokból" (satellite accounts) álló rendszert, amely az SNA 

makromutatóinak környezeti érzékenységét volt hivatva növelni. Ez az új adatcsoport kapta az 

"Integrated System of Economic and Environmental Accounts" (SEEA) nevet.  

A jólét mérésére először Nordhaus és Tobin (1973) tettek javaslatot, létrehozva a MEW majd a 

SMEW mutatókat. A MEW (Measure of Economic Welfare) a teljes egyéni fogyasztásból levonta 

azokat a tényezőket, amik nem járulnak hozzá a jóléthez (pl. az ingázás), és hozzáadta azokat, 

amelyek pozitívan hatnak a jólét érzetre (pl. szabadidő). A SMEW (Sustainable Measure of 

Economic Wealth) a MEW mutatót kiegészíti a teljes magán- és közvagyonnal (pl. oktatás, 

egészségügy, stb.). Számos más alternatív mutató is használatos, többek között:  a Genuine Progress 

Indicator (GPI), Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Gross National Happiness 

(GNH), Human Development Index (HDI), Happy Planet Index (HPI), ECO21, Genuine Saving 

Rate (GSR), és az Ecological Footprint (EF). A kibocsátás, a jólét és a növekedés mutatóit 

részletesen ismerteti Stiglitz et al., (2009). Néhány alternatív mutatót az 1. táblázat tartalmaz.  

1. táblázat: A kibocsátás, a jólét és a növekedés néhány alternatív mutatója   

Az indikátor 

neve 
Az indikátor jellemzői 

GPI A Valódi Fejlődés Mutatója – a személyes fogyasztás a jövedelem-egyenlőtlenségekkel kiegyenlítve, és korrigálva a 

társadalmi vagy környezeti elemekkel 

ISEW A Fenntartható Gazdasági Jólét Indexe – alapja a jövedelemegyenlőtlenség indexével korrigált lakossági fogyasztás 

GNH A Bruttó Nemzeti öröm – az élet minőségét és a szociális vívmányokat is figyelembe veszi, az általános hogylétet méri  

HDI Az Emberi Fejlődés Indexe – a GDP által nem mért, de fontos értékek alapján rangsorolhatóvá teszi az egyes 

gazdaságokat  

HPI Boldog Bolygó Mutató – az élettel való elégedettség, a várható élettartam és az ökológiai lábnyom mérete alapján azt 

jelzi, hogy az egyes országoknak mennyire sikerül erőforrásaikat a boldog élet megteremtésére fordítaniuk  

ECO21 A terhelés, az állapot és a válasz szempontjából egy-egy számmal jellemzi a környezetet. 

GSR A gyenge fenntarthatóság mérésére alkalmas, a megtakarítási rátát növeli az oktatásra fordított költségekkel, valamint 

csökkenti a természeti tőke értékvesztésével, és a szennyezés okozta károkkal. 

EF 
Az ökológiai lábnyom – azt a teljes földterületet méri, mely az élelmiszer-, víz-, energia- és hulladéktárolási szükséglet 

kielégítéséhez, fenntartásához, újrateremtéséhez szükséges személyenként, termékenként, földterületenként, illetve 

városonként. 

(Forrás: saját összeállítás) 

A fenntarthatóság mutatóinak kiválasztása összetett feladat, amelynek során több szempontot is 

figyelembe kell venni, és ezek a szempontok sokszor a prioritások sorrendjének következtében 

kizárhatják egymást (trade off). A jó mutatók elméletileg megalapozottak és átláthatóak, 

nemzetközileg elfogadottak és objektívek. Az indikátorok alapjául szolgáló adatoknak 

homogéneknek, jól dokumentáltnak és relatíve könnyen és olcsón hozzáférhetőnek kell lenniük, 

valamint könnyen interpretálhatónak. Az 1. táblázat szerinti mutatók a mezőgazdaság 
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fenntarthatóságának mérésére nem, vagy csak részben alkalmasak.  A mezőgazdaság 

fenntarthatóságának mérésére alkalmas mutatókat a 3.2.3. alfejezetben tárgyalom. 

3.2. A fenntarthatóság mezőgazdasági vonatkozásai   

A mezőgazdaság fenntarthatóságának kérdésével csak a fenntarthatóság fogalmának 

tanulmányozása után célszerű foglalkozni. Előrejelzések szerint 2050-re a föld népessége a 

jelenlegihez képest 50%-kal nő, és eléri a 9,2 milliárdot (WEF), a mezőgazdasági termékek iránti 

kereslet pedig megduplázódik (Alexandratos 1999). A globális politikai és szociális stabilitás 

érdekében a mezőgazdasági kibocsátás jelentős mértékű növekedése szükséges, amihez a fejlett 

technológián kívül megfelelő mértékű beruházásokra, infrastruktúrára, valamint a gazdálkodók, a 

fogyasztók, a kormányzatok, és a nagyvállalatok közötti együttműködés kell (WEF). Azonban egy 

ilyen mértékű növekedés esetén a fenntarthatóság nagy kihívást jelent az agrárium számára (Tilman 

et al., 2002).  

A mezőgazdaságban is érvényesülnek a gazdasági folyamatok, hiszen a mezőgazdaságnak is 

hatékonyan kell működnie, piaci körülmények között versenyképesnek kell maradnia, profitot kell 

termelnie, munkát kell adnia a lakosságnak, mindezt szigorúan a fenntarthatóság követelményének 

megtartásával. Soren Kjeldsen-Kragh (2007), a koppenhágai egyetem professzora „A 

mezőgazdaság szerepe a gazdasági fejlődésben” című könyvében arról ír, hogy a gazdasági fejlődés 

komplex folyamat, amit nem lehet csupán valamelyik aspektusa alapján megérteni. Szerinte 

Európában és az Egyesült Államokban a gazdasági fejlődést négy nagy csoportba sorolható 

tényezők együttese határozza meg, nevezetesen az erőforrások, a technológia, az intézmények és a 

viselkedési normák.  

A gazdaságot célszerűen két nagy területre osztja fel, az egymással folytonos kapcsolatban álló 

városi és vidéki területre. Könyvében – többek között – azt vizsgálja, hogy milyen szerepet játszott 

és játszik a mezőgazdaság, vagyis az általa a mezőgazdasággal azonos fogalomnak tekinthető 

vidéki terület, a gazdaság fejlődésében, majd megállapítja, hogy a történeti fejlődés elemzése 

alapján kijelenthető, hogy a mezőgazdaság fejlődése a történelem során megelőzte az ipar fejlődését 

(Kjeldsen-Kragh, 2007). A dán tudós elmélete szerint a gazdaság fent említett két nagy területe 

közül a vidéki terület szerepe a történelem folyamán kiemelkedő fontosságú volt. A mezőgazdasági 

tevékenység kedvező hatásai a kezdetektől fogva kiemelkedő szerepet játszottak, a gyűjtögető, 

vadászó életforma biztosította a létfenntartás tápanyagszükségletét, és később kialakultak a 

növénytermesztés és az állattenyésztés primitív, majd egyre fejlettebb formái, míg a 21. század 

elejére már a modern mezőgazdaság hatmilliárd ember igényeit tudja kielégíteni. A mezőgazdaság 

szerepe azonban Európában a nemzetgazdaságon belül fokozatosan csökken.  
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Ahogy dolgozatom történeti részében (4.1. fejezet) láthatjuk, a történelem során a mezőgazdaság 

eleinte az élet minden területének (gazdaság, kultúra, intézmények) keretet adott. Amikor 

fejlődésnek indult az ipar, később a szolgáltatás, a mezőgazdaság súlya először fokozatosan, végül a 

20. században rohamosan csökkenni kezdett. A 21. században a mezőgazdaság fenntarthatóságának 

vizsgálata során egy ilyen nagymértékben csökkenő jelentőségű szektor fenntarthatóságát kell szem 

előtt tartani annak figyelembevételével, hogy a fenntarthatóság általános meghatározásának 

megfelelő követelményeket lehet-e teljesíteni egy olyan szektorban, amely a természeti 

erőforrásokra és a vidéki térségekre a legnagyobb hatást gyakorolja.  

A mezőgazdaság ma már nem azt jelenti, mint korábban, nem is mezőgazdaságról, hanem 

multifunkcionális mezőgazdaságról, vidékpolitikáról, vidékfejlesztésről, fenntartható 

mezőgazdaságról beszélünk. Napjainkban, amikor az EU-ban az egyik legfontosabb cél a 

foglalkoztatottság növelése, miközben mély válságot él(t) át a reálgazdaság, azokat az utakat kell 

megtalálni, amelyek megélhetést biztosítanak a nagy létszámú vidéki lakosságnak, és elősegítik a 

nem városias területek felzárkózását. Az információs társadalom korában gyakorlatilag megszűnt a 

hagyományos gyáripar, amely felszívta a munkaerő nagy hányadát, és a képzetlenebb, vidéki 

lakosság munka nélkül maradt. Olyan megoldást kellene találni, amely a jövőbe tekint, tehát nem 

rombolja a környezetet, a munkahelyet, és megélhetést biztosít úgy, hogy vidéken tartja a 

lakosságot. A mezőgazdaság fogalmi kereteit is alaposan át kell értékelni, mert ma már nem az 

élelmezés a kizárólagos feladata, hanem sokkal többrétegű: a gazdaságin kívül, szociális és 

kulturális küldetése is van.  

A fentiekből következően a mezőgazdaság fenntarthatóságát nem lehetséges a gazdaság és a 

társadalmi élet más területeitől (gazdasági fejlődés, növekedés, népesedési és szociálpolitika, 

oktatási rendszer, egészségügy stb.) függetlenül, azoktól elkülönítve vizsgálni. A mezőgazdaság 

határozta és határozhatja meg ma is a települések kialakulását, a kulturális tevékenységet, az 

ünnepeket, az életritmust. A szükségleteinket kielégítő élelmiszerek mennyiségét a mezőgazdasági 

termelés mértéke határozza meg, ám ez elképzelhetetlen a kibocsátás, illetve a hozamok növelése a 

környezet védelme és a közegészségügyi kérdések szem előtt tartása nélkül. A II. világháború óta 

végbement fejlődés számos pozitív hatása (élelmezésbiztonság, termelési kockázat csökkenése, 

megfelelő beltartalmi értékű termékek stb.) mellett súlyos terheket ró a környezetre (pl. talaj-

szennyezés, felszíni és felszín alatti vizek szennyezése, a családi gazdaságok visszaszorulása, a 

vidéki élet- és munkakörülmények romlása stb.). A fenntartható mezőgazdaság éppen ezeket a 

gazdasági és szociális kérdéseket hivatott lehetőség szerint kezelni, illetve olyan megoldásokat 

találni, amelyek kedvezőek a gazdaság minden szereplőjének.  
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3.2.1. A fenntartható mezőgazdaság meghatározása  

Sokan foglalkoztak már a fenntartható mezőgazdaság értelmezésével, de egységes, átfogó, minden 

gazdaságra és országra egységesen alkalmazható meghatározás még nem született. A 

fenntarthatóság mezőgazdasági értelmezésében a definíciók sok tekintetben egybehangzóak, viszont 

a létező megközelítési módok mindegyike túl általános, és kevés iránymutatást tartalmaz arra 

vonatkozólag, hogy hogyan kell fenntartható gazdálkodást folytatni, milyen technológiákat célszerű 

alkalmazni, milyen döntéseket kell hozni. A fenntartható (angolul sustainable) szó a latin sustinere 

szóból származik (sus+tenere), amelynek elsődleges jelentése: fenntart, hosszú távon vagy 

folyamatosan támogatást nyújt, de van olyan jelentése is, hogy felelős valamiért, illetve úgy 

cselekszik, hogy valami fennmaradjon. A különböző meghatározásokban a latin eredetű szó 

alapjelentése egészül ki egyéb gazdasági vagy társadalmi aspektusokkal.  

Az alábbiakban néhány – általam fontosnak vélt – meghatározást ismertetek: 

 A mezőgazdaság fenntarthatóságának gondolatát először Thomas Malthus 1798-as 

„Tanulmány a népesedés törvényéről” (An Essay on the Principle of Population) című 

írásában találjuk. Malthus arra hívja fel a figyelmet, hogy a korlátlan mértékű 

népességnövekedés oda vezethet, hogy az élelmiszer iránti keresletet nem lehet majd 

kielégíteni, ami éhínséghez és háborúhoz vezet, vagyis a mezőgazdaságban a csökkenő 

hozadék törvénye érvényesül (Malthus, 1798).  Még a 21. század elejéig egyelőre ez nem 

következett be, az élelmiszerek iránti növekvő igényeket a technológia fejlődésével még 

sikerül kielégíteni. A növekedés korlátaival és a mezőgazdasági termelés káros hatásaival 

azonban egyre többet foglalkoznak.  

 A FAO (ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete 1991) meghatározása szerint „a 

fenntartható fejlesztés a természetes erőforrások megőrzésén alapuló, a technológiai és 

intézményes változások irányába ható olyan gazdálkodást jelent, amely folyamatosan 

biztosítja a jelen és a jövő generáció emberi szükségleteinek kielégítését. Az ilyen 

fenntartható fejlesztés (a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban és halászatban) megvédi a 

földet, a vizet, a növényzet és az állatvilág genetikai alapjait, a környezetre nem ártalmas, 

technikailag megfelelő, gazdaságilag életképes, és társadalmilag elfogadható.” A 

fenntartható mezőgazdaság funkciói a FAO fenntarthatósági kritériumai alapján az alábbiak: 

  az alapvető tápanyagigény kielégítése a jelen és a jövő generációk számára, 

miközben számos más mezőgazdasági termék előállítását is biztosítja,  
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 a termelők számára, munkalehetőséget, megfelelő munkakörülményeket és 

megélhetést biztosít, 

  a környezet szennyezése nélkül megőrzi a természetes erőforrásokat, erősíti az 

önfenntartás képességét.  

 A fenntartható mezőgazdaság fogalmának meghatározására számtalan kísérlet született. A 

meghatározásokban megfigyelhető az a közös vonás, hogy mindegyik magában foglalja a 

három fő kérdéskört, nevezetesen az elegendő élelmiszer-termelés, a környezet megóvása és 

a társadalom igényeinek kielégítése iránti igényt. Az általános megközelítés mellett a 

gyakorlati alkalmazásnál egyre elterjedtebb megközelítési mód a probléma inverz (fordított, 

nemleges) vizsgálata, vagyis az, hogy mi az, ami nem fenntartható. Az inverz megközelítés 

szerint a „fenntarthatatlanság” könnyebben – igaz, sokszor csak utólag, vagy túl későn – 

diagnosztizálható, és pontosabban mérhető, valamint lehetővé teszi azt, hogy ne csak a 

jelenlegi állapot értékelésére legyen lehetőség a fenntarthatósági mutatók alkalmazásával, 

hanem a jövőbeli helyzet is előre tervezhető legyen.  

 Douglass (1984) a mezőgazdaság fenntarthatóságának értelmezésénél három nézetet 

különböztetett meg. Az elsőt „a fenntarthatóság, mint élelmiszerbiztonság”, a másodikat „a 

fenntarthatóság, mint a környezeti károk enyhítése”, a harmadikat „a fenntarthatóság, mint 

közösség” néven nevezte meg.  

 Yunlong és Smit (2003) a mezőgazdasági fenntarthatóság szintén három megközelítési módját 

adta: ezek a) a biofizikai folyamatokra és a jól funkcionáló ökoszisztémákra koncentrálnak, 

b) a közgazdasági definíció, ami a termelők számára előnyös folyamatokat jellemzi, és c) a 

társadalmi definíció, ami az alapvető emberi szükségletek kielégítésére fókuszál.  

 Hansen (1995) két nagy csoportba sorolta a fenntartható mezőgazdaság értelmezési 

lehetőségeit. Az első az ideológiai megközelítés, és ez annak következtében alakult ki, hogy 

a mezőgazdasági tevékenységek káros hatásait alternatív módszerek alkalmazásával lehet 

kiküszöbölni – a megközelítés lényege maga a cél. A második megközelítés a rendszerleíró 

megközelítés. A fentiek alapján Hansen szerint a fenntarthatóság alternatív ideológia és 

célkitűzések sora, valamint a fenntarthatóság a mezőgazdaság egyik tulajdonsága, azaz 

igényeket kielégítő képesség és folytonosságra való képesség (és ebben az értelemben 

megegyezik a fenntarthatóság szó eredeti jelentésével).  
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 Smit és Smithers (1993) szerint azért alakult ki a fogalom meghatározásának ilyen sok 

változata, mert egyfelől a mezőgazdaság fenntarthatósága igen komplex fogalom, másfelől 

sem a „mezőgazdaság”, sem a „fenntarthatóság” jelentéstartalma nem határozható meg 

egyértelműen.   

 A fenntarthatóság-definíciók csoportosítási lehetőségeinek egyikét Szakál (1999) adta, aki a 

meghatározásokat négy nagy csoportba sorolta:  

o Azok a meghatározások, amelyek az emberi jólét olyan fenntartását hangsúlyozzák, 

ahol a jövő generáció nem kerül rosszabb helyzetbe a jelen generáció helyzeténél.  

o Az emberi faj fennmaradására épülő koncepciók, amelyet csak úgy lehet elérni, ha 

zéró népességnövekedés mellett a fogyasztási szintet csökkentjük, az erőforrás-

felhasználás szintjét minimalizáljuk. 

o A termelési rendszerek rugalmasságára épülő koncepciók, azaz fenntartani a 

biológiai diverzitást, megóvni a környezetet, és meg kell akadályozni a 

visszafordíthatatlan változások létrejöttét.  

o Nem gazdasági koncepciók, amelyekben a kulturális örökségek és a közösségek 

megőrzése, az ökológiai rendszerek és a diverzitás fenntartása kapják a fő szerepet. 

Egy másik lehetséges csoportosítási változat az, amikor a fenntarthatóság három fő eleme 

különböző mértékben kap hangsúlyt:  

a) A technológia szerepét középpontba helyező megközelítés olyan stratégiákat foglal magában, 

amelyek a környezetre káros tevékenységek csökkentését célozzák. Ilyenek pl. az ökológiai 

gazdálkodás, a biogazdálkodás, az extenzív vagy alacsony inputú gazdálkodás. Vitatott kérdés 

azonban az, hogy ezek mindegyike valóban fenntartható-e.  

b) A másik, egy tágabb értelemben vett megközelítés túlmutat a gazdálkodási rendszereken, és a 

fenntarthatóságot a káros hatásokat közömbösítő vagy elviselni tudó rendszerként szemléli. A 

koncepció – a fenntarthatóság három pillérével megegyező módon – szintén három pillért 

integrál: a gazdasági, az ökológiai, és a szociális és politikai pilléreket. Ezek közül eddig a 

környezeti és az ökológiai dimenzió kapta a legnagyobb hangsúlyt, magát a fenntarthatóságot is 

környezeti problémaként értelmezi. A mezőgazdasági tevékenység negatív externális (külső) 

hatásaival, a biodiverzitás megőrzésével, és a mezőgazdaság pozitív externális hatásaival 

foglalkozik. Nem kétséges, hogy az erőforrások legnagyobb felhasználója a mezőgazdaság, és a 
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fenntarthatóság éppen az erőforrások meglététől függ (DFID, 2002). Az egyre növekvő mértékű 

termelés jelentős környezeti problémákat okoz, amelyek különösen helyi vagy regionális szinten 

közvetlen veszélyt jelentenek a környezetre. Ezek a veszélyek a talajok romlása, a rendelkezésre 

álló vízkészletek csökkenése, a biodiverzitás csökkenése, a genetikai sokszínűség csökkenése, és 

az éghajlatváltozás (DFID, 2004). A gazdasági pillér a támogatásokkal és a verseny hatásaival, a 

jövedelmezőségre és a versenyképességre vonatkozó utalásokkal, míg a szociális pillér a 

kulturális értékek megőrzésével, a vidéki közösségek fennmaradásával és a helyi intézmények 

szerepével foglalkozik. Ezek mellett a mezőgazdaság szerepet játszik az élelmiszer-ellátás és az 

élelmiszer-minőség garantálásában és a generációk közötti méltányosság megteremtésében.  

A fenntartható mezőgazdaság hárompilléres integrált megközelítését számos amerikai szervezet 

is megfogalmazta (pl. az USA Kongresszusa, a SARE vagy az ATTRA). A továbbiakban részletesen 

az ATTRA (Apropriate Technology Transfer for Rural Areas) és a SARE meghatározásait 

ismertetem.  

Az USA kongresszusa (CRS Report for Congresss 1991) a következő definíciót adja:  

„A növénytermesztési és állattenyésztési tevékenységek olyan integrált rendszere, amely hosszú 

időn keresztül, sajátos alkalmazási területtel rendelkezik, hogy kielégítse az emberi élelmiszer-

igényeket, megóvja a környezet minőségét és a mezőgazdaság számára szükséges természeti 

erőforrásokat, továbbá biztosítja a “külső” és “belső“ inputok leghatékonyabb felhasználást, és ahol 

lehetséges, integrálja a természetes biológiai körfolyamatokat, és ellenőrzéseket, fenntartja a 

mezőgazdasági műveletek gazdasági életképességét, védi és óvja a farmerek és az egész társadalom 

életminőségét.” 

A Fenntartható mezőgazdasági kutatási és oktatási program SARE (Sustainable Agriculture 

Research and Education) (1997) meghatározása szerint a fenntartható mezőgazdaság három fő 

célkitűzést határoz meg: a környezet védelmét, a jövedelmezőséget, valamint a szociális és 

gazdasági egyenlőség megvalósítását.  

A fenntartható mezőgazdaság – a globális gazdaság fenntarthatóságának figyelembe vétele mellett – 

feladata az, hogy bőséges mennyiségű tápanyagot biztosítson a föld lakói számára, oly módon, hogy 

nem szennyezi a környezetet, és nem veszélyezteti a természeti erőforrásokat. A fenntartható 

mezőgazdaság a növénytermesztés és állattenyésztés olyan rendszere, amely a természeti törvények 

szerint működik, azaz a természethez hasonlóan önfenntartó. A fenntartható mezőgazdaság egyúttal 

szociális értékeket is figyelembe vesz, vagyis a vidéki közösségek létét is szem előtt tartja. A 

fenntartható mezőgazdaság a természetes egészséges ökoszisztémához hasonló komplex rendszer, 
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amelyben a természethez hasonlóan ciklusok működnek, vagyis az egyik folyamatban keletkező 

hulladék a másik folyamatban inputként jelentkezik (ATTRA, 2005).   A fenntartható 

gazdálkodással szemben a hagyományos, iparszerű gazdálkodás lineáris szerkezetű: inputot viszünk 

be, az output termék és hulladék (pl. nitrát, foszfát, növényvédő szerek jutnak a talajba). Ahogyan a 

nagyüzemi termelés során a monokultúrák kerülnek előtérbe, úgy a fenntartható gazdálkodás során 

a diverzifikálódás és az integrált módszerek kerülnek előtérbe. Míg az iparszerű termelési 

rendszerek energia-intenzívek, egy vagy csak kevés termékre specializálódtak, addig a fenntartható 

termelési rendszerek integrált, diverzifikált, nagy hozzáadott értéket termelő, aktív marketing 

tevékenységet folytató, kevésbé sérülékeny rendszerek.  

A fenntartható mezőgazdaság alapelveivel, azaz a környezet védelmének fontosságával, 

jövedelmezőségével és szociális hatásaival többnyire mindenki egyetért. Azonban rendkívül nehéz 

feladat az alapelvek figyelembevételével meghatározni olyan gyakorlati útmutatásokat, amelyek a 

gazdálkodás mikéntjéről minden gazdálkodó számára elfogadható, egységes iránymutatást adnak. 

Ráadásul, amint arra Green (1993) is rámutat, sokan a fenntartható mezőgazdaság kérdését 

sértőnek, támadó kritikának fogják fel, mivel a fenntartható mezőgazdaság elmélete – szemben a 

hagyományos vagy más néven modern, esetleg nagyüzeminek nevezett gazdálkodással – azt 

feltételezné, hogy az eddig folytatott tevékenységük nem fenntartható. A gazdák úgy érezhetik, 

folytatja Green, hogy egyedül őket teszik felelőssé azért, hogy a rendkívüli mértékű 300-400-szoros 

termelékenységi növekedés elérésével a környezetet szennyezik.  

3.2.2. A mezőgazdaság fenntarthatóságának gyakorlati alkalmazási lehetőségei   

A fenntartható mezőgazdaság, mint fentebb láthattuk, gazdasági és szociális kérdésekre próbál 

megoldásokat találni, mégpedig olyan megoldásokat, amelyek kedvezőek a gazdaság minden 

szereplőjének. Mivel minden ország mezőgazdasága más, eltérő adottságokkal rendelkezik, sőt 

minden gazdaság vagy farm is más-más tulajdonságokkal rendelkezik, nem lehetséges egyetlen, 

mindenre alkalmazható formulát kialakítani. Tilman et al. (2002) és az ATTRA (2005) kiadványai 

útmutatást adnak arra nézve, hogy mik azok az alapvető szempontok, amelyeknek betartásával 

fenntartható és egyben jövedelmező módon lehet gazdálkodni. Az amerikai információs szolgálat, 

az ATTRA a következő alapelveket ajánlja: 
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a) A piacok ismerete, a hozzáadott érték növelése, többek között vertikális integrációval, 

szövetkezeti együttműködéssel, a feladatok diverzifikálásával, direkt marketing alkalmazásával
3
. 

b) A talaj szerkezetének és termőképességének fenntartása helyes tápanyag-gazdálkodással, a 

talajban élő mikroorganizmusok életfeltételeinek biztosításával, a vízminőség biztosítása évelő 

növények termesztésével, az erózió megakadályozásával, az öntözési mód helyes 

megválasztásával és a tápanyagkimosódás megakadályozásával. 

c) A növényvédő szerek használatának visszaszorítása. 

d) A biodiverzitás biztosítása a növénytermesztés és állattenyésztés farmon belüli integrálásával, a 

hasznos növények és rovarok védelmével, a monokultúrák háttérbe szorításával.  

A mezőgazdaság fenntarthatóságát a gyakorlatban megvalósítani összetett feladat, de a világ 

gazdálkodói számos előremutató innovatív módon próbálják a fenntarthatóság követelményeit 

teljesíteni, mégpedig úgy, hogy közben a bevételeik is növekedjenek, és a környezetet, valamint 

környezetüket is megóvni képes módon gazdálkodjanak. A SARE, és tanulmányában az ATTRA is, 

a mezőgazdaság fenntarthatóságának három alappillérét emeli ki: 

 az első pillér a profit (ez nem tér el az európai célkitűzéstől, ahol a KAP egyik fő célja a 

gazdálkodók jövedelmi szintjének biztosítása), 

 gondoskodás a környezetről (a levegő-, víz- és talajminőség megőrzése), ami szintén 

összhangban van a KAP és az EU fenntarthatósági céljaival, 

 életminőség a farmokon és a gazdaközösségekben, hasonlóan az EU vidékfejlesztési 

célkitűzéseihez.  

Az ATTRA (2005) megközelítése szerint a fenntartható mezőgazdaságot komplex rendszerként 

kell kezelni, és nem elegendő a problémák csupán rövid távú tüneti kezelése, hanem a hosszú távra 

szóló megoldási lehetőségeket kell megkeresni. A fenntartható mezőgazdaság sokkal több, mint 

idealisztikus elvek vagy elméleti kérdések összessége – a fenntartható mezőgazdaság mindhárom 

pillére jól leírható és pontosan mérhető különböző mutatókkal. A három pillérben megjelenő 

alapelvek sokszor egybevágnak, hiszen pl. az egyes környezetvédelmi döntések befolyással 

lehetnek a gazdasági érdekekre, vagy a gazdasági döntések érinthetik a helyi közösségek érdekeit. A 

                                                           
3
 A mezőgazdaságban direkt marketing eszköztárán többek között a farmon, a termelő udvarán, a közeli közterületeken 

való árusítást, a termelői közösségek együttesen működtetett piacát, nagy konyhák, munkahelyi közösségek, 

karitatív szervezetek számára történő közvetlen szállítást, illetve a szedd magad mozgalmakat értjük. 
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fő cél az, hogy a három tényezőcsoportot olyan termelési rendszerben integráljuk, amelyben a 

gazdasági, a környezeti és a társadalmi szempontok együttesen, az adott gazdaság 

helyzetének/körülményeinek figyelembevételével jelenjenek meg.  

A SARE már mintegy két évtizede nyújt pénzügyi, tanácsadási segítséget az amerikai farmereknek. 

A fenntartható mezőgazdaságról szóló publikációjukban (What is sustainable agriculture?, 1997) 

arról számolnak be, hogy a gazdák, akik szerte a világban, különféle régiókban és körülmények 

között gazdálkodnak, és új, innovatív stratégiákat dolgoznak ki a fenntarthatóság biztosítása 

érdekében, a fent említett három alapvető célkitűzést tartják szem előtt: a) a környezet megóvását, 

b) az életminőség javítását és c) a jövedelmezőség javítását. Tehát közös céljuk úgy folytatni a 

gazdálkodást, hogy az fenntartható legyen, miközben nőjön a jövedelmezőség és javuljon saját és 

közösségük életminősége. A hárompilléres megközelítés általános megfogalmazását a mindennapos 

gyakorlatban alkalmazott, az Egyesült Államok különböző pontjain gazdálkodó farmerek példáján 

keresztül mutatják meg. A példák jól illusztrálják, hogyan képesek a gazdák a legkülönbözőbb 

módokon mindhárom célt egyszerre teljesíteni. Természetesen nincsen egyedüli jó megoldás, 

minden gazdaság a maga módján próbál a helyi körülményeknek és adottságoknak megfelelő 

módon tevékenykedni. A következőkben ezek közül az előremutató stratégiák, innovatív módszerek 

közül mutatok be néhányat. 

a) Dan Forgey a talaj minőségének és egészségének megóvásával gazdálkodik fenntartható módon. 

Jövedelme a hozamnövekedés következtében 30%-kal nőtt. Költségeket takarít meg 

takarónövények alkalmazásával, mivel így a gyomosodás csökken, aminek következtében 

csökken a növényvédőszer-felhasználás. A takarónövények amellett, hogy gátolja a 

gyomosodást, növeli a biodiverzitást (6 helyett 12 féle növényt ültet), és megakadályozza a 

tápanyagok kimosódását a talajból. Talajművelés nélküli gazdálkodásba kezdett, ami szintén 

költségcsökkenéshez, valamint a talaj állapotának javulásához vezet. Tevékenységével példát 

mutat a szomszédos gazdáknak is.  

b) Don Bustos biogazdálkodást folytat: gazdaságában 72 különböző növénnyel, zöldségekkel és 

gyümölcsökkel foglalkozik, amiket a helyi piacon értékesít, és közvetlenül iskoláknak, 

éttermeknek is szállít. Az év folyamán folyamatosan biztosítja az ellátást, napelemekkel fűtött 

üvegházakban. Csepegtető öntözést alkalmaz, a kártevők ellen növényvédő szerek helyett 

hasznos rovarok segítségével, integrált módon védekezik. Farmján ifjúsági programokat 

szervez, szakmai gyakorlati helyeket biztosít, bevándorlókat és szociálisan hátrányos helyzetű 

munkaerőt alkalmaz.   
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c) Roger Rainville a fosszilis energiahordozóktól és a kemikáliáktól való függetlenedés lehetséges 

módjait alkalmazza. Gazdaságában az üzemanyag-felhasználás 75%-át saját termesztésű 

repceolajból előállított bioüzemanyagokkal látja el. A repceolaj-készítés melléktermékeként 

keletkező szalmát tehenészetében alomként használja fel, az olaj kisajtolásából keletkező 

pogácsát takarmányként hasznosítja, és ezzel jelentős költségmegtakarítást ér el. 25 év alatt 

szerzett tapasztalatának hasznosítása érdekében jelenleg kutatásokban és szaktanácsadásban vesz 

részt.  

d) Will Allen belvárosi kisgazdaságában állít elő a városlakók számára friss árut, innovatív ötletei 

megvalósításával. Ezek egyike egy tartályon átáramló víz tápanyagokkal való dúsítása, amivel 

növényeit táplálja. Használhatatlan városi talajokból tápanyagban gazdag biohumusz 

segítségével termőföldet, kerteket hoz létre, az alacsony jövedelmű városi lakosság számára 

biztosít hozzáférhető, jó minőségű élelmiszereket.  

e) Vivien Allen Texas egyik vízhiányos területén gazdálkodik, ahol komoly gondot jelent az egyre 

apadó vízkészlet. A nagy vízigényű gyapot termesztése helyett szárazságtűrő, de takarmányként 

jól hasznosítható növényeket termeszt rotációs rendszerben, így növelve gazdasági hasznát, 

miközben jelentős mennyiségű vizet tud megtakarítani. Nem csak a vízzel gazdálkodik 

takarékosan, de a monokultúrás növénytermesztéshez képest a talaj is kedvezőbb állapotba 

került. A környékbeli gazdákkal együtt további szárazságtűrő fajták alkalmazásának 

lehetőségeit kutatja.   

f) A kártevők elleni védekezés innovatív módját alkalmazza Jude Boucher, aki úgy védekezik a 

különféle kártevők ellen, hogy piros bogyójú csípős növényeket ültet a megvédeni kívánt 

növénysorok közé. A piros bogyó odacsalogatja a kártevőket, amiket egyszeri permetezéssel, 

ezért sokkal olcsóbban lehet elpusztítani. Hasonló módon védekezik az uborka kártevői ellen is. 

Amellett, hogy 90%-os növényvédőszer-megtakarítást ér el, költséget és időt takarít meg, a 

fogyasztók számára pedig vegyszerrel alig kezelt árut biztosít.  

Az Egyesült Államok kiemelkedő példája mellett következzen két magyar és egy dán példa: 

a) A püspökhatvani ökogazdaság dolgozói a területrendezés után a művelésre alkalmatlan 

területeket gyomtalanították, majd istállótrágyázással, szelíd talajműveléssel, valamint okszerű 

vetésváltással a vékony humuszos réteget termővé tették, és mára kiváló minőségű abrak- és 

szálastakarmányt állítanak elő az állattenyésztési ágazat számára. Az ökogazdaság a 

megalakulása óta biogazdálkodást folytat. A gazdaság épületeinek megépítésénél elsődleges 

szempont volt a magyaros jellegű épületek megalkotása, amelyeknek döntő többsége természetes 
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anyagokból készült (vályogtégla, nád, fa, andezit). Ezekben a természetes anyagokból épült 

gazdasági létesítményekben kapott helyet a tehénistálló, a lóistálló, a tenyészkoca- és kanszállás, 

valamint a parlagi tyúktartáshoz szükséges mobil kifutó is. A megtermelt tej nagy részéből 

élőflórás natúrjoghurt és sajt készül. A vendéglátás, a falusi turizmus a gazdaság másik profilja, 

de gyakorlati helyet biztosít fiatal egyetemisták számára is.  

b) A Sziki mangalica kolbászt az egészségére és a környezetére odafigyelő emberek kedvelik 

különösen. Az ökológiai gazdálkodás eredményeként nyert „bio” minősítésű mangalica sertés 

kiváló alapanyag a húsipari termékek előállításához. Balatoni József szalámikészítő kisteleki 

húsüzemében a biohús előállítása a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ellenőrzésével és 

tanúsításával történik.  

c) A dán gazda, Mogen Jensen évente több mint 14.000 sertést nevel. A takarmányt is saját 700 

hektár nagyságú gazdaságában termeli meg. A szalmát és a növényi maradványokat az istállók 

és az egyéb épületek fűtésére hasznosítja. A Jütland-félsziget keleti részén található farmja 

közelében védett területek helyezkednek el, ahol orchideák és 300 évnél is idősebb tölgyfák 

élnek.  Mogen Jensen a farmon keletkező hígtrágya semlegesítésére és az ammónia kibocsátás 

csökkentése érdekében nagy beruházásokba kezdett. A beruházással védi a környezetét, de 

gazdaságilag is hasznos tevékenységet folytat, hiszen a kisebb mennyiségű ammóniát tartalmazó 

(kevésbé kellemetlen szagú), ráadásul tápanyagként jobban hasznosuló hígtrágya nagyobb 

hozamokat eredményez. 

Összefoglalva: a fenntartható gazdálkodás biztosítja mind a jövedelmezőség növekedését, mind az 

életminőség és az élelmiszerminőség javulását.  A bio- és ökogazdálkodásra mint sajátos 

termesztés(termelés)-technológiai eljáráson alapuló gazdálkodásra való áttérés szándéka egyre 

nagyobb, hiszen a mezőgazdálkodást összehangolja a természeti erőforrások és az ökológiai 

rendszerek sajátosságaival, valamint azok fennmaradásának és minél zavartalanabb működésének 

követelményeivel. Egyedüli jó megoldás nincs, a gazdaságoknak a helyi körülményeknek és 

adottságoknak megfelelő gazdálkodást kell folytatnia a fenntarthatóság biztosításának érdekében. 

3.2.3. A fenntartható mezőgazdaság mérése és mutatói 

A modern mezőgazdaságban, és különösen a fejlett országokban, a figyelem a mezőgazdasági 

termelés negatív és pozitív externális hatásaira irányult. Ennek oka az, hogy egyrészt megjelentek 

és jól mérhetővé váltak az intenzív termelés következtében fellépő környezetterhelési problémák 

(a talaj, a vizek, a levegő szennyezése), másrészt a korábbi gazdasági növekedési ütem lassulásával, 

és különösen a válság kirobbanásával, tovább éleződtek a társadalmi, szociális feszültségek 



 

36 

Lisányi Endréné Beke Judit – A fenntartható mezőgazdaság kritériumrendszere és eredményei… 

(növekvő munkanélküliség, mélyülő jövedelemkülönbségek), a gazdaság átalakuló szerkezete a 

szolgáltatási szektor arányának növekedéséhez vezet, és a bővülő tercier szektorban a vidéknek is 

meg kell találnia a maga feladatát a tevékenységek szélesítésével, például a falusi turizmus 

fejlesztésével, a hagyományőrzéssel, vagy a táj megóvásával. 

Ball et al. (2004) rámutatott arra, hogy a teljesítmény értékelésénél nem hagyható figyelmen kívül a 

mezőgazdasági tevékenység mind kedvező, mind káros hatása. Különös hangsúlyt fektettek a 

környezeti károk integrálására (különösen a vízszennyezés esetén).  

Mindebből következően két nagy csoportba lehet sorolni a környezeti mutatókat: 

a) mivel a fenntartható mezőgazdaság megköveteli, hogy lehetőség szerint törekedni kell a 

környezetet érő kár minimalizálására, így ebbe a csoportba azok a mutatók tartoznak, amelyek a 

mezőgazdasági tevékenység végzése során megfigyelhető negatív hatásokat számszerűsítik, 

b) a mezőgazdasági tevékenység hatással van a természeti értékekre, hiszen jó állapotban tartja a 

talajokat, megőrzi a genetikai sokféleséget, miközben munkalehetőséget és megélhetést nyújt a 

vidék lakosságának. Mindezekkel a kedvező hatásokkal értekezésemben nem foglalkozom, 

vizsgálataimat a környezeti károkra szűkítem.  

Elsősorban Ball et al. 2004-es kutatásaira támaszkodva, öt kiemelt mutatót, nevezetesen a nitrogén-

egyensúlyt, a vízkivételt, a vízszennyezést, a légszennyezést, és a mezőgazdaságban keletkező 

hulladékok mennyiségét vizsgáltam, amiket a dán és a magyar teljesítmény összevetéskor mutatok 

be részletesen. 

Ahogyan azt már említettem, a fenntartható mezőgazdaság sokkal több, mint idealisztikus elvek 

vagy elméleti kérdések összessége. A komplex, dinamikusan változó környezet aktuális állapotának 

felmérése, a változás irányának és feltételeinek meghatározása elengedhetetlen a döntéshozatal 

előkészítéséhez. A fenntartható mezőgazdaság leírására és mérésére alkalmazhatóak költség-haszon 

elemzések, kockázatelemzési módszerek, az ökoszisztémákat jellemző diagram-elemzésekk, 

valamint indikátor-rendszerek.  

A fenntarthatóság mérésére alkalmas mutatók az emberi tevékenységet és a környezet állapotát leíró 

és számszerűsítő adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt. A mezőgazdaság összetett, bonyolult 

rendszer, ezért a rendszerszemléletű megközelítés adja a legpontosabb módját a mezőgazdaság, a 

társadalmi tényezők és a környezet viszonyának leírásához. A mutatók kialakításánál egyrészt ezt a 

rendszerszemléletű megközelítést kell alkalmazni, másfelől egy olyan differenciált megközelítést, 
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amely rávilágít a regionális különbségekre is. A rendelkezésre álló aggregátadatok sokszor 

félrevezetőek, nem specifikusak, és nem segítik hatékonyan a döntéshozatalt.  

Az európai mezőgazdasági modell gyakorlati megvalósítása attól is függ, hogy vajon sikerül-e 

megalkotni a mezőgazdasági termelés fenntarthatóságának olyan mérőszám-rendszerét, amelynek 

segítségével helyesen mérhető a mezőgazdaság fenntarthatósága. Több nemzetközi szervezet (pl. 

ENSZ, ECNC, EEA (1999 és 2001), OECD, WB, WRI vagy az EU Mezőgazdasági Bizottsága) 

indított kutatásokat egy ilyen átfogó rendszer kialakítására, de a rendszereik nem a fenntarthatóság 

három dimenziója szerint kerültek kidolgozásra, hanem a fenntarthatóságot annak csupán 

környezeti vagy gazdasági megközelítéseiből kiindulva vizsgálták. Az alábbiakban csak a 

legfontosabb és legátfogóbb mutatószám-rendszereket ismertetem.  

a) Az ELISA program  

Az ELISA (Environmental Indicators for Sustainable Agriculture) program keretein belül 1998-

1999-ben született meg a program eredményeit összegző szakmai anyag. A tanulmányt „A 

fenntartható mezőgazdaság agrár-környezetvédelmi mérőszámai Európában” címmel a 

Természetvédelem Európai Központja (ECNC, European Centre for Nature Conservation) jelentette 

meg. A program a mezőgazdaság fenntarthatóságának, illetve az agrár-környezetvédelem 

hatékonyságának mérésére irányult, és alapvető célkitűzése az volt, hogy olyan mérőrendszert 

dolgozzon ki a döntéshozó intézmények számára, amelynek segítségével egyfelől értékelhetővé 

válnak a mezőgazdasági tevékenység környezetre gyakorolt hatásai, közösségi programokat lehet 

meghatározni, másfelől meg lehet határozni az európai mezőgazdasági modell kialakításához 

szükséges erőforrásokat (ECNC, 1999). Az ELISA programban 22 állapotjelző és 12 ösztönző 

(„driving force”) típusú kulcsmutatót határoztak meg. Az állapotjelző mutatók közé a talaj, a víz, a 

biodiverzitás és a tájkép mutatói, míg az ösztönző típusú mutatók közé a földhasználat intenzitással, 

tápanyagokkal, növényvédő szerekkel kapcsolatos mutatók tartoznak. Megítélésem szerint a 

mutatórendszer hátrányát jelenti az, hogy kizárólag a fenntarthatóság környezeti dimenzióját 

vizsgálja, és ezért nem alkalmas a mezőgazdasági szektor egészére vonatkozó fenntarthatóság 

mérésére.  

b) Az Európai Unió PAIS programja  

A 2000-ben indított PAIS program célja agrár-környezetvédelmi indikátorok kidolgozása volt, 

amellyel az EU agrár-környezetvédelmi indikátorainak kidolgozásához akart hozzájárulni.  A 

program három területre terjedt ki: a tájmegőrzésre, a mezőgazdasági technikákra és a 

vidékfejlesztésre. Közel 500 mérőszámra tettek javaslatot, majd megpróbálták a különböző célú 
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mutatókat csoportokba rendezni. 35 tájfunkciót, 23 mezőgazdasági technikát, valamint 58 

vidékfejlesztési funkciót leíró kulcsmutatót alakítottak ki (Geniaux et al., 2009). A mutatórendszer 

rendkívül összetett, nagyon sok elemből áll, így gyakorlati alkalmazása nehezen kivitelezhető.  

c) OECD fenntarthatósági mutatószámai  

Az OECD 2001-ben megjelentette agrár-környezetvédelmi mutatóiról szóló háromkötetes 

tanulmányát [OECD (2001a,b,c)], amelynek célja az volt, hogy információkat szolgáltasson a 

kormányzati döntéshozók számára a mezőgazdasági környezet állapotáról, értékelésével felhívja a 

figyelmet az agrár-környezetvédelmi vonatkozásokra, és elősegítse a fenntartható mezőgazdaság 

megteremtését. A fenntarthatósági mutatók négy részterületre sorolhatók. Az első csoport mutatói 

azt jellemzik, hogy hogyan hatnak a mezőgazdaságra a gazdasági ösztönzők, a társadalmi 

folyamatok és a környezeti elvárások. A második csoport mutatói a különböző gazdálkodási módok 

és rendszerek, illetve ezek környezeti hatásai közötti fennálló kapcsolatokat, a harmadik csoport 

mutatói a gazdaságok inputfelhasználását (pl. műtrágya, szerves trágya), illetve a mezőgazdasági 

vízfelhasználás kérdéseit, végül a negyedik csoport a mezőgazdaság környezetre gyakorolt 

hatásainak mértékét adják meg (pl. talajminőség, élőhelyek állapota, tájkép).  

Az OECD 2008-as meghatározása a fenntarthatóság értelmezésének három dimenzióját adja: a 

gazdasági, társadalmi és környezeti dimenziót. Az OECD szerint ezek egymástól 

elválaszthatatlanok, kölcsönösen hatnak egymásra, és a legfontosabb feladat az, hogy mindhárom 

pillért egyforma súllyal kezeljük, mert csak együtt eredményezhetnek fenntarthatóságot. A 

fenntarthatóság értelmezhető folyamatként, ugyanakkor felfogható, mint vezérlő elv, cél és egyben 

végcél is (OECD 2008). A legfontosabb feladat az, hogy a fenntarthatóság mindhárom pillérét 

egyforma súllyal kezeljük, ahol a végső cél a jólét átfogó növelése.  

d) Négydimenziós megközelítés  

A mezőgazdaság és a vidék fenntarthatóságának mérésével a magyar kutatók közül többen is 

foglalkoztak, különösen fontos Farkasné et al. írása, ahol a bevett három pilléres szemléletmód egy 

negyedikkel, az intézményi dimenzióval egészül ki. Farkasné et al. (2004) szerint a mezőgazdaság 

fenntarthatóságának mérésére egy négydimenziós indikátorrendszer alkalmas: 

i. A gazdasági dimenzióba a mezőgazdaság szerepét, hatékonyságát, versenyképességét és 

életképességét jellemző indikátorokat sorolják. 

ii. A szociális dimenzióhoz a humán tőke, a jövedelemelosztás és az egyenlőség indikátorai 

tartoznak. 



 

39 

3.  A FENNTARTHATÓSÁG KRITÉRIUMRENDSZERE 

iii. A környezeti dimenzióba a talaj, a levegő, a víz, a tájkép és a biodiverzitás indikátorait 

sorolták. 

iv. Az intézményi dimenzióba tartoznak a földtulajdon, földbérlet, környezetvédelmi 

előírások és adók indikátorai. 

Farkasné et al. egy olyan mátrix-szemléletű modellt alkottak, ami leíró modell helyett szabályozási 

modellként is felfogható.  

e) A mezőgazdasági fenntarthatóság inverz megközelítéséből adódó mutatók  

A fenntarthatóság inverz (fordított, azaz nemleges) megközelítésére az adhat okot, hogy sok esetben 

egyszerűbb és gyorsabb azonosítani a haladás gátló tényezőit, mint a gazdasági fejlődést elősegítő 

folyamatokat.  

Svendsen (1990) szerint számos indoka van a „fenntarthatatlansági mutatók” létrehozásának, 

többek között az, hogy azok többnyire rendelkezésre állnak és jól mérhetőek, az ok-okozati 

összefüggések a múltbeli tapasztalatok alapján jól láthatóak, és használatuk során elkerülhető a 

fenntarthatóság összetett fogalmának meghatározása.  

Jodha (1990) a közvetlenül megfigyelhető fenntarthatatlansági mutatók közé sorolta például a 

talajok pusztulását és az erdők botanikai összetételének változását, a hozamok mennyiségének 

negatív trendjét, az egy főre jutó mezőgazdasági termékek mennyiségének csökkenését, valamint a 

kedvezőtlen adottságú területek egyre nagyobb mértékű bevonását a termelésbe, vagy a növekvő 

nagyságú inputokat és a csökkenő biodiverzitást. A változásokat jellemző egyéb tényezők például a 

mélyen gyökerező növényfajták helyett a sekélyebben gyökerező fajták alkalmazása és a külső 

erőforrásoktól (pl. a műtrágyáktól, a rovarölőszerektől) való függést.  

3.2.4. A fenntartható mezőgazdaság jövője  

Ruttan (1999) szerint a 21. század fenntartható mezőgazdaságának megvalósíthatósága a fejlett és a 

fejlődő országokban egyaránt elsősorban attól függ, hogy az intézményi környezet hogyan fog 

megváltozni. Raskin et al. (1998) tanulmánya alapján Ruttan (1999) három forgatókönyvet tart 

lehetségesnek. A Hagyományos Világrend, azaz a Referencia-forgatókönyv szerint a fejlődő 

országok gyors növekedésnek indulnak, felzárkóznak, a GDP növekedésének különbsége azonban 

fennmarad a fejlett országok javára.  Az életszínvonalbeli különbség ugyan csökken, de a különbség 

relatíve nő, a népességnövekedés gyors ütemben folytatódik, a fejlődés a környezetre egyre 

növekvő terhet jelent. Ez a világ gazdagabb, de szennyezettebb lesz, mint a 21. század küszöbén, 
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ezen felül a szociális feszültségek, konfliktusok jellemzik majd. Az intézményi reformok azonban 

javíthatnak a környezet állapotán, és enyhíthetik a szociálpolitikai feszültségeket.  A barbarizálódás 

forgatókönyve akkor léphet életbe, ha az intézményi változások nem valósulnak meg. Ennek a 

forgatókönyvnek a jellemző vonásai az életszínvonal jelentős mértékű csökkenése, a gazdagok és 

szegények közti különbség elmélyülése országon belül és országok között is, a természeti 

erőforrások szűkössége miatti konfliktusok kiéleződnek. A népesség száma, a technológia fejlettségi 

szintje és a gazdasági növekedés csökken. A harmadik forgatókönyv szerint a világ áttér a 

fenntartható gazdálkodásra. A fenntarthatósági paradigmaváltás eredménye a gazdaság és a 

mezőgazdaság fenntarthatósága, ahol a kormányzatok és a gazdasági rendszerek nagy hangsúlyt 

fektetnek a környezet megóvására. A fejlődő világ gyors ütemben felzárkózik, az életminőség javul 

a gyorsan urbanizálódó világban. A sikerek kulcsa az intézményi feltételek megváltozása.  

Ruttan (1999) szerint a barbarizálódás folyamata nem valószínűsíthető, viszont a fenntarthatóság 

forgatókönyve, legalábbis részben, már a megvalósulás útjára lépett. A világ mezőgazdasági 

termelésének korlátjait véleménye szerint nem a talajok pusztulása vagy a vízhiány okozza. 

Nagyobb veszélynek tekinti a betegségek és kártevők elterjedését (amit a globális kereskedelem is 

elősegíthet), valamint a globális felmelegedést. A mezőgazdasági termelés növekedése elsősorban 

helyi és regionális szinten jelenthet problémát, és a megoldási lehetőséget az intézmények 

fejlődésében és azok fenntartásában látja.  

Ha a világ nem lép a fenntartható mezőgazdasági gazdálkodás útjára, akkor a sikertelenség oka 

Ruttan szerint nem csak a szűkös erőforrások vagy a környezeti károk lesznek, hanem éppen ilyen 

fontos tényező lesz az innováció hiánya. Olyan intézményeket létrehozni, amelyek segítségével 

összehangolhatóvá válnak az egyéni, gazdasági és társadalmi érdekek, véleménye szerint a jelenlegi 

tudásunk szerint művészet és nem tudomány.  
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4. AZ AGRÁRFENNTARTHATÓSÁG TÖRTÉNETI ÚTFÜGGŐSÉGE ÉS 

GAZDASÁGI KRITÉRIUMAI DÁNIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON 

4.1. Dánia és Magyarország agrárfejlődésének történeti áttekintése  

A következő részben az eredeti célkitűzéseknek megfelelően megvizsgálom a dán és a magyar 

mezőgazdaság teljesítményét, szem előtt tartva a fenntarthatósági szempontot is. Hipotézisem 

szerint a kétségtelenül magasabb dán termelékenység elsősorban a jobb tőkeellátottságból fakad. 

A teljesítmény értékeléséhez ismernünk kell azt a fejlődési utat, amit a két ország a történelem 

folyamán bejárt, hiszen ezek a hasonlóságok és különbségek világítanak rá arra, hogy mi 

vezetett azokhoz a sajátosságokhoz, amelyek ma a két tagország mezőgazdasági szektorát 

jellemzik. Tekintettel arra, hogy a magyar agrárium történetét sokan és kitűnően feldolgozták 

(többek között Lőkös László (1998), Gunst Péter (1998), Buday-Sántha (2001, 2004), Fehér (2008), 

stb.), itt csak azokat az elemeit fogom kiemelni, amelyek a vizsgálatom szempontjából különösen 

fontosak és úgy gondolom, hogy erőteljes hatást gyakoroltak mind a mai teljesítményre, mind pedig 

a jövőbeli fenntarthatóság szempontjára. Voltaképpen több kérdésre kerestem választ:  

 Milyen párhuzamosságok rajzolódnak ki két olyan jelentős agrármúlttal és hírnévvel 

rendelkező ország mezőgazdaságának történetében, mint Dánia és Magyarország.  

 Az elmúlt években egymáshoz viszonyítva hogyan teljesített a két ország a termelékenységre 

és a hatékonyságra nézve egyaránt.  

 Azt is vizsgáltam, hogy vajon a kezdetben hasonló történelmi eseménysorok, majd a 

későbbiekben jelentősen eltérő fejlődési út milyen tanulságokkal szolgál, hogyan, milyen 

tényezők hatására alakulhatott az egykor szegénytársadalomnak is nevezett agrárország 

mára ilyen sikeres országgá? Vajon a dán gazdaság fejlődésében komoly szerepet játszott-e a 

mezőgazdaság? A jelenlegi helyzetben, immár az EU tagjaként, a két ország hogyan teljesít 

és milyen további kihívásokkal néz szembe. Kezdetben párhuzamos fejlődési utat 

figyelhetünk meg, majd a középkortól a fejlődés eltérő pályán halad, hogy a 21. századra 

ismét összefusson.  

 A két ország „agrárszempontú” hasonlóságai a kedvező természeti adottságok (termékeny 

föld, éghajlat), a mindenkor számottevő méretű agrárszektor, valamint a történeti 

fordulópontok párhuzamosságai (10. századi modernizáció, megkésett, agrárium-vezérelt 

iparosítás, jelentős élelmiszerexport minden időszakban). 
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Figyelmemet ebben a fejezetben elsősorban az intézményi és kulturális tényezők felé fordítottam 

(Max Weber (1996), Daron Acemoglu [2004]), és megállapítottam, hogy a dán mezőgazdaság 

gyorsütemű fejlődését az intézményi keretek és a protestáns vallás etikai szabályainak támogató 

közege tette lehetővé, miközben a magyar agrárium fejlődési dinamikája a feudális viszonyok kései 

fennmaradásán és a protestantizmust visszaszorító katolikus gazdaságetika normáin törhetett meg. 

Bár mindkét ország gazdasági fejlődése a 19. században vett lendületet, a megelőző századok azon 

történéseit is vizsgáltam, amelyek hozzájárultak a 19. századra jellemző intézményi keretek, 

elrendeződések kialakulásához. A kérdések megválaszolásához először azonosítom a 

fejlődéstörténeti szempontból élesen elhatárolható időszakokat, majd a mezőgazdaság szerepének 

változását tekintem át. A két gondolati kört összeköti az a tézis, miszerint a növekedést meghatározó 

faktorok közül az intézmények lehetnek a legfontosabbak, azaz a hagyományos kéttényezős modell 

szereplői - a tőke és a munka - leértékelődnek, visszaszorulnak, ezzel szemben a politikai, jogi, 

kulturális, intézményi tényezők befolyási aránya nő. A kulturális gyökerek, a részben általuk 

determinált intézményi elrendeződések a fejlődés szempontjából meghatározóak voltak. A 

protestantizmus, az ebből fakadó összefogásra, együttműködésre való készség, az uralkodó elit 

modernizációval egybeeső hatalmi (gazdasági) érdeke, a liberális szemléletmód és az oktatás 

felértékelt szerepe mind dinamikus fejlődési vonalat tett lehetővé. Röviden vázolom ennek 

kulcselemeit: 

1. Dániában a mezőgazdaságnak több ezer éves múltja van. Régészeti leletek szerint 

a dán mezőgazdaság alapjai i.e. kb. 3500 évvel ezelőtt jelentek meg. Az 5. században 

telepedtek le Dánia területén a vikingeknek is nevezett germán földművelő, 

állattenyésztő törzsek, akik gazdaságukat kereskedéssel, részben kalandozásaik 

során rablásokkal igyekeztek megszerezni (v.ö. magyarok kalandozásai kb. 

ugyanekkor) (Szűcs R., 2000). Az egységes dán államot Öreg Gorm hozta létre. A 

kereszténységet a dánok a 10. században, a magyarokhoz hasonlóan, 950 körül, 

Kékfogú Harald uralkodása alatt vették fel, ekkorra kialakult a királyság 

intézménye is és létrejött a feudális állam. A kereszténység megszilárdulása 

Valdemar király nevéhez fűződik, ez a korszak volt Dánia egyik virágkora.  

Magyarország területén, a Kárpát-medencében már a magyar honfoglalást megelőző 

időszakokban is létezett mezőgazdasági tevékenység. Az egymást követő korokban, 

az itt élő népek fokozatosan a vadászatról és gyűjtögetésről élelmiszertermelésre 

kezdtek átállni.  A honfoglalás kori magyarok a földeket törzsenként vették birtokba, 

eleinte legeltetéssel foglalkoztak, később a kialakuló falvakban búzát, rozst, árpát, 

zabot, kendert, azaz a táplálékként hasznosítható, illetve szövésre alkalmas 

növényeket termesztették, az állatok közül a ló, a szarvasmarha és a bivaly 

tenyésztése volt számottevő. Magyarországon a mezőgazdaság igazán jelentőssé csak 

a 11. század elején vált, ekkor a törzsek rendszerét a királyi hatalom váltotta fel, 

kialakult a feudális állam, az egyházi és a világi kormányzás intézményrendszere.  

2. A középkorban (12-15. század) a dánok területi terjeszkedésbe fogtak, 

kereskedelmük rendkívüli mértékben fejlődött, A 12. században Dánia területe 

100.000 km
2
-t is elérte (Anglia, Norvégia, Pomeránia, Észtország, Hamburg, stb.). A 

kereskedelmi hagyományok Dániában hosszú időre nyúlnak vissza, a dán kereskedők 
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irányították az egész térség kereskedelmét már jóval a Hanza szövetség 14. század 

közepén történt megalakítása előtt. A mai Koppenhága ebben az időben alakult ki – 

sok kereskedő, dánul köbmand, telepedett le a Havn nevű halászfaluban, ezért a 

kereskedők kikötőjének nevezték el (Szűcs R., 2000). Dánia ezen virágkora kb. 100 

évig tartott a Balti tenger medencéjében. A Hanza szövetség hatalmának 

ellensúlyozására Dánia, Norvégia és Svédország függetlenségük megőrzése mellett, 

érdekeik védelmében 1397-ben létrehozták egy gazdasági érdek vezérelte 

szövetséget, a Kalmari uniót, mely Dániát, Norvégiát és Svédországot egy uralkodó 

alatt egyesítették (Miskolczy, 2008). A skandináv országokon kívül az unió magába 

foglalta a Feröer-szigeteket, Grönlandot, a skót Hebridákat, Holsteint és Finnország 

egy részét is.  

A 16. század konfliktusai (dán-svéd rivalizálás a balti térség felett, a Kalmari unió 

felbomlása, a polgárság erősödése) kedveztek a lutheránus reformációnak, a 

nemesek és az uralkodó összefogott a klerikális erők visszaszorítására, valamint 

elkobozták az egyházi vagyont, a papokat átkényszerítették a protestáns hitre. 

Átalakult az egyház szerepe: 1536-ban jött létre a dán evangélikus egyház, amelynek 

protektora az uralkodó lett, az egyházi vagyon a királyra szállt, az egyház a 

szegények, betegek gondozásában, az oktatásban játszott szerepet.  

Magyarországon a mezőgazdaság fejlődésének a tatárjárás okozta pusztulás vetett 

gátat.  A 14. század végén, illetve a 15. században a kereskedelmi útvonalak mentén 

kialakultak a mezővárosok, amelyekre, mivel nagyrészt jobbágyok lakták, főként 

földművelés és állattenyésztés, paraszti, mezővárosi árutermelés, volt jellemző. Az 

alföldi állattenyésztő mezővárosok száma ugrásszerűen megnövekedett, a 

szőlőműveléssel foglalkozó mezővárosok (pl. Tokaj, Sopron) is virágzásnak indultak.  

A külkereskedelemre a szarvasmarhák és a bor kivitele volt jellemző. A 15. század 

végére a mezőgazdaság fejlődéséhez kedvező körülmények alakultak ki: Nyugat 

Európában megnőtt az élelmiszerek és alapanyagok iránti kereslet, így a 

mezőgazdasági termékek ára is növekedni kezdett, ami kedvező cserearányt jelentett 

Magyarországnak. A XVI. sz. elejétől a mezőgazdaság fejlődését és a 

termelékenység növekedését gátolta az, hogy a földesurak a majorsági gazdálkodás 

kereteit fenntartva önellátásra és nem piaci gazdálkodásra rendezkedtek be. A 

földesurak növelték saját kezelésű területeiket (allódium), valamint a jobbágyság 

intézménye megerősödött, kialakult a röghözkötés. a török hódoltság a 

mezőgazdaság fejlődését hátráltatta, azonban az élő állatok és a bor (a furmint, a 

hárslevelű, a sárga muskotály) kivitele jelentős mértékű maradt (Horn, 2003). A 

mezőgazdasági termelés és a további fejlődés a 18. század első feléig nem ment át 

jelentős változáson, ugyanakkor a termelésnek kedveztek a megfelelő éghajlati 

adottságok és a jó minőségű talajok. Számottevő mértékű volt a szarvasmarha- és 

lótenyésztés és a bor külkereskedelme is. 

3. Az 1750-es évektől Dániában a gazdaság átalakulása a mezőgazdaság fejlődése 

következtében indult el, amelyet a technológiai és az intézményi változások 

okoztak. A 16. században a népesség számának növekedése következtében egyre 

nagyobb szükség lett élelmiszerekre és mezőgazdasági eredetű termékekre. Az egyre 

nagyobb hozamok eléréséhez új technológiákra, valamint intézményi és agrár-

reformokra volt szükség. (A búza termésátlagok 1800-ban 860 kilo/ha, 1870-ben 

1010 kilo/ha, 1910-ben 1260 kilo/ha, 1970-ben 2990 kilo/ha, 1980-ban már 3710 

kilo/ha volt [Gunst, 1998].) A technológiai változások közül a legfontosabbak: a 

széntüzelésű gőzgépek megjelenése, gépesítés, fémek, vas olcsóvá vált, a 

tudományos forradalom, kereskedelem rohamos fejlődése. A mezőgazdaságban 

elterjedtek a magasabb hozamot biztosító új vetőmagfajták, és állatfajták, új gépek 

használata kezdett elterjedni. 
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4. Az intézményi feltételek fontosságát jól mutatja a dán történelmi példa: Dániában, 

ahol a lakosság közel 80%-a élt a mezőgazdaságból, a jobbágyság intézménye egy 

időre erősödni kezdett, meghonosodott a háromnyomásos gazdálkodás, és erősödött a 

röghözkötés. Kelet Európával szemben azonban már a 18. században megkezdődtek 

az intézményi változások, a jobbágyság intézményének átalakulása (1788-ra 

megszűnt a jobbágyság).  

Az intézményi változások közül jelentős volt a tulajdonviszonyok változása: a 

nemesek és az uralkodó összefogtak a klerikális erők visszaszorítására, elkobozták az 

egyházi vagyont, a papokat átkényszerítették a protestáns hitre. A 18. század végére 

a nemesség felismerte, hogy érdeke a reform, hozamnövelő új technológiákat 

kezdtek alkalmazni, hiszen növekedtek a mezőgazdasági árak, így a feudális viszony 

fokozatosan tőkés bérleti viszonnyá alakult, a jobbágyokból bérlők, majd farmerek 

lettek, akik önellátásról piacorientált mezőgazdasági termelésre tértek át. A 

földesurakat rendelet ösztönözte arra, hogy a haladó szemléletű reformokat 

végrehajtsák. A kereskedelem felvirágzott, bankokat alapítottak, kereskedelmi 

szerződéseket kötöttek azonban a fejlődést inkább az agrárkereskedelem biztosította, 

az ipari forradalom csak később bontakozott ki.  

5. Az intézményi feltételek mellett kiemelkedő fontosságú a földrajzi elhelyezkedés, 

a technológiai fejlődés és a piac szerepe is. Az 1860-as évekre Nyugat-Európa 

gyorsan iparosodó országai jelentős nyersanyag és mezőgazdasági termék keresletet 

támasztottak, hatalmas piacokat nyújtottak nem csak Dánia, de a Közép-Kelet-

európai országok számára is. A reformok és a kedvező földrajzi pozíció 

következtében Dániában a mezőgazdasági termelés és a termelékenység növekedni 

kezdett, fontos exportcikkeivel az ország bekapcsolódhatott a nemzetközi 

kereskedelembe. A termelés növelését nagyobb termelékenységgel és intenzívebb 

munkaerő-felhasználással érték el.  A termelékenység növelésével pl. 1850 és 1870 

között a gabonatermelést megduplázták, a hús- és tejtermékek adták a 

mezőgazdasági export 80%-át, szélesedett az élelmiszeripar. Mivel Dánia – a német 

és angol piacokhoz igazodva - meg tudta őrizni az ország kedvező cserearányait, a 

jövedelmek állandóan nőttek, ezért belső piacai is tovább erősödhettek. Az 1870-es 

években a termelés szerkezete teljesen átalakult, a gabona exportja visszaszorult, 

majd a gazdák a piaci igényekhez alkalmazkodva gyorsan át tudtak állni élőállat 

kivitelre, majd az újabb változások következtében állati termékek exportjára. A 

legelőnyösebben értékesíthető termékek előállítására úgy tudtak gyorsan reagálni, 

hogy a termelés során kihasználták a világpiaci ármozgásokat. Dánia rugalmasságát a 

piaci tényezők, a földrajzi elhelyezkedés és a társadalmi tényezők együttesen 

alakították ki. 

6. A korai reformoknak köszönhetően létrejött farmergazdaságok az egyedülálló 

szövetkezeti mozgalommal párosulva kapcsolódtak be a kereskedelembe. A 

parasztok (a papokkal és tanárokkal együttműködve) helyzetük javítása érdekében 

létrehozták az első szövetkezeteket – az első tejtermelő szövetkezet 1879-ben alakult 

meg, 1890-re már 700 szövetkezet létezett (tejtermelés, vágóhidak, 

takarmányértékesítés) – a termelés, feldolgozás, elosztás és piacrajutás hatékony, 

integrált egysége alakult ki, a kockázatot minimálisra csökkentve. Az első 

szövetkezetek fő célja az érdekvédelem, a termeléshez szükséges eszközök közös 

beszerzése, az alapanyag előállítás, a közös feldolgozás és az értékesítés volt. A 

szövetkezetek eredményes működésének feltételei között szerepelt az, hogy a 

nyereség a tagok, azaz a gazdák, tulajdona, ennek arányában osztották és osztják szét 

ma is, de a nyereség jelentős hányadát fordítják fejlesztésekre, innovációra.  

A szövetkezetek elterjedését a dánokra jellemző közösségi elkötelezettség is 

segítette, amelyhez az alapot Grundtvig püspök és a népfőiskolai mozgalom képezte. 
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Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783–1872) dán lelkész és író, a nép- és 

felnőttoktatás atyja, aki azt hirdette, hogy kortól és társadalmi háttértől függetlenül 

mindenkinek egész életén keresztül lehetőséget kell biztosítani a tanulásra. Ezt az 

elvet követi az EU - általánosan arra törekszik, hogy elősegítse az egész életen át 

tartó tanulást.  

7. A gazdasági tényezők mellett a versenyképes mezőgazdaság kialakulását az 

iskolázottság is elősegítette. A hatékonyság erősödését Dániában az intézményi 

feltételek mellett az oktatás is nagymértékben befolyásolta. Az oktatás Dániában igen 

korán kiemelkedő szerepet kapott.   

1814-ben a gyerekek számára kötelezővé tették az oktatást, a vidéki ifjúság, számára 

népfőiskolákat hoztak létre, ahol közös éneklések, felolvasások keretében tanították 

őket. Grundtvig püspök munkássága nagy jelentőséggel bírt – iskolaalapító, a dán 

népfőiskolák és a liberális oktatás atyja, elsősorban a farmerek gyerekeinek 

nevelését, felelős állampolgárrá, hazafivá nevelését, a toleranciát, a közösség 

fejlesztését, a demokratikus gondolkodást tartotta fontosnak (Szűcs R., 2009).  

A mezőgazdaság fejlődésében az oktatás, a szakképzés és különösen az 

agrárfelsőoktatás képvisel jelentős húzóerőt, hiszen ez teszi lehetővé a gazdák 

számára az új technológiák, új fajták és termelési eljárások használatát, mára pedig a 

precíz, bonyolult gépek és eszközök használatát, a számítástechnika kínálta 

előnyöket, stb. Magyarországon a XVIII. századtól előtérbe került a jobbágyi 

viszonyok szabályozása (1765.), amelynek egyik fontos eleme volt Mária Terézia az 

urbariumról szóló törvénye (V.ö. Dániában ekkorra már megszűnt a jobbágyság). 

Mária Terézia az oktatásnak is kiemelkedő szerepet tulajdonított, nem csak 

gazdasági iskolát létesített, de a népoktatásra is gondot fordított. Ekkor hozta létre pl. 

Tessedik Sámuel Szarvason az első mezőgazdasági szakiskolát. 

8. A magyar mezőgazdaság a 18. század végén nagy változáson ment keresztül. Az 

európai háborúk következtében Európában megnövekedett az élelmiszerek iránti 

kereslet, ezért a gazdálkodás addigi méreteit a földesurak növelni kívánták. 

Elsősorban a búzaexport és az élőmarha export mértéke volt kimagasló. A 

megnövekedett mértékű árutermeléshez, és a piac igényeinek kielégítéséhez területi 

koncentrációra volt szükség, az allódiális, azaz hűbéri kötelékekkel nem terhelt 

feudális birtoktípusból nagybirtokok alakultak ki. A kialakult földesúri 

gazdaságokban a reformkorben új növényfajták, vasboronák és a cséplőgépek 

jelentek meg.  

Az Osztrák-Magyar Monarchia kiegyezés utáni időszakában a magyar 

mezőgazdaság intenzív irányú fejlesztése vám- és kereskedelmi szövetség 

eredményeképp gyors ütemű és töretlen volt, különösen az 1880-as évektől kezdve 

az I. Világháborúig. A fejlettségi színvonal nem érte el ugyan a legfejlettebb nyugat-

európai országokét, de jelentősen meghaladta a kelet-európai és balkáni országokat. 

Az 1890-es években fejlődött a sertéstartás, a sertéshús vált a legnagyobb 

mennyiségben fogyasztott hússá, megelőzve a marhát és juhot. A lótenyésztés 

gyorsan fejlődött. A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlődését nagyban 

elősegítették a számottevő belföldi és külföldi tőkebefektetések, az idetelepített 

kiváló szakemberek új gyártási eljárásokat meghonosítva, az általában vett liberális 

politika tartós érvényesülése. 

9. Dániában a mezőgazdaság arányaiban nem nagy, inkább hatékony volt. Nem a 

szektor kiterjedtsége, akár vidéki-városi lakosság arányában, akár a GDP 

részarányban mérjük, hanem termelékenysége, tőkével való ellátottsága, technológia-

intenzív termelési struktúrája, képzett munkaereje határozta meg a szektor 

kibocsátását. A mezőgazdasági fejlődés együtt mozgott az általános gazdasági 
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fejlődéssel, azaz nem húzta, de nem is követte azt. Csak annyiban nevezhetjük 

Dániát mezőgazdasági országnak, hogy méretéhez és fejlettségéhez (egy főre jutó 

GDP) viszonyítva is jelentős részarányt képvisel a világtermelésből bizonyos 

agrárágazatokban (például az EU sertésállományának 8%-a), az exportban a hasonló 

jövedelmi szintű országokéhoz képest magas a mezőgazdasági eredetű termékek 

részaránya (21%), ugyanakkor a gazdaság szerkezete nem tér el szignifikánsan a 

hasonló fejlettségi szintű államokétól.  

Dánia szinte páratlan gazdasági fejlődése geopolitikai, kulturális, vallási és 

intézményi okokban ragadható meg leginkább. A történeti-történelmi áttekintés arra 

világít rá, hogy a dán mezőgazdaság fejlődése összefonódott a gazdaság egészének 

fejlődésével. Dánia modernizációja, iparosítása gyorsan ment végbe és a fejlődés 

töretlen volt, amit Acemoglu, illetve Max Weber elméletével magyarázhatunk a 

legjobban. Acemoglu gazdaságnövekedési elméletét követve azt mondhatjuk, hogy 

Dániában a növekedés intézményi feltételei adottak voltak, a politikai vezető 

rétegnek (korábban az uralkodóknak) nem állt érdekében gátolni a technológiai 

fejlődést, a modernizációt, hiszen az nem veszélyeztette politikai hatalmukat. Már a 

18. század végén megszűnt a jobbágyság, a röghözkötés, a jobbágyokból bérlők, 

majd gazdálkodók lettek, csak a legidősebb fiú örökölhette a földet, így nem alakult 

ki elszegényedett nemesi réteg, mint pl.. Franciaországban. A Mundlak és 

munkatársai (1997) által szerkesztett modellben is az agrárkibocsátás fontos 

tényezőcsoportja az úgynevezett intézményi faktorok csoportja, ami összhangban 

van Acemoglu növekedéselméleti tézisével és magyarázza a dán gazdaság, azon 

belül a mezőgazdaság fejlődésének dinamizmusát.  

A weberi érvelés szerint a protestantizmus jelentősen elősegítette a kapitalista 

termelési kultúra, a társadalmi berendezkedés kialakulását, a puritanizmus és az 

abból fakadó takarékosság, a sok munka, továbbá az együttműködésre való 

hajlandóság mind a protestáns vallás fő értékeiből fakad. A dánok a 16. században 

lutheránusok lettek, a politikai elit (uralkodó) támogatásával, sőt nyomására. A 

liberális gondolkodás térnyerése, az oktatás prioritássá emelése (népfőiskolák) mind 

jelentős növekedési erőt képeztek. A mezőgazdaság fejlődése Dániában a 18. század 

végén és a 19. században vett igazán lendületet. A népfőiskolák egy művelt paraszti 

réteget teremtettek, akik az árváltozásokra azonnal és rugalmasan tudtak válaszolni, 

nagyméretű gazdaságokban, szövetkezetekbe tömörülve gazdálkodtak, ezért gyors 

reagálással át tudták állítani a termelési struktúrát a világpiaci tendenciákhoz 

alkalmazkodva. 

Az 1910 és 1973 közötti időszak fontosabb eseményei a gazdasági válság és a világháborúk 

következtében a mezőgazdaság részarányának csökkenése és az állami beavatkozások 

szükségessége. Jellemző Dániában az állattenyésztés integrációja, a kis-és közepes méretű 

farmergazdaságok létrejötte, az export növekedése. Az ’50-es évek jellemzői a piacok beszűkülése, 

a gyors iparosítás, a Marshall segély és a farmerek állami támogatáshoz jutása. Az egyre fokozódó 

ütemű fejlődést jól mutatja az egy főre jutó GDP növekedése, amint azt az 1. ábra szemlélteti.  
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1. ábra: Az egy főre jutó GDP alakulása Dániában 

Forrás: Maddison (1982) alapján saját összeállítás 

Jóllehet az országot súlyosan érintette a két világháború és a nagy világgazdasági válság, a 

technológiai és intézményi változások tovább folytatódtak. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak 

aránya csökkent, ezzel együtt felgyorsult a munkaerő elvándorlása, kialakult az állattenyésztés és a 

kapcsolódó szövetkezetek integrációja, a termelés alapvetően kis és közepes méretű 

farmergazdaságokban folyt. A 30-as évek végére a dán mezőgazdaság struktúraváltása sikeresen 

befejeződött. A gabonatermelést felváltotta a sertéshizlalás, a feldolgozott termékek, pl. a szalonna, 

váltak jelentőssé, de kiváló és világhírű lett a tejtermékek, különösen a vaj előállítása.  A 

megtermelt termékek nagy részét az angol piac szívta fel. A német megszállás az angol 

felvevőpiactól ugyan elvágta Dániát, de a korábban az angol piacra szánt termékeket Németország 

felvásárolta, és ez még fellendülést is jelentett a dán mezőgazdaság számára. A német megszállás 

ellenére a kormány továbbra is működőképes maradt, és a válság kezelésére földnyerési törvényt 

léptetett életbe annak érdekében, hogy növelje a foglalkoztatottságot. Mezőgazdasági művelésre 

alkalmas területek megszerzésének céljából hatalmas, tipikusan a dán tájra jellemző cserjés 

területeket törtek fel, mocsarakat, lápokat, tavakat tettek tönkre végérvényesen, kormányzati 

támogatással, azért, hogy további termőföldeket szerezhessenek. Az 1950-es években, holland 

mintára, a tengerektől is próbáltak elhódítani területeket. 

A 30-as évek válsága és a két világháborút követő gazdasági helyzet javítására, az infláció 

megfékezésére, a munkanélküliség csökkentésére, állami beavatkozásra volt szükség. Az 

agrárpolitikai intézkedések fő célja a mezőgazdasági szektorban átfogó intézkedésekkel, állami 

beavatkozással biztosítani a farmerek számára a megfelelő bevételeket. A dán kormány jelentős 
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segítséget nyújtott a farmereknek: átmeneti támogatásokat biztosítottak, szaktanácsadó 

rendszereket hoztak létre és támogatták a központok működését, ösztönözték a kutatás-fejlesztést, 

elősegítették a beruházási célú hitelfelvételt, az export termékek piacán lehetővé tették a modern 

marketing tevékenység fejlesztését, erősítették a vertikális rendszereket.  Mezőgazdasági 

támogatásokkal hidalták át azt az átmeneti időszakot, amíg Dánia az EGK tagja nem lett (1973). Az 

EGK-ban 1967-ben vezették be a Közös Agrárpolitikát (KAP). A dán farmerek a magas 

fogyasztói árak, az intervenció és az ártámogatások következtében nagyobb bevételekre tehettek 

szert.  

Magyarországon 1910-től következtek be jelentős változások a mezőgazdasági termelésben.  

Különösen a nagyüzemekben a búza és a kukorica, valamint a cukorrépa, dohány és 

takarmánynövények termelése érte el a fejlett nyugat-európai országok szintjét. Virágzásnak indult 

a gépipar (pl. Ganz), tovább csökkent a magyarszürke aránya, helyette a vöröstarka és borzderes 

fajták terjedtek el, valamint ebben az időszakban jöttek létre az első tejszövetkezetek.  

A nagybirtokrendszer, a cselédek és a bérmunkások nagy aránya és a kedvezőtlen 

jövedelemviszonyok fennmaradása azonban gátat vetett a további fejlődésnek, noha az 1920 utáni 

időszakban továbbra is a mezőgazdaság volt a legfontosabb ágazat, ami biztosította egyrészt a 

lakosság élelmiszer-ellátását, másrészt exportot jelentett. Magyarországon az 1920-1938-as 

időszakban az agrárgazdaság újból elmaradt a fejlett nyugat-európai országok színvonala mögött, 

ráadásul a kelet-európai és balkáni országokhoz képest is lényegesen csökkent az előnye.  

Magyarországon a II. világháború után a szovjet típusú gazdaságok, a sztálinista kollektivizálás és 

a tervgazdálkodás játszotta a fő szerepet. A szovjet típusú termelőszövetkezetek és az állami 

gazdaságok sajátos formációt alkottak, a szovjet kolhoz rendszertől alapvetően eltérő 

agrárgazdasági modellt - létrejött a „magyar modell”. Az 1960-as évek elejétől a mezőgazdasági 

fejlődés ismét lendületet vett - a termelés és az agrártermékek exportja ugrásszerűen nőtt, javult a 

hatékonyság, a szakmai színvonal, a gépesítettség mértéke, nőttek a hozamok, az exportban a 

mezőgazdasági eredetű termékek aránya elérte a 40%-ot, ami a külkereskedelmi mérleg javítását 

eredményezte. Jelentős szerepet játszott a mezőgazdaság fejlődésében a magyar modellre 

sajátosan jellemző háztáji gazdaságok és a nagyüzemek közötti kooperációk létrejötte is.  

Az 1973-tól az ezredfordulóig tartó időszak 

1973-tól Dánia az EGK tagja lett, a mezőgazdaság erősen iparosodott, és diverzifikálttá vált. A 

gazdaságok mérete nőtt, ám számuk csökkent, szerepet kapott a biogazdálkodás, a táj és a környezet 

védelme. A nyolcvanas években a farmerek nem vándoroltak már városokba, hanem vidéken 
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maradtak és a kormányzat támogatásával a felszabadult, korábban mezőgazdasági épületeket más 

célra hasznosították.  

Magyarországon az 1970-1980 közötti időszak jelentette a mezőgazdaság újabb virágkorát: kiemelt 

helyet kapott az innováció, a hibridsertés-hizlalás, a hibridkukorica-vetőmag termesztése és az 

iparszerű termelési rendszerek alkalmazása. Az oktatás – különösen az agrárfelsőoktatás – kiemelt 

szerepet kapott.  A területegységre jutó hozamok a gyors ütemű iparosodó fejlődés hatására 1960 és 

1980 között megkétszereződtek, az éves termésingadozás jelentősen csökkent, Magyarország 

élelmiszerekből önellátóvá vált, sőt jelentős export árualapot is előállított, amely a fizetési mérleg 

egyensúlyban tartásának egyik legfontosabb elemévé vált. Ugyanakkor alapjaiban megváltozott a 

parasztság évszázadok alatt kialakult hagyományos életmódja, a termelési módszerek, az 

alkalmazott fajták, a tápanyagellátás és a növényvédelem egész rendszere (Ángyán, 1999). 

Az 1989-es rendszerváltás után a hazai nagyüzemi birtokszerkezet alapvetően megváltozott. Az 

időszak egyik jellegzetes eseménye a tulajdonosváltás: a kárpótlás során a földek magántulajdonba 

kerültek, elaprózódtak, a tulajdonos és a földet megművelő személy nem volt azonos, 

nagymértékben rontva a termelékenységet. A mezőgazdaság a 90-es évekre válságba jutott, a 

fizetőképes kereslet csökkent, miközben az export a piacvesztés és a tőkehiány következtében 

visszaesett, csökkent a technológiai fejlettség, nőttek az élelmiszerárak, visszaesett az ágazaton 

belüli integráció és a szövetkezés, emellett nagyarányúvá vált a vidéki lakosság elöregedése, az 

elvándorlás és kialakult a munkanélküliség. Az EU-hoz való csatlakozás újabb fordulópontot 

jelentett, alkalmazkodni kellett a megváltozott piaci körülményekhez, teljesen átalakult a termelési 

szerkezet. A KGST megszűnése miatt Magyarország elvesztette mezőgazdasági piacainak jelentős 

részét. 

A 21. században a mezőgazdaság új szerephez jutott, a farmer már nem csak termelő, hanem 

multifunkcionális, többhasznú feladatokat is ellátó szereplő. A világ népességének növekedése, az 

agrártermékek árának volatilitása, a pénzügyi válság, mind megváltozott körülményeket 

teremtenek. A jó minőségű, egészséges és biztonságos élelmiszerek iránti kereslet növekszik, a 

nyersanyagtermeléstől a feldolgozáson, csomagoláson át az értékesítésig, minden tevékenység 

szerepe erősödik mindkét országban. Míg a nagyfokú specializáció eredményeképpen nőtt a 

termelékenység, teret nyert a biogazdálkodás is, egyre nagyobb hangsúlyt kap a gazdálkodás 

negatív externális hatása, a környezet (talaj, víz, levegő) védelme, a vidékfejlesztés szerepe, annak 

érdekében, hogy a gazdálkodás hosszú távon fenntartható maradjon.  

A Közös Agrárpolitika (KAP) eredeti célja az élelmezésbiztonság megteremtése volt. A családi 

gazdaságok egyre hatékonyabb működésével, a termelési tényezők egyre nagyobb mértékű 
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használatával az egyre növekvő számú városi lakosság ellátása, azaz a termelés (output) minél 

nagyobb mértékű növelése volt a cél, amihez EU-s támogatásokat nyújtottak. A KAP 1992-es 

reformját követően új elvárások is előtérbe kerültek, többek között a diverzifikáció, a környezet 

védelme, a vidéki lakosság érdekvédelme, a vidék szellemi, kulturális és tárgyi örökségének 

védelme, a falusi élet sokszínűségének, jellegzetességeinek megőrzése és a mezőgazdasági 

szolgáltatások (talajművelés, betakarítás, szaktanácsadás). A KAP jövőbeli alakításánál, a 2014–

2020 közötti programozási periódusban figyelemmel kell lennünk számos világméretű folyamatra 

és trendre.  Európának törekednie kell arra, hogy ösztönözze az európai és a globális 

élelmiszertermelést és fokozza a nemzetközi agrárkereskedelmet, fordítson figyelmet az állatjóléti 

szempontokra, találjon társadalmilag elfogadható egyensúlyt az élelmezési célú és az energetikai 

célú termelés között, találjon megoldást a vizek védelmére és az életminőség javítására. 

A két ország történetének összehasonlítása az alábbi tanulságokra hívja fel a figyelmet:  

1. A dánoknál viszonylag korán történt meg a modern, piaci termelésre való átállás, amit erőteljesen 

segített a technológiai fejlődést is ösztönző intézményi környezet. Ezért Dániában a támogató 

intézményi keretek eredményeképpen kedvező feltételek alakultak ki a termelés növeléséhez és a 

gazdaság fejlődéséhez. Magyarországon ezzel szemben az intézményi feltételek gátat szabtak a 

fejlődésnek, megmerevedtek a feudális viszonyok, a századforduló két évtizede jelentett csak 

észrevehető kapitalista irányú fejlődést, felzárkózási kísérletet az iparosodott országok irányába.  

2. A mezőgazdaság Dániában dinamikusan fejlődhetett, mivel a dánokra jellemző 

gyakorlatiassággal a termelés hatékony formája alakult ki, és piacra jutáshoz kedvező feltételeket 

gyorsan, rugalmas alkalmazkodással tudták kihasználni. Magyarország agrárszektora is fejlődni 

tudott, amikor, mint a történeti részben is láttuk, a mezőgazdasági termékek kivitele jelentős volt. A 

szektor történelmünk során állandóan javította a külkereskedelmi egyensúlyt és devizát termelt az 

országnak. 

3. Magyarország mezőgazdasága a leginkább akkor teljesített jól és fejlődött dinamikusan, amikor 

az ország jól kiszámítható politikai-gazdasági integrációk része volt, viszonylag, előrelátható 

feltételekkel működhetett, mint pl. az Osztrák-Magyar Monarchia idején vagy a KGST tagjaként 

(Fehér, 2008).  

4. A fejlődés fontos előmozdítója az oktatás és a gyakorlatorientált képzés. Mindkét országban 

kiemelkedő az agrárszakemberek képzése, neves szakképző iskolák, egyetemek jöttek létre, 

kulcsszerepe van a kutatásnak és a szaktanácsadásnak is, amelyek a versenyképesség és a további 

fejlődés elengedhetetlen forrásai.    
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5. Dániában a fejlődést segíti a birtokméret-eloszlás is. Dániát a családi birtok túlsúlya jellemzi, az 

átlagos birtokméret 55 hektár, és az üzemek zöme modern technikával felszerelt, gépesített 

gazdaság.   A gazdaságok száma csökken, viszont az egyes gazdaságok mérete növekszik, a 

nagyfokú specializáció következtében a termelékenység megnövekedett, mindamellett egyre több 

biogazdaság jön létre (az összes gazdaság több mint 7%-án folyik biogazdálkodás). Nálunk mára a 

termelékenységet erőteljesen csökkentő szerkezet alakult ki, a földtulajdon elaprózódását látjuk 

(átlagos méret 26 hektár), kicsi átlagos területű, kedvezőtlen tulajdonviszonyú, elavult gépekkel 

dolgozó gazdaságok a jellemzőek, a szövetkezés minimális szintje mellett. Ma is duális (kettős) 

farmszerkezettel találkozhatunk, létrejött kb. ötezer az állami gazdaságok és szövetkezetek 

utódszervezeteiként működő nagyüzem, amelyek a földterületek 40%-át használják, mellettük 30 

ezer családi gazdaság működik, kb. 180 ezer kisüzem és mintegy 700 ezer háztartás, 2-3 hektár 

földdel (Fehér, 2008).  

6. A versenyképesség fontos tényezője a földbirtok-politika. A dán törvények szigorúan védik a 

családi birtokot – csak az a magánszemély lehet földtulajdonos, aki helyben adózó lakos és 

rendelkezik a dán mezőgazdasági oktatási rendszerben megszerezhető – nemzetközileg magas 

elismertséget jelentő – „zöld bizonyítvánnyal”, vagyis rendelkezik megfelelő szakirányú 

végzettséggel és gyakorlattal. A magasan képzett szakemberek, akik a hatékonyságot az 

állatvédelmi intézkedések figyelembe vétele mellett érik el, kis- és nagyüzemekben egyaránt friss, 

kiváló minőségű termékek előállítására törekszenek. A versenyképesség egyik feltétele a megfelelő 

tudásmenedzsment, a rendszeres képzés és továbbképzés, az agrárértelmiség kialakítása. Az egyik 

legsúlyosabb problémát a földtulajdon és a földhasználat elkülönülése okozza. Az új 

földtulajdonosok vagy saját területeiket művelik vagy a gazdák sok esetben magánvállalkozóként 

bérelt földterületeken gazdálkodnak, a termeléshez a tőkehiány következtében kis mértékű inputot 

(műtrágya, növényvédő szerek, gépek, minősített vetőmag, munkaerő, stb.) használnak (Fehér, 

2008). A szövetkezésre a magyar gazdálkodók kevéssé hajlanak. Ez a struktúra és hozzáállás a 

hatékonyság, versenyképesség és a fenntarthatóság szempontjából rendkívül kedvezőtlen.  

7. Magyarország mezőgazdaságának problémái az elmúlt időszak agrárpolitikájának 

ellentmondásaiban gyökereznek. A rendszerváltás politikai folyamat volt, a gazdasági racionalitás 

másodlagos szerepet játszott, nem alakult ki egységes agrárstratégia, ami nehezítette az EU-hoz 

való csatlakozást. 

8. Az EU-ban, így Dániában és Magyarországon is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a 

vidékfejlesztésre. Dániában azok a települések és falvak sorolhatók a vidék kategóriájába, ahol az 

emberek a városba járnak munkát vállalni, iskolák, üzletek, a közlekedés fenntartása nehezebb, de 
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ezek a területek gazdaságilag nem elmaradottak, a jövedelmek nem maradnak el jelentősen az 

országos átlagtól. Magyarországon azonban a vidéki területek lemaradása jelentős mértékű, a 

lakosság közel 30%-a él a szegénységi küszöb közelében, a munkanélküliség emelkedik, a 

jövedelmek messze elmaradnak a városokhoz képest, a vidéki lakosság elöregedik, elvándorol. Az 

ÚMVP első tengelyének célkitűzése alapján növelni kell a minőséget és a hozzáadott értéket a 

mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban egyaránt. Magyarország termőhelyi adottságai kiváló 

minőségű termékek előállítását teszik lehetővé. A dán példát követve a precizitásnak, a minőségi 

munkavégzésnek és a hatékony ellenőrzésnek nálunk is elengedhetetlenül fontos szerepet kell 

biztosítani. E nagyléptékű stratégiaváltáshoz azonban olyan ismeretekre, tudásra, szellemi 

infrastruktúrára van szükség, amely lehetővé teszi a környezet- és tájgazdálkodás régi-új 

rendszereinek széles körű elterjesztését, a mezőgazdálkodás természetvédelmi, állatvédelmi és 

élelmezésbiztonsági szempontú, minőségi átalakítását. Fontos szerepet játszik a korszerűsítés, az 

innováció.  

9. Dániában, annak ellenére, hogy az ország területe és lakossága is hozzávetőlegesen fele 

hazánkénak, jóval magasabb a mezőgazdaság bruttó kibocsátási szintje, ám ezt jelentősen több 

input és sokkal kedvezőbb társadalmi körülmények között érik el. A fenntartható mezőgazdaság 

megköveteli a környezet védelmét, ami nemcsak a talajok, a vizek, és a levegő tisztaságát jelenti, 

hanem a táj, a természeti értékek védelmét is. A dánok igen intenzív termelése veszélyt jelenthet a 

környezetre, a tájra és a további fejlődésre is. A dán táj jelenlegi, egyedi arculata az elmúlt évszázad 

folyamán alakult ki, az országra jellemző természeti értékek elpusztítása nyomán. A károk 

helyreállítása, a kiszáradt területek öntözése és fenntartása hatalmas költségeket jelent az országnak. 

Magyarország mezőgazdasága jelenleg, részben a tőkehiány miatt, kevésbé szennyező.  

10. Magyarország történelmi és fejlettségi szempontok következtében megkésve csatlakozott az 

EU-hoz. A több évtizedes lemaradás miatt a versenyképesség, a hatékonyság messze elmarad az 

EU-15 országaihoz képest. A két ország agrárszektorának értékelésénél nem szabad 

megfeledkeznünk arról, hogy a sikeres gazdálkodást nagymértékben segítik a támogatások, az EU 

csatlakozás óta a KAP támogatások biztosítják a jövedelmezőséget.  

11. A gazdaság szerkezete mára teljesen megváltozott, a szolgáltató szektor a domináns, vagyis az 

egykori agrárországokról nem mondhatjuk el, hogy megmaradtak volna mezőgazdasági országnak 

(a GDP 2-3%-a). A KAP támogatások esetleges megvonása esetén a gazdálkodók számára az egyik 

kiutat a vidékfejlesztés nyújtotta lehetőségek és a liberalizált mezőgazdasági piacok nyújthatnák. A 

dán példa a magyar agrárpolitika számára hasznosítható tapasztalatokkal szolgál. Ha a magyar 

vidék és agrárium érdekeit szem előtt tartó agrárfejlesztést kívánunk megvalósítani, akkor a dán 
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példát követve nekünk is a többfunkciós gazdálkodási modellnek megfelelő megoldásokat kell 

keresnünk, jó minőségű, biztonságos, szermaradványoktól mentes élelmiszereket és alapanyagokat 

kell előállítanunk, és nagyobb figyelmet kell fordítanunk a második, vidékfejlesztési pillér nyújtotta 

lehetőségekre. Hiányzik a nemzeti konszenzuson alapuló operatív agrárstratégia, amit minden 

gazdasági szereplő elfogadhatónak tartana, és a különböző gazdaságtípusok sajátosságaihoz 

alkalmazkodna. Egyre inkább felértékelődik a kisközösségek szerepe, a vidék felzárkóztatása, az 

infrastruktúra fejlesztése és a tudás szerepének fontossága, a vidéki lakosság további alternatív 

jövedelemszerzési esélyeinek kiaknázása. Magyarország támogatásra szorul a környezetvédelem, 

területfejlesztés és az infrastruktúra területén, valamint támogatásra szorul a legtöbb vidéki régiónk.  

12. Az EU-ban a KAP továbbra is számos megoldatlan problémával küzd, ezért további reformokra 

lehet számítani. Erősíteni kell a piaci orientációt, növelni kell a termelői jövedelmeket, csökkenteni 

kell az adminisztrációs költségeket, be kell tartani a nemzetközi kötelezettségeket, és mindezekhez 

alkalmas eszköztárra és intézményrendszerre van szükség.  A világgazdaság fejlődése és a 

globalizáció nagy hatással van a mezőgazdaságra. Napjaink egyik kihívása a megfelelő válaszok 

megtalálása ezekre a változásokra. Az európai agrárpolitika jelenlegi problémáit, hiányosságait 

részletesebben az 5. fejezetben tárgyalom.  

13. A dán mezőgazdaság a 21. század elején továbbra is sikeres, jövedelmező: magasak a piaci árak, 

alacsonyak a kamatok, a támogatások magas profitot eredményeznek. Frandsen (2008) szerint 

aggodalomra adhat okot az, hogy a farmok átlagbevétele és a termelésről leválasztott támogatások 

közti különbség kicsi, megközelítőleg a működési költségekkel egyenlő – azaz uniós támogatás 

nélkül majdnem veszteséges. További veszélyt jelenthet a kamatok emelkedése
4
 és a piaci árak 

csökkenése is. 2008-ban a sertéságazat krízise is aggasztó mértéket öltött (8% csökkenés), a 

recesszió súlyosan érintheti az ágazatot, viszont a szövetkezetek, (pl. a Danish Crown) bizakodnak, 

mert a szövetkezeti struktúra biztonságot, stabilitást nyújt ma is.   

4.2. A fenntarthatóság gazdasági kritériuma: hatékonyság, termelékenység  

4.2.1. A hatékonyság és a termelékenység közgazdasági értelmezése   

A hatékonyság fogalmával a technika és a gazdaság területén egyaránt találkozhatunk, de míg a 

műszaki hatékonyság abszolút, addig a gazdasági relatív, azaz önmagában nem értelmezhető 

(Engle, 1941). Ondi szerint két hatékonyság létezik: technikai (naturális) és gazdasági (ökonómiai), 

attól függően, hogy a hatékonyságot mennyiségben, vagy termelési értékre vonatkoztatva (pénzben) 

                                                           
4. A Dán Gazdasági Tanács a 2008-as válság idején nem javasol kamatemelést, mert az befolyásolná a hitelfelvételeket, 

a lakossági fogyasztás és a GDP csökkenését okozná (Szűcs R. Gábor: „Kizökkent az idő” – válságkezelés Dániában, 

kézirat, 2008). 
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fejezzük ki. A gazdasági hatékonyságot a szakirodalomban többféleképpen fogalmazzák meg:  az 

eredmény (output) és a ráfordítás (input) viszonyával fejezhető ki (Ambler et al., 2001), a termelési 

érték és a termelési költség hányadosa (Castle, Becker, Nelson, 1992), a ráfordítások és az elért 

eredmény értékének aránya (Kopányi, 1993), az erőforrások felhasználásával elért kibocsátás 

(Stern, El-Ansary és Coughhlan, 1996), a termelésnövekedés inputnövekedéssel nem magyarázható 

része (Szűcs 2008). A hatékonysági mutatószámok kvantitatív jellegűek (Pfeffer és Salancik 1978), 

inkább a mennyiségre, mint a minőségre helyezik a hangsúlyt (Morgan et al., 2002). Jámbor (2008) 

szerint létezik statikus hatékonyság, ami az adott erőforrásból előállítható output mennyiségét 

vizsgálja, míg a dinamikus hatékonyság a jövőbeli alakulást mutatja, azaz a fejlődőképességet és az 

innovációt fejezi ki. A hatékonyság, jövedelmezőség, eredményesség, versenyképesség, 

termelékenység, nyereség fogalmának pontos értelmezésével részletesen Nábrádi és Pető (2004) 

foglalkozott.  

A termelékenység a hatékonysággal rokon fogalom, ami nem más, mint egy hatékonysági 

mutatószám, amelyet többnyire a fizikai inputok fizikai outputokká való transzformációja során 

alkalmaznak (Hayes et al., 1988). A hatékonysághoz hasonlóan, a termelékenység is az input/output 

viszonyt vizsgálja, a különbség mindössze az, hogy termelékenységet, a hatékonysággal szemben, 

viszonyítási pont nélkül is lehet számítani (Morgan, Clark és Gooner, 2002). Megkülönböztetünk 

részleges és teljes termelékenységi mutatókat. A részleges (parciális) hatékonysági mutatók 

vizsgálják a kibocsátás viszonyát egyetlen input tényezőhöz, ami kifejezhető számértékekkel, 

viszonyszámokkal, vagy index alapú mutatókkal, azonban hátrányuk az, hogy nem veszik 

figyelembe az egyes tényezők közötti kapcsolatokat. Ezért van szükség olyan aggregát mutatókra, 

mint pl. a teljes tényező termelékenység (TFP), illetve az externális hatásokat is figyelembe vételére 

is alkalmas teljes társadalmi hatékonysági mutató. A teljes tényező termelékenységi mutató az 

összes input és összes output kapcsolatát vizsgálja, mutatja a termelési tényezők egyes 

tevékenységek (pl. állattenyésztés, növénytermesztés) közötti allokációját egy gazdaságon, régión 

belül, vagy országos szinten. Az input-output kapcsolatok leírását végezhetjük parametrikus 

egyenletekkel, vagy nem parametrikus, DEA (burkológörbe-elemzés) módszerrel írhatjuk le.  

4.2.2. A hatékonyság és a termelékenység a mezőgazdaságban 

Az agrárszektor hatékonyságát csakúgy, mint általában a gazdasági hatékonyságot, a kibocsátás 

(output) és a felhasznált erőforrások (input) egymáshoz viszonyításával mérik. A kibocsátás 

növekedése lehet a tőkefelhalmozás (fizikai és humán), azaz a megnövelt erőforrás-bevitel, vagy a 

hatékonyabb, gazdaságosabb erőforrás-felhasználás, illetve a kettő együttes következménye is. A 
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termelékenység (TFP) olyan kibocsátás-növekedést jelent, amely nem a megnövelt inputok 

eredménye.  

Már számos kutatás foglalkozott az agrárhatékonysággal, és a közöttük lévő különbséget leginkább 

az egyes modellekben integrált inputokban és egyéb termelékenységre ható tényezőkben 

ragadhatjuk meg. A modellek eltérően értelmezik az agrár-eredményt meghatározó inputokat, és 

gyakran azok nem azonos tulajdonságait tekintik a teljesítményt befolyásoló tényezőknek, továbbá, 

nem egységesen definiálják az eredményt, az outputot sem. Azt ugyanis lehet hozamokkal, bruttó 

kibocsátással, hozzáadott értékkel, vagy nyereséggel (profit, jövedelem) is mérni. Tradicionálisan 

mezőgazdasági inputnak tekintik a tőkét, a munkát és a (folyó) termelő felhasználást. Az 

úgynevezett nem konvencionális elemek a K+F, a tanácsadás, az oktatás, az infrastruktúra, az állami 

programok és a nem piaci környezetvédelmi szolgáltatások (Ahearn, et al., 1998).  

Hasonlóan számos más szerzőhöz, nagyon fontosnak vélem az intézmények szerepét. Az új 

intézményi gazdaságtan kezdetben az állami szerepvállalás korlátok közé szorításának 

szükségességét vallotta (Buchanan, North, DeLong és Schleifer), később a jó intézményrendszer 

gazdasági növekedésre gyakorolt pozitív hatását empirikusan bizonyította (Knack és Keefer, 1995, 

Mauro, 1995), majd az ezredforduló után arra a konszenzuális álláspontra jutott, hogy az államot 

korlátozó politikai intézmények ösztönzőleg hatnak a növekedésre (Hall és Jones, 1996, Easterly és 

Levine, 1995, Acemoglu, 2004, Glaeser et al., 2004).  

Mára a liberalizálódó agrárvilágban is megnőtt az intézmények szerepe, kiemelten a piaci tényezők, 

a termelők és fogyasztók magatartás-változása, kockázathoz való viszonya, a tulajdonjogok 

védelme, a demokratikus politikai jogok kiterjedtsége, az intézményrendszer működése. A 

hatékonyság fogalmát a ráfordítások értékének és az elért eredmények értékének a hányadosaként 

definiálja Gönczi et al. (1967), a ráfordítások hatékonyságát elengedhetetlenül fontosnak tartja a 

megalapozott döntéshozatalhoz. Csete et al. (1974) a hatékonyság fogalmát technológiai és 

gazdasági hatékonyságra osztja. A termelékenység a hazai szakirodalomban a termelési tényezők 

közül elsősorban a munka termelékenységét jelenti, az ezzel kapcsolatos hazai kutatások Csete et al. 

(1974), Dimény (1975), Dobos - Tóth (1978), valamint Buzás et al. (2000) nevéhez fűződnek.  

A hatékonysággal és termelékenységgel rokon fogalom, a gazdaságosság. Dimény (1975) szerint az 

ökonómia és a gazdaságosság fogalma hasonló jelentésű, mindkettő a ráfordítások es a hozamok 

viszonyát mutatja meg. Csete et al. (1974) a gazdaságosság értelmezésénél a ráfordítások 

hatékonyságára helyezi a hangsúlyt. A ráfordítások hatékonyságának területi elemzését és a 

kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodó üzemek teljesítményét végezte Csete (1964) és Csete 

et al. (1976). Az „alacsony színvonalú területek” gazdaságban betöltött szerepét Romány (1997) 
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vizsgálta. Cooper et al. a múlt század ’40-es éveiben közölt először becsléseket az amerikai 

mezőgazdaság teljes tényező termelékenységre vonatkozóan, azt az összes kibocsátás és az összes 

ráfordítás hányadosaként definiálva.  

A mezőgazdasági hatékonyság (termelékenység) mérésében mintegy fél évszázada, 1960-ban, 

mérföldkövet jelentett, hogy az USDA bevezette a TFP (teljes tényező termelékenység) mérését és a 

szövetségi statisztikai programba integrálta a mutatót, évtizedekig egyedüli állami intézményként 

cselekedve így.  

A mezőgazdasági kibocsátás, illetve a termelékenység összehasonlító vizsgálatának kezdete a ’60-

as évek elejére nyúlik vissza. A nagy iskolateremtők elsősorban Hayami és Ruttan, valamint van 

Oostsroom és Maddison, majd később, a ’80-as és ’90-es években Rao, illetve az amerikaiaknál 

Ball munkássága kiemelkedő. Jó áttekintést ad erről Maddison és Oostsroom (1995). A Maddison 

által 1970-ben kialakított, majd a 80-as és 90-es években tovább finomított módszertan Paige és 

Bombach 1959-ben publikált tanulmányán alapul. A kibocsátás értékét úgy határozzák meg, hogy 

az egyes előállított termékek mennyiségét (FAO adatok) beszorozzák az amerikai termelői árakkal, 

mezőgazdasági inputnak tekintve a takarmányt és a vetőmagot (FAO Food Balance Sheets), a nem 

mezőgazdasági inputok közül (szintén FAO adatbázisból) a műtrágya és növényvédőszer-

felhasználást (OECD forrásból), valamint az energiafelhasználást, újraértékelve az amerikai 

farmerek által fizetett árakon. Egyéb inputnak tekintik még az öntözés, az állatorvosi szolgáltatás, a 

biztosítás, az adminisztráció és a karbantartás költségét, az ingatlanok, a gépek és felszerelések 

bérleti díját, és az egyéb általános költségeket. Három teljesítménymutatót számolnak: az egy 

mezőgazdasági foglalkoztatottra, vagy az egy mezőgazdasági művelés alá vont hektárra, vagy az 

egy főre jutó (amerikai árakon kalkulált) bruttó hozzáadott értéket (Maddison, 1970, Maddison és 

van Oostsroom, 1995, Maddison és Rao, 1996). 

Az USDA módszertanában (lásd például Heimlich Agricultural Handbook, 2003) az inputot a 

munkaerő, a tőke (felszerelések, ingatlanok, készletek) és a termelő felhasználás jelenti, ez utóbbi 

alatt értve a felhasznált takarmányt, vetőmagot, élő állatot, műtrágyát, növényvédő szereket és 

energiát. Output a gazdaságok bruttó termelési értéke és nem a hozzáadott értéke (termények és 

állati eredetű termékek). Nem piaci jellegű kiigazítás lehet, amennyiben rendelkezésre állnak 

becslések, a természeti erőforrások kimerítése, illetve a környezeti károk. Ball (1985), Ball et al. 

(1998) az USA tagállamai agrárhatékonyságának összehasonlító vizsgálatához az összköltségbeli 

arányuknak megfelelően súlyozták az államonként homogénnek vett föld (farm/nem farm árarány), 

a tőke (helyettesítési költség, bérleti díj), a munka (ledolgozott órák x órabér) és a termelő 

felhasználás értékét. 
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Boehlje és Eidman (1984), Castle et al. (1987) a felhasznált munkaerőt, tőkét, valamint a 

vállalatvezetési tevékenységet vették figyelembe. Rao, Coelli és Alauddin (2004) 111 ország 

összehasonlításakor a föld minőségét, az öntözés mértékét, az iskolázottságot, a gazdaság 

nyitottságát és az állami kiadások részarányát vizsgálta, Kawagoe et al. (1985) a munkaerő, a föld, a 

műtrágya felhasználás értékét és a traktorok számát vetette össze.  Hayami és Ruttan (1971), illetve 

Nguyen (1979) a humán tőke és az oktatás, Evenson és Kislev (1975) a kutatás-fejlesztés, Antle 

(1983) az infrastruktúra szerepét hangsúlyozta. Chavas (2001) 12 országot hasonlított össze oly 

módon, hogy az inputok négy csoportját különböztette meg: munkaerő, föld, farmokon használt 

gépek és műtrágya, míg kibocsátásnak, a terményeket és az élő állatállományt tekintette. 

Baráth (2006) arra keresett választ, hogy Németországban hogyan alakult két eltérő üzemi 

struktúrával rendelkező országrészben a mezőgazdaság hatékonysága. Ezt parciális termelékenységi 

mutatóval vizsgálta, kibocsátásként az 1995. évi árakon számított bruttó hozzáadott értéket vette 

figyelembe és azt lineáris trendfüggvény segítségével elemezte, inputként az élőmunka-felhasználás 

nagyságával, a folyó ráfordításokkal, a területi termelékenységgel és a tőketermelékenységgel 

számolt.  

Az agrárszektor hatékonyságát a dolgozatomban több szempont szerint vizsgáltam meg. A függő 

változónak mindig a termelési értéket (bruttó kibocsátást) tekintettem, az agrárium szempontjából 

függő változónak (input) a földet, a munkaerőfelhasználást és a tőkét (nem a föld) tekintetem. A 

hatékonyságot csak összehasonlítás kontextusában értelmezem.   
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5. A DÁN ÉS A MAGYAR AGRÁRFENNTARTHATÓSÁG 

VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI 

 

5.1 A dán és a magyar mezőgazdasági hatékonyság irodalma  

A szakirodalom tanulmányozása során nem találkoztam olyan munkával, amely kizárólag a dán és a 

magyar mezőgazdaság teljesítményének összehasonlításával foglalkozott, de számos olyan 

kutatással azonban igen, ahol a fejlett, az európai, az uniós, vagy akár a kelet-közép-európai 

országok teljesítményét vetették össze. 

a) Rao et al. (2004) számításai szerint a magyar mezőgazdasági kibocsátás növekedési üteme a 70-

es években még több mint kétszerese volt a dánnak (4,09 vs. 1,72), majd az 1980 és 1990 közötti 

évtizedben a magyarok alig több mint zéró éves átlagos (0,09%-os) növekedést mutattak, szemben a 

dánok 1,85%-os mértékű növekedésével. A 90-es években a magyarok a negatív tartományba 

kerültek (-3,21%), szemben a dánok 0,76%-os növekedésével. Ugyanezen szerzők az 

agrártermelékenységre (TFP) vonatkozóan is végeztek számításokat: az 1970-es évtized 1,67-es 

magyar értéke még megelőzi a dánok 1,38-as mutatóját, a 80-as években azonban hazánk 

valamelyest rosszabbul teljesített (1,34 és 1,46), a 90-es évek már egyértelmű dán fölényt mutattak, 

hiszen 1,29-es dán érték állt szemben a 0,68-as magyarral.  

b) Az európai országok mezőgazdasági termelékenységének alakulását Malmquist-index 

alkalmazásával vizsgálta Rungsuriyawiboon és Lissitsa (2006a, 2006b). Egyik tanulmányukban 44, 

a másikban 46 európai, de kiemelten közép-kelet-európai, illetve felzárkózó gazdaság 

agrártermelékenységét vizsgálták az 1992 és 2002 közötti időszakra. Inputnak a földet, a 

traktorokat, a műtrágyát, a munkaerőt és a felhasznált élőállatok számát tekintették, outputnak a 

termények és az élőállat-állomány összértékét. A termelékenység növekedésének nem csak az 

irányát és mértékét, hanem a növekedés forrásait is vizsgálták, a TFP növekedését két tényezőre 

bontva fel: a (technikai) hatékonyság változására és az alkalmazott technika változására 

(technológiaváltás). A vizsgálat során megállapították, hogy a század első évtizedében nyolc 

európai ország volt hatékonyság tekintetében élenjáró, köztük Magyarország. A szerzők szerint 

mind a dánok, mind a magyarok élenjárók abban a tekintetben, hogy a tényleges kibocsátásukban 

leginkább közelítenek a rendelkezésre álló inputokhoz kapcsolódó potenciális kibocsátáshoz. Az 

EU-ban Dániát a TFP növekedésében csak az észtek és a máltaiak előzik meg, az időszak éves 

átlagos termelékenység-változása Dániában 3,65%, a magyaroknál 1,62%. A dánok 
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termelékenysége 2,5-szer nagyobb mértékben növekedett, mint a magyaroké, és ezt a korszerű 

technika, valamint a technika-felhasználás hatékonyságának javulásával együttesen érték el. A 

magyarok szerényebb mértékben szereztek be korszerű technikát, és a rendelkezésre álló technikák 

felhasználásának hatékonysága sem javult.  

c) Blaas (2004) az EU-15 és néhány újonnan csatlakozó ország, így Magyarország 2001-es 

teljesítményét vetette össze, és arra a megállapításra jutott, hogy Magyarország mind az egységnyi 

területre (hektár), mind a munkaegységre (AWU) jutó kibocsátás tekintetében rendkívül alacsony 

hatékonyságú, ugyanakkor rossz tőkeellátottsággal és alacsony termelő felhasználási szinttel 

dolgozik. Ez utóbbi azt mutatja, hogy a munkaegységre vetített nettó beruházás alig több a dán 

érték egytizedénél (Dánia az első helyet szerezte meg a vizsgált 19 ország között), az egy hektárra 

jutó nettó beruházás pedig kimagasló Dániában (kizárólag a hollandok és a görögök előzik meg), 

míg nálunk csak feleakkora, igaz ugyanakkor, hogy a 19 ország közül a 6. helyen állunk. Blaas 

eredményét összefoglalva: a magyar mezőgazdaságban kevés tőkével és alacsony termelő 

felhasználással, nagy területen, sokan, és nem megfelelő módon dolgoznak, de a szektor kibocsátása 

mégis relatíve magas értéket mutat.  

d) Udovecz (2009) tanulmánya szerint hatékonyságunk mintegy 20%-kal marad el az EU-15 

országokétól, hiszen egy euró agrárkibocsátáshoz 13 eurocenttel több ráfordításra van szükségünk. 

Az egy hektár mezőgazdasági felhasználású területre jutó termelési értékünk feleakkora, a 

mezőgazdasági termékek feldolgozottsági foka negyede-harmada a fejlettebb országokénak. 

Exportunkban 40% alatt van a feldolgozott áruk aránya, míg az importban ez közel 70%. Az 

élelmiszerkiskereskedelmi-forgalomban az import aránya az EU-csatlakozás előtt 10% körül 

mozgott, ez ma, becslések szerint, közel 25% (például tejtermékekben, sertéshúsban nettó 

importőrök vagyunk).  

e) A dán mezőgazdaság termelékenységének változását Hansen és Rasmussen vizsgálta. Hansen 

(1995) számításai szerint a teljes tényező hatékonysági mutató (melyet az aggregát input és output 

rátával mért: TFP=QY/QX) 1973 és 1980 között évi 1,8%-kal, 1981 és 1993 között évi 3,2%-kal 

nőtt, és érvelése szerint, ez elsősorban a technológiai változások következménye, és csak kisebb 

mértékben a gazdaságok méretének függvénye. Rasmussen (2000) hasonló kutatásokat folytatott, de 

ökonometriai módszereket, költségfüggvényt és rugalmasság vizsgálatot alkalmazott.  

f) Yair Mundlak számos tanulmányban összegezte kutatásait, az amerikai mezőgazdaság történetétől 

az egyik legkomplexebb mezőgazdasági termelési függvény megalkotásáig (lásd, pl. Mundlak 

1987, 1992, 1996, 2000, illetve Mundlak et al. 1965, 1982, 1989, 1997, 1999, 2004, 2008).  
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A Világbank 2008-ban publikált tanulmánya jelentette számomra a kiindulási pontot. Ebben, 

Mundlak et al. (2008) a termelési függvény és statisztikai elemzések segítségével elsősorban az 

inputok és a technológia szerepét vizsgálta a mezőgazdasági szektorban. A téma fontosságát 

többek közt az adta, hogy a mezőgazdasági hatékonyság és a termelékenység növekedése 

közvetlen szerepet játszik a gazdasági növekedésben és a jólét növelésében, nem utolsósorban a 

fejlődő világban, ahol a lakosság jelentős hányada vidéki területeken él, és a mezőgazdaságtól függ. 

A szerzők szerint a technológia változása következtében megnő a faktortermelékenység, változik a 

munka és a tőke szerepe, szerkezetváltozások következnek be. A legfontosabb termelési tényezőnek 

a tőkét és a földet tekintik, noha a föld mennyisége időben kevéssé változik. A több országra 

kiterjedő termelési függvényükben a mezőgazdasági kibocsátás függ az inputoktól, a technológiától 

és a gazdaság pillanatnyi állapotától. Modelljükben a kibocsátást a mezőgazdaság által megtermelt 

GDP nagyságával mérték (1990. évi USA-dollárban).  

1.) Az inputok közé a föld (mezőgazdasági művelés alá vont területek, szántóterületek, 

legelők nagysága hektárban), a tőke (tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések és 

épületek, állatállomány, ültetvények), a munkaerő (aktív mezőgazdaságban dolgozók száma) 

és a műtrágya (egyéb kemikáliákkal együtt) tartoznak.  

2.) Mezőgazdasági technológiai mutatóként az egységnyi területre vetített hozamok 

nagyságát és, kiemelt fontosságú tényezőként, a humán tőkét vették figyelembe. A 

technológia fejlődésével a használható tudást elsősorban a szakképzés és a felsőoktatás 

nyújtja, ezért a modellben az iskolázottságot, azaz a munkaerő oktatásban töltött évei 

számának átlagával számoltak. A termelékenységgel kapcsolatban számításba vehető olyan 

közjavakat, mint a közlekedési és kommunikációs infrastruktúra, a közegészségügy, a 

kutatás-fejlesztés és a szaktanácsadási rendszerek, nem vették egyenként figyelembe, 

hanem az USA-hoz viszonyított egy főre jutó kibocsátást vizsgálták, mint ami jól méri a 

tőkét és a technológiát.  

3.) Mundlak és munkatársai szerint az intézmények, vagyis a fizikai, jogi és szabályozási 

keretek támogatólag hatnak a mezőgazdaság fejlődésére is. Befolyásukat a Freedom House 

politikai jogok és civil szabadság pontszámaival mérték.  

4.) Az ösztönzők esetében vizsgálták a mezőgazdaság és más szektorok közötti 

kereskedelmi arányokat (mezőgazdasági GDP deflátor/GDP deflátor) és ezek változásait. A 

modell megalkotásánál figyelembe vették az adók, a közvetett és közvetlen támogatások 

nagyságát, valamint a mezőgazdasági termelésre jellemző kockázatot, a mezőgazdasági 

termékek piacán fellépő kockázatot és az infláció mértékével is együtt járó piaci kockázatot.  
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5.) A fizikai környezet fontosságát az adja, hogy a mezőgazdasági termelés nagymértékben 

függ a természeti környezettől, a napsütéses órák számától, az éves csapadék mennyiségétől 

és a rendelkezésre álló vízkészletek mennyiségétől.  

5.2. A fenntartható mezőgazdaság gazdasági kritériumai Dániában és Magyarországon 

A két ország agrárteljesítményének elemzéséhez először néhány kiválasztott mutató segítségével 

végeztem összehasonlítást, majd a következő lépésben egy hét elemből álló egyszerű 

mérőszámrendszert alkalmaztam. Az eredmények értékelése után a modell továbbfejlesztett, 

további országok adataival kibővített, változatát alkalmaztam, végül a modellbe bevontam a 

környezeti hatások elemzését is.  

Dánia, ma a világ egyik legversenyképesebb, legfejlettebb, legmagasabb foglalkoztatási rátával 

rendelkező országa. Amint azt a 2. táblázat mutatja, Dániában a GDP 2008-ban 233,0 milliárd 

euró, ezzel szemben Magyarországon 105,5 milliárd euró volt, a GDP 1,7-es növekedése 2010 első 

negyedévére a válság hatása miatt  -0,6-re csökkent.  

2. táblázat: A GDP alakulása néhány európai országban   

Ország neve 
GDP értéke 2008-

ban milliárd euro 

reál GDP növekedés 

2007 

GDP növekedés 

2008 

reál GDP növekedés 

2009 

reál GDP növekedés 

2010 Q1 

Dánia 233 1,7 -0.9 -4.7 -0,6 

Svédország 64,8 10,6 -6,2 -5,1 4,5 

Hollandia 595,9 3,9 1,9 -3.9 0,4 

Franciaország 1948,5 2,4 0,2 -2,6 1,2 

Németország 2495,8 2,5 1,3 -4.9 1,5 

Csehország 147.9 6,1 2,5 -4.1 1,1 

Magyarország 105,5 1.0 0,6 -6.3 -0,9 

EU 27 12511,6 2.9 0.7 -4.2 0.5 

Forrás: ECB Statistical Data Warehouse, 2010 

A WEF versenyképességi rangsora szerint a 2008-2009. évben a világon Dánia a 3., Magyarország 

csak a 62. ország volt, a rangsorban Dániát csak Svájc, az USA és Svédország előtte meg (WEF 

2009-2010). 2009-2010-ben Dánia az 5., míg Magyarország az 58. helyen áll.  A World 

Competitivness Yearbook versenyképességi rangsora szerint a 2010. évben a világon Dánia az 5., 

Magyarország csak a 45. helyen szerepelt (WCY 2010). A versenyképességi index alapján készített 

rangsorokat a 3. táblázat mutatja. 
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3. táblázat: A világ néhány országának versenyképességi indexe 2009-2010-ben 

A WEF versenyképességi indexe, 2009-2010 A WCY versenyképességi indexe, 2010 

Ország neve Sorszám Ország neve Sorszám 

USA 1 USA 1 

Svájc 2 Hong Kong 2 

Svédország 4 Svájc 4 

Dánia 5 Dánia 5 

Finnország 6 Hollandia 6 

Németország 7 Norvégia 11 

Franciaország 16 Németország 13 

Cseh Köztársaság 31 Franciaország 28 

Magyarország 58 Cseh Köztársaság 29 

Zimbabwe 132 Magyarország 45 

Forrás: WEF és WCY alapján saját összeállítás 

Dánia az egyik leggazdagabb európai ország, a 27 uniós tagállamhoz viszonyítva Dánia az egyfőre 

jutó GDP értékeket tekintve a 4. helyen áll. Az uniós országok közül csak Luxemburg és Izland 

előzi meg, a nem uniós országok közül csak Norvégia, Svájc és az USA (161%). Tendenciájában 

vizsgálva az egy főre jutó GDP adatok alapján azt láthatjuk, hogy Dánia az uniós átlagnál 2004-ig 

közel 30%-kal gazdagabb volt, ami mára csaknem megfeleződött, 17%-ra csökkent (Eurostat). Az 

egy főre jutó GDP PPS-ben számított értékeit a 2004-2009 időszakra a 4. táblázat mutatja. 
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4. táblázat: Az egy főre jutó GDP néhány európai országban 2004-2009, PPS-ben számolva 

 Ország neve 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU 27 100 100 100 100 100 100 

Belgium 121 120 118 116 115 115 

Cseho. 75 76 77 80 80 80 

Dánia 126 124 124 121 120 117 

Németo. 116 117 116 116 116 116 

Írország 142 144 145 148 135 131 

Görögo. 94 92 93 93 94 95 

Spanyolo. 101 102 105 105 103 104 

Franciao. 110 111 109 108 108 107 

Olaszo. 107 105 104 103 102 102 

Litvánia 50 53 55 59 62 53 

Magyaro. 63 63 63 63 64 63 

Hollandia 129 131 131 132 134 130 

Ausztria 127 124 125 123 124 122 

Lengyelo. 51 51 52 54 56 : 

Portugália 77 79 79 78 78 78 

Slovénia 86 87 88 89 91 86 

Slovákia 57 60 63 68 72 72 

Finnország 116 114 114 118 117 111 

Svédo. 126 122 123 125 122 120 

UK 124 122 120 117 116 116 

Norvégia 164 176 184 179 191 177 

Svájc 135 133 136 141 141 144 

 (EU-27 = 100) 

Forrás: Eurostat 

Még az amerikaiakat is megelőzve, a dánoknál a legmagasabb a foglalkoztatottsági ráta (77,1%) és 

a 80%-os aktivitási szint is majdnem a legnagyobb. Ugyanez a két mutató Magyarországon 

mindössze 57,3, illetve 60% (OECD 2010). A 15-64 éves korosztály foglalkoztatottsági rátáját és az 

aktivitási szintet az 5. táblázat mutatja.  

5. táblázat: Foglalkoztatottsági ráta és aktivitási szint, 2009-ben 

Ország neve Foglalkoztatottsági ráta Aktivitási szint 

Dánia 75,7 80,7 

Magyarország 55,4 61,6 

Hollandia 75,8 78,8 

Svédország 72,2 78,9 

Franciaország 63,9 70,2 

Németország 70,4 76,4 

Csehország 65,4 70,1 

OECD átlag 64,8 70,7 

USA 67,6 74,6 

Forrás: OECD Unemployment outlook alapján saját öszeállítás 
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 A Richard Florida által alkalmazott 3T (tehetség, technológia, tolerancia) vizsgálat alapján készített 

rangsorban Dánia szintén az élvonalban, a 9., a 4., illetve a 2., Magyarország csak a 13., a 16., 

illetve a 25. helyen szerepel, amint azt a 6. táblázat mutatja.  

6. táblázat: Az egyes országok rangsora a tehetség, technológia és tolerancia index rangsorok 

alapján 

Az egyes országok rangsora a tehetség, technológia és tolerancia index rangsorok alapján 

Tehetség index Technológia index Tolerancia index 

Sorszám Ország neve Sorszám Ország neve Sorszám Ország neve 

1. Írország 1. Svédország 1. Svédország 

3. Hollandia 2. Finnország 2. Csehország 

4. Finnország 3. Dánia 4. Dánia 

9. Dánia 4. Svájc 6. Norvégia 

12. Németország 10. Hollandia 9. Hollandia 

13. Magyarország 15. Csehország 10. Svájc 

21. Csehország 16. Magyarország 12. Ausztria 

25. Svájc 25. Románia 23. Magyarország 

Forrás: Dessewffy és Ságvári 2006 alapján saját összeállítás 

5.2.1. A dán és a magyar mezőgazdaság teljesítményének vizsgálata  

A 4.1. fejezetben ismertetett agrártörténeti összehasonlítás arra mutat rá, hogy a dánoknál 

viszonylag korán történt meg a modern, piaci termelésre való átállás, amit erőteljesen segített a 

technológiai fejlődést is ösztönző intézményi környezet. Magyarországon ezzel szemben 

megmerevedtek a feudális viszonyok, a századforduló két évtizede jelentett csak észrevehető 

kapitalista irányú fejlődést, felzárkózási kísérletet az iparosodott országok irányába. Dánia, a II. 

világháború után robbanásszerű fejlődésnek indult, miközben Magyarországon a fejlődés kereteit 

nem biztosították a termelési viszonyok, ugyanakkor a „magyar modellben” az agrárágazat 

mindvégig kiemelt figyelmet kapott, elsősorban export potenciálja és foglalkoztatási jelentősége 

miatt.  

A történeti pályák összevetése után megvizsgáltam az elmúlt két évtized teljesítményét. Abból a 

feltételezésből indultam ki, hogy a dán mezőgazdaság jóval hatékonyabb, mint a magyar, és hogy 

ennek olyan okai vannak, mint a jobb technológia, magasabb tőke, képzettebb munkaerő, és így 

tovább. Ugyanakkor nyitottnak éreztem azt a kérdést, hogy ha figyelmen kívül hagyjuk a magasabb 

fejlettségi szintből adódó tényezőket, vajon még mindig a dánokat tekinthetjük-e jobbnak. Másképp 

fogalmazva, a hagyományos termelékenységi összevetésben minden kétséget kizáróan a dánok 

jóval előttünk járnak. Hasonlóan sok más kutatóhoz, ezt az előnyt két részre bontva, egy valódi 

összehasonlítást lehetővé tevő mutató kialakítását tűztem ki célul. Leegyszerűsítve ezt úgy 

lehetne leírni, hogy Dániában, annak ellenére, hogy az ország területe és lakossága is 

hozzávetőlegesen fele hazánkénak, jóval magasabb a mezőgazdaság bruttó kibocsátási szintje, ám 
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ezt jelentősen több input és sokkal kedvezőbb társadalmi körülmények között érik el. Ha tehát két 

összetevőre bontjuk fel a mezőgazdasági termelést meghatározó tényezőket, akkor az egyik mutatja 

az alkalmazott technológia korszerűségét, valamint a felhasznált inputok mennyiségét és 

minőségét, a másik pedig azt, hogy hogyan hasznosítják ezeket (technológiai hatékonyság). 

Vizsgálatomat tehát a második összetevőre koncentráltam, amikor a hatékonyságot szerettem volna 

összehasonlítani, vagyis, ha azonos technológiát alkalmazna, és azonos inputmennyiséggel 

dolgozna mindkét ország, vajon melyik nemzet mezőgazdasága tudna magasabb kibocsátási 

szintet elérni. Az egyszerű módszerrel történő összehasonlítást követően vizsgálataimat 

kiterjesztve, agrár termelési függvények segítségével vetettem egybe a két ország 

agrárgazdaságának teljesítményét.  

A.) Egyszerű mutatószámok segítségével történő összehasonlítás 

Először néhány mutató segítségével összevetettem a két ország agrárteljesítményét az 1997 és 2007 

közötti, alig több mint egy évtizedre. Azokkal a mutatószámokkal dolgoztam, amelyeket Maddison 

és van Ooststroom (1995) javasolt, ugyanakkor nem vásárlóerő-paritáson és nem is azonos árakon 

számolva, mert pontos adatok nem álltak ehhez rendelkezésre (mezőgazdasági árarányok). 

Végeztem azonban becsléseket az OECD által közzétett adatok felhasználásával (OECD). 

Természetesen mindezeket figyelembe véve interpretáltam a kapott eredményeket, amelyekben nem 

tapasztaltam a várakozásoktól jelentősen eltérőt. A jellemző viszonyszám 2,5-3, azaz a dán 

mezőgazdasági termelékenység két és fél, háromszorosa a magyarnak. Az árarányok 

figyelembe vételével, jóval közelebb kerül a magyarok teljesítménye a dánokéhoz, de még így is 

valamelyest nagyobb hozzáadott értéket tud előállítani a skandináv ország egy hektár 

megműveléséből, vagy egy mezőgazdasági alkalmazottból, mint Magyarország. Ennek számos oka 

lehet, szerepet játszik többek között a mezőgazdaság ágazati szerkezete (Magyarországon igen 

jelentős a magas munkaerő igényű kertészeti termékek, gyümölcsök aránya, eléri az ágazat bruttó 

kibocsátásának 20%-át, miközben Dániában 7% alatt marad, az állattenyésztés a dánoknál 55-60%-

os súlyt képvisel és igen intenzív, nálunk mindössze 40% körüli.) A ráfordításokban (folyó termelő 

felhasználás) jelentkező különbségek is okozhatják az eltérést, (a magyarok több műtrágyát és 

egyéb kemikáliákat használnak fel, az alkalmazott technológiának magasabb a fajlagos 

energiaszükséglete, a dolgozók kevésbé képzettebbek). 
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7. táblázat: Egy hektárra jutó bruttó hozzáadott érték (1997-2007) 

EUR/ha 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Dánia 1298 1014 984 1175 1375 1087 1080 1173 844 863 898 

Magyarország 302 337 315 328 361 347 324 405 377 376 391 

DK/HU 4,3 3,0 3,1 3,6 3,8 3,1 3,3 2,9 2,2 2,3 2,3 

Forrás: Eurostat, FAO alapján saját összeállítás 

A mezőgazdasági művelés alá vont területegységre jutó bruttó hozzáadott értéket tekintve (7. 

táblázat) az olló jelentősen összecsukódott a vizsgált 11 évben, négyszeresről, alig több mint 

kétszeresre, ami azt jelenti, hogy ha a vásárlóerő paritást is bevonjuk az elemzésbe, akkor a 2000-es 

évtized közepétől majdhogynem utolértük a dánokat.  

8. táblázat: Egy (mezőgazdaságban foglalkoztatott) főre jutó bruttó hozzáadott érték (1997-2007) 

EUR/fő 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Dánia 37277 29487 29570 35866 43343 36022 37294 38208 28423 29445 30016 

Magyarország 6507 7483 7197 7618 8839 8420 8827 11578 11387 11439 12429 

DK/HU 5,7 3,9 4,1 4,7 4,9 4,3 4,2 3,3 3,5 2,6 2,4 

Dánia 31491 25445 25094 31283 38014 30909 31487 36117 27140 28168 29644 

Magyarország 6507 7595 7058 7505 8694 8420 8827 11578 11387 11439 12429 

DK/HU 4,8 3,4 3,6 4,2 4,4 3,7 3,6 3,1 2,4 2,5 2,4 

Forrás: Eurostat, ILO és KSH alapján saját összeállítás
 

A mezőgazdaságban foglalkoztatottakra és az egy főre jutó bruttó hozzáadott értékben (8. és 9. 

táblázat) jelentősebben maradunk el a dánoktól. 

9. táblázat: Egy (teljes népesség) főre jutó bruttó hozzáadott érték (1997-2007) 

EUR/fő 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Dánia 661 512 490 583 688 539 533 575 417 431 439 

Magyarország 182 203 190 188 207 199 187 235 219 217 226 

DK/HU 3,6 2,5 2,6 3,1 3,3 2,7 2,9 2,5 1,9 2,0 1,9 

Forrás: Eurostat, IMF alapján saját összeállítás 

B.) Az egyszerű mutatószámok tanulmányozását követően a két ország hatékonyságát a fent 

ismertetett Mundlak-féle termelési függvényből kiindulva, sok tényezőt figyelembe vevő 

hételemű (intézmények működése, infrastruktúra, kultúra, technológia, mezőgazdasági inputok, 

fizikai környezet) mérőszámrendszer segítségével vizsgáltam meg, amelyben erős hangsúlyt 

kapott az intézményi környezet. A mérőszámrendszer input oldala 6 csoportból áll, első fele teljes 

mértékben elfogadott, számokban jól megragadható három alcsoportból áll, másik felét vitatható 

tényezők alkotják:  
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1. Szocio-kulturális tényezők: Fukuyama (1995), Weber (1996) és sok más kutató, többek között 

Mundlak elméletét követve, kiemelt tényezőként kezeltem a kulturális faktorokat, ami egyrészt a 

humán tőke minőségének meghatározó eleme, másrészt a viselkedési, kapcsolati mintázatokon 

keresztül a gazdasági működés hatékonyságának meghatározója is. Ezért vizsgáltam a vallás 

szerepét és a képzettséget is. 

a) A protestáns etika weberi gazdaságalakító jelentőségét elfogadva, mértem a lakosságban a 

protestánsok arányát (CIA World Factbook), továbbá – azzal a kiinduló feltételezéssel, hogy a 

vallásos ember jobb közösségalkotói hajlandósággal és képességgel bír, többet és szorgalmasabban 

dolgozik – a vallásosság mértékét is megkíséreltem számok formájában kifejezni. Két mutatót 

képeztem: a hetente egyszer templomba járók aránya (World Value Survey), illetve a magukat 

ateistáknak, Istenben nem hívőnek, agnosztikusnak vallók hányada (Zuckerman 2005). 

b) Az oktatás kiemelkedő fontosságát mutatja, hogy a technológia fejlődésével nélkülözhetetlenné 

váló új tudást elsősorban a szakképzés és a felsőoktatás nyújtja. Ezért a modellben két 

mutatószámot vettem figyelembe: az agrár-felsőoktatásban végzetteknek az összes diplomáson 

belüli százalékos arányát (Eurostat), valamint a gazdaságilag aktívak oktatásban töltött éveinek a 

számát (Eurostat). 

2. Mundlak vizsgálta a termelékenységre pozitív hatást gyakorló olyan számszerűsíthető 

közjavakkal való ellátottságot, mint például a közlekedési és kommunikációs infrastruktúrát, az 

egészségügyet, a kutatás-fejlesztést, vagy a szaktanácsadási rendszereket.  Modellje alapján három 

infrastrukturális ágat vizsgáltam: 

a) A közlekedési infrastruktúrát az OECD és az Eurostat adataiból az autópálya- és vasútipálya-

sűrűséggel mértem, hiszen ezeket a mezőgazdasági termékek szállításában kiemelkedő 

jelentőségűnek gondoltam.  

b) A kommunikációs hálózat szerepét mind a vidéki életben, mind a mezőgazdasági termelésben is 

egyre jelentősebbé váló internet- és mobiltelefon-használattal mértem: néztem az előfizetések 

számát, a beszélgetések időtartamát., az internet-elérhetőséggel rendelkező háztartások és vállalatok 

arányát (Eurostat és OECD). 

c) Az egészségügyi infrastruktúrát úgy gondoltam számokban megragadni, hogy az egy főre jutó 

egészségügyi kiadást (USD PPS), a GDP %-ában mért egészségügyi kiadást, és a születéskor 

várható élettartamot vetettem össze (WHO és OECD adatokból).  
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3. Az alkalmazott technológia mutatói három olyan alcsoportba sorolhatók, amelyek jól 

reprezentálják egy ország technológiai fejlettségi szintjét. A következőkkel számoltam: 

a) Kutatás-fejlesztésre fordított kiadások, a GDP %-ában mérve (OECD, Eurostat és Danmarks 

Grundforskningsfond adatok). A mezőgazdaságban folytatott kutatás-fejlesztés eredményezhet 

magasabb hozamokat, hatékonyabb műtrágyák és növényvédő szerek létrehozását, és jobb 

gazdálkodási gyakorlat kialakítását. A nem mezőgazdasági fejlesztések, új technológiák 

kifejlesztését teszik lehetővé, valamint jobb minőségű gépek és berendezések használata, precíziós 

technikák alkalmazása válik lehetővé. 

b) Mezőgazdasági hozamok: búzahozamok, egy tehénre jutó tejtermelés, egy kocáról ellésenként 

leválasztható malacok száma egy tyúkra jutó tojástermelés, mert ezek az adatok tükrözik az 

alkalmazott technológiák fejlettségét. (FAO, KSH, Dansk Landbrugsradgivning adatok), 

c) Állatsűrűség: állatok száma területi egységenként (db/km
2
) (FAO és Eurostat adatok), ami 

tükrözi a tartási technológiák típusát, minőségét, korszerűségét.  

4. Intézményi környezet: Többek között Acemoglu, Robinson, Buchanan és Schleifer szerint az 

intézmények, vagyis a fizikai, jogi és szabályozási keretek, támogatólag hatnak a gazdaság – és 

benne természetesen a mezőgazdaság – fejlődésére. Az intézményrendszer befolyását Mundlak és 

munkatársai a Freedom House politikai jogok és civil szabadság pontszámaival mérték. 

Vizsgálatomban valamelyest kiterjesztettem ezt az összetevőt, mert nem csupán 

a) a szabadságjogokat és a politikai jogokat (a Freedom House gyülekezési és egyesülési jogra, a 

jogrendszer működésére, a kormányzat működésére vonatkozó pontszámával), hanem 

b) az intézményekbe (parlament, igazságszolgáltatás, egyház, fegyveres erők, rendőrség, 

társadalombiztosítás, egészségügy, civil szolgálatok) vetett bizalmat (European Values Survey és 

World Values Survey), és Fukuyama nyomán az egymás iránti bizalmat is (Halman, The European 

Values Study) vizsgáltam. 

5. Négy mezőgazdasági input csoportot képeztem, és a következőket mértem: 

a) a földet, vagyis a megművelhető területek és a mezőgazdasági művelés alá vont területek, 

szántóterületek, legelők nagyságát hektárban (FAO és Eurostat adatok). 

b) a tőkét, de mivel mezőgazdasági tőkejavakról nem áll rendelkezésre megbízható adat, ezért több 

forrásból kíséreltem meg hozzávetőleges becslést adni. A FAO Statisztikai évkönyvben, az 1995-ös 

változatlan áron, USD-ben számított tőkeállomány értéke csak igen rövid periódusra áll 
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rendelkezésre, ezért ezen felül számoltam még tárgyi eszközökkel, azaz a betakarítógépekkel, a 

fejőgépek és a mezőgazdasági traktorok számával (FAOSTAT), valamint az állatállomány 

volumenével. Ez utóbbi vizsgálatánál csak a mindkét ország esetében meghatározó állatok, 

nevezetesen a sertések, a szarvasmarhák és a tojótyúkok számát vettem figyelembe (az előbbieket 

az Eurostat Agriculture, a tojótyúk-állományt a FAO adatokból). Figyelmen kívül hagytam a tőke 

egyik típusát, az ültetvényeket (szőlő, gyümölcsös), mert nem áll rendelkezésre jól 

összehasonlítható adat, jóllehet fontos tényező lehetne, hiszen arányuk Magyarországon viszonylag 

magas (3,1%), míg Dániában az éghajlati viszonyok miatt jelentéktelen (0,4%). 

c) a munkaerőt az aktív mezőgazdasági dolgozók által ténylegesen ledolgozott órák számával 

(AWU) vettem figyelembe (Eurostat), valamint a mezőgazdaságban foglalkoztatottak arányának 

százalékos értékeivel (FAO) számoltam. 

d) a felhasznált kemikáliák mennyiségét az alkalmazott műtrágyák és ötféle növényvédő szer 

(szerves foszfátok, gyomirtó szerek, rovar- gomba- és baktériumölő szerek), valamint az ásványi 

olajok volumenével mértem (FAO).  

6. a fizikai környezet nem hagyható figyelmen kívül, hiszen a mezőgazdasági termelés 

nagymértékben függ a természeti környezettől, és ezért figyelembe vettem: 

a) a napsütéses órák számát,  

b) a vízzel való ellátottságot: az éves csapadék mennyiségét (Statistical yearbook 2009, KSH, 

Encyclopedia Britannica), illetve a rendelkezésre álló édesvízkészletek mennyiségét (Eurostat). 

7. Az outputot a mezőgazdasági szektor változatlan áron számított bruttó kibocsátásával 

számszerűsítettem (Eurostat adatok).  

A fenti tényezők mindegyikére idősorokat képeztem az 1990 és 2007 közötti időszakra, ugyanakkor 

nem minden összetevőnél álltak rendelkezésemre a vizsgált időszak egész hosszára vonatkozó 

adatok. (Magyarország esetében többnyire csak az ezredforduló utáni periódusra tették közzé az 

adatokat.)  

a) A mutatók egy részét nem pénzegységben, hanem naturáliában fejeztem ki, így hidaltam át 

az eltérő árak problémáját.  

b) Minden rátát úgy képeztem, hogy kizárólag a két ország viszonyszámára koncentráltam, a 

végső cél ugyanis az volt, hogy az output nagyságának az input nagyságához viszonyított 

arányát hasonlítsuk össze.  
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c) Kiszámítottam a két országra az egyes tényezők időszakra vonatkozó átlagát, majd ezek 

egymáshoz viszonyított arányát (dán adat/magyar adat).  

d) Végül súlyoztam a determináns faktorokat, tehát a súlyozott átlagokat viszonyítottam a 

bruttó kibocsátás viszonyszámához.  

Ahogyan a 10. táblázatban látható, öt különböző súlyozott átlagot is számítottam, hogy lássam, 

vajon a súlyozás mennyiben befolyásolja az eredményt.  

 A maximális eltérés nem érte el a 18%-ot, ami arra enged következtetni, hogy a 

súlyok önkényes megválasztása nem eredményez számottevő különbséget.  

 Ugyanakkor az intézmények valamint a kulturális tényezők jelentőségét látszik 

megerősíteni az, hogy, abban az esetben közelítettem meg leginkább a várt 

eredményt, amikor e két faktor együttes súlyát 50%-ban határoztam meg (utolsó 

sor). 

10. táblázat: Az egyes tényezők súlya  

Kultúra Infrastruktúra Technológia Intézmények Inputok Fizikai környezet 

0,1 0,1 0,3 0,05 0,4 0,05 

0,15 0,15 0,25 0,2 0,15 0,1 

0,2 0,1 0,25 0,2 0,2 0,05 

0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 

0,25 0,05 0,15 0,25 0,15 0,15 

Forrás: saját összeállítás 

A kapott eredményeket a 11. táblázat mutatja be, amelyből leolvasható, hogy a dán kibocsátás közel 

másfélszerese a magyarnak, a determinánsoknál azonban 160%-os előnyt mutat Dánia. Felmerül a 

kérdés, hogy vajon következik-e ebből az, hogy az utolsó mintegy másfél évtizedben a magyar 

mezőgazdaság hatékonysága meghaladta a skandináv országét.  
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11. táblázat: Az agrárhatékonyság tényezői Dániában és Magyarországon 1990-2007 (Dán és 

magyar érték hányadosaként meghatározott viszonyszámok) 

Mezőgazdasági termelés hatékonyságát meghatározó tényezők DK/HU 

I. Kulturális faktorok 1,41 

a.) Vallás 1,95 

b.) Iskolázottság 0,87 

II. Infrastruktúra 2,21 

a.) Közlekedés 3,48 

b.) kommunikáció 1,57 

c.) Egészségügy 1,59 

III. Technológia 3,22 

a.) Kutatás-fejlesztés 2,33 

b.) Hozamok 2,08 

c.) Állatállomány sűrűség 5,25 

IV. Intézmények 1,46 

a.) Szabadságjogok és politikai jogok 1,11 

b.) Intézményekbe vetett bizalom 1,81 

V. Inputok 1,11 

a.) Föld 0,52 

b.) Tőke 1,68 

c.) Munkaerő 0,22 

d.) Műtrágya és növényvédő szerek 0,61 

VI. Fizikai környezet 0,89 

a.) Víz 0,97 

b.) Napsütés 0,8 

Összes determináns faktor súlyozott átlaga 1,61 

VII. Output  

Bruttó kibocsátás 1,46 

Forrás: saját összeállítás 

A 10. táblázatban szereplő öt féle súlyozással számolva az alábbi eredményeket kaptam a 

determináns tényezők súlyozott átlagára, sorrendben 1,89, 1,89, 1,86, 1,71, 1,61. A 11. táblázatban a 

legjobbnak vélt súlyokkal számolt értékeket tüntettem fel és a továbbiakban is azzal számoltam. 

Kutatásaim során összevetettem egyrészt tíz év termelékenységét, másrészt közel két évtized 

teljesítményét. Arra a következtetésre jutottam, hogy bár a dán termelékenységi szint vitathatatlanul 

magasabb, elsődleges méréseim azonban azt mutatják, hogy (technológiai) hatékonyságunk 

hozzávetőlegesen 10%-kal jobb.  

Első, igen durva megközelítésű számításaim azt mutatják, hogy a dánok 60%-kal több/jobb inputtal, 

illetve kedvezőbb „állapot mutatókkal” rendelkeztek, ugyanakkor csak 50%-kal több terményt 

bocsátottak ki, mint a magyarok. Ez azt jelenti, hogy a meglévő technológia, tudás, tőke, környezet 

stb. felhasználási hatékonysága nálunk hozzávetőlegesen 10 %-kal jobb. (Ez egybevág 

Rungsuriyawiboon és Lissitsa eredményével.) Magyarázhatja a kutatásaim során talált magyar 

hatékonysági fölényt a növénytermesztés, illetve az állattenyésztés összkibocsátáshoz viszonyított 

arányától eltérő természeti adottságbeli arány, illetve a dánok „túl nagy” input erőfeszítése (magas 

tőkeállomány, jelentős beruházások, fejlett technológia, sűrű infrastruktúra) és a termelékenységet 

mérhetően erőteljesebben támogató intézményi környezetük, kulturális-, vallási-, kapcsolati 

mintázataik. 
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Várakozásaim szerint a dán mezőgazdasági hatékonyság (termelékenység) fölényét kellett volna 

empirikus vizsgálatomnak igazolni, azonban az ellenkezőjét találtam. Ennek okait az alábbiakban 

foglalom össze:   

1. A kapott eredmény első magyarázata az lehetne, hogy nem TFP-t számoltam, hanem csak annak 

egyik komponensét, azaz a technológia alkalmazásának hatékonyságát mértem, és nem 

foglalkoztam a technológia fejlettségi szint (a technika értéke és minősége) mérésével. 

Vizsgálatomat tehát arra korlátoztam, hogy meghatározzam, azt, hogy a felhasznált egységnyi 

erőforrás (ráfordítás) és az adott gazdasági növekedésre hatást gyakorló viszonyok, melyik 

országban eredményeznek nagyobb kibocsátást. Nem abszolút (termelékenység), hanem relatív 

hatékonyságot mértem és nem annak változását, hanem átlagos szintjét. 

Tisztában vagyok azzal, hogy a táblázatban szereplő értékek valójában csak tendenciaszerűen 

helytállóak, hiszen az adatgyűjtés során a nehézségeket gyakran olyan módon sikerült leküzdeni, 

hogy szakmailag kevéssé konzisztens módszereket alkalmaztam, nem voltam ugyanis birtokában 

számos olyan adatnak, amely lehetővé tett volna egészen korrekt számításokat. Az idősorok eltérő 

hossza is pontatlanságot eredményezhet – bizonyos adatok csak néhány évre, Magyarország 

esetében elsősorban a rendszerváltás utáni évekre vonatkozóan érhetőek el, míg más idősorok 10, 

akár 20 évet is felölelnek.   

Miképpen fent említettem, a mutatókat nem pénzegységben mértem, nem volt szükség arra, hogy 

vásárlóerő paritáson vagy egyéb más összehasonlító áron mérjem azokat, hiszen a két ország adatait 

egymáshoz viszonyítottam, illetve a végén az output/input arányt vizsgáltam, így azt feltételeztem, 

hogy a kibocsátás és az inputok áraránya azonos. A kibocsátásnál az Eurostat nemzeti számlákból 

vettem a mezőgazdaság bruttó kibocsátásának értékét csakúgy, mint például Van der Meer és 

Yamada (1988) Hollandia és Japán összehasonlításához. Ez azonban felvetheti azt a problémát, 

hogy az országok nem azonos módszerekkel, illetve eltérő árakon számoltak.  

2. Magyarázhatja a kutatás során kapott magyar hatékonysági fölényt a növénytermesztés, illetve az 

állattenyésztés összkibocsátáshoz viszonyított arányától eltérő adottságbeli arány. Ezt a 

megállapítást támasztja alá több szerző eredménye is. A magyar mezőgazdaság versenyképességét a 

főbb termékpiacokon Banse, et al. (1999) vizsgálta, és megállapította, hogy Magyarországon a 

gabona versenyképessége meghaladja az állattenyésztését. Ezt a vizsgálatot Elekes és Pálovics 

terjesztette ki (2001), akik szerint a magyar növénytermesztés versenyképesebb, mint az 

állattenyésztés. Dániában a kibocsátás közel 65-70%-át adja az állattenyésztés, miközben ez nálunk 

mindössze 35-40%. Dániában az állattenyésztésen belül a sertéságazat eredményei 

figyelemreméltóak. Azonban a termelési irányhoz szükséges adottságok különbségei ennek nem 
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tükörértékei. Jelentősen jobbak a magyar/dán növénytermesztési adottságok, mint a dán/magyar 

állattenyésztési feltételek, elsősorban a földrajzi, éghajlati, időjárási tényezők. Magyarország 

természeti adottságai (napfényes órák száma, talajminőség, csapadék) a legtöbb mérsékelt égövi 

kultúrnövény termesztésében jó eredményeket tesznek lehetővé (Somai 2004). Az ország 

területének 86,4%-a termőterület, több mint 80%-a síkvidék, ami kedvező a műveléshez és 

megkönnyíti a művelés gépesítését, a talajok 40%-a jó vagy kiváló termőképességű (Buday-Sántha 

2001).  

a.) A növénytermesztéshez szükséges természeti adottságokat a hazai két legfontosabb növényre, 

az őszi búzára és a kukoricára vizsgáltam, hiszen e két gabonafajta a vetésterület mintegy felét 

jelenti. Varga-Haszonits (1987) nyomán az 1961 és 1990 közötti három évtizedre olyan 

agrometeorológiai tényezőket vettem figyelembe, mint a hőmérséklet, napsütéses órák száma, és a 

csapadékmennyiség. Az eredmények azt mutatják, hogy mind a hőmérsékleti és napsugárzási 

viszonyok, mind a csapadékeloszlás tekintetében hazánk adottságai jobbak, és becsléseim szerint 

mintegy 20-30%-os terméstöbbletet tesznek lehetővé.  

Az őszi búza növekedésében igen fontos a hőmérséklet, ami a vetés-kelés, a szárba indulás és a 

kalászolás időszakában egyaránt ideális Magyarországon, a dánoknál, azonban ezekben az 

időszakokban átlagosan mintegy 3 
◦
C-kal elmarad ettől.  A kukoricának vetéskor és keléskor (április 

közepétől május második dekádjának végéig) van szüksége a fejlődéshez magasabb hőmérsékletre, 

ez a kedvezőbb adottság szintén hazánkban jellemző, a dánoknál hidegebb van. A búzának fontos 

még az őszi talajnedvesség és a sok tavaszi napsütés, a kukoricának a nyári csapadék. A napsütéses 

órák száma Magyarországon az őszi hónapokban jelentősen, 40-60%-kal, tavasszal 10-20%-kal, 

nyáron, pedig 30%-kal több hazánkban. Dániában átlagosan 171 csapadékos nap van egy évben, de 

különösen a tél csapadékos. A búzának azonban tavasszal, a kukoricának, pedig nyáron van 

szüksége sok csapadékra, amikor a Dániában lehullott mennyiség kisebb. Az időjárás hatására 

Magyarországon ± 20%-os termésingadozás figyelhető meg, ami azt jelenti, hogy két év 

termésmennyisége közötti különbség akár kétszeres is lehet, ugyanezt elmondhatjuk a két ország 

viszonylatában is.  

A képet erősen árnyalhatja továbbá az a tény, hogy a növénytermesztés nem korlátozódik csupán a 

kukoricára és a búzára.  Magyarországon a természeti adottságok még sok más növény (napraforgó, 

takarmánynövények, gyümölcsök, szőlő, zöldségek, stb.) termesztését teszik lehetővé, és ez jelentős 

mértékben tovább emeli az ágazatból származó jövedelem nagyságát.  

b.) A fejlett országokban az állattenyésztés részaránya az ágazaton belül meghaladja az 50%-ot, 

ennek okai a magasabb foglalkoztatás, a lakosság megtartása, az élelmiszeripar igénye és 
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környezetvédelmi megfontolások (Jávor, 1999). Az állattenyésztés a növénytermesztésnél 

tőkeigényesebb (épületek, gépek), fejlett technológia szükséges hozzá, és egységnyi kibocsátásnak 

nagyobb a munkaidő-igénye is. Az állattartás egész embert, állandó intenzív odafigyelést követel, 

szaktudást, fizikai munkát feltételez, hozzáadott érték termelő képessége viszont ennek megfelelően 

meghaladja a növénytermesztését.  

A fele akkora nagyságú és népességű Dániában az állatsűrűség jóval nagyobb, mint 

Magyarországon, holott adottságaink (elsősorban a takarmánytermesztéshez szükséges éghajlati és 

területi adottságok) hasonló volumenű állattartást tennének lehetővé. Udovecz (2009) szerint a 

magyar adottságok az egy gyomrú és a kérődzők tenyésztéséhez is jók, de egyik esetében sem 

ideálisak.  

A sertéságazat Dániában kiemelkedő teljesítményt mutat, aminek egyben jelentős a környezeti 

kockázata is. Dániában az éves sertéshús-termelés 13,5 millió tonna, a sertéshús mintegy 140 

országba irányuló exportja 1,7 millió tonna (Danish Meat Association, 2010). A sertések száma 

Dániában közel 14 millió, hazánkban alig több mint a negyede (3,87 millió), a dánok 1,6 millió 

szarvasmarhát tartanak, miközben mi csak 700 ezret, az egy kocáról leválasztható malacok száma 

13-15/ellés, Magyarországon csupán 6/ellés. Ezek a kedvezőtlen arányok, a közel 20 éves 

folyamatos csökkenés eredményei. A rendszerváltással elindított gazdasági és politikai változások 

súlyosan érintették a mezőgazdaság egészét, különösképpen az állattenyésztési ágazatot. 1984-ben 

9,2 millió sertést tartottak, 1991-ben ez a szám 6 millióra, 2008-ra mindössze 3,9 millióra csökkent. 

Hasonló mértékű visszaesés figyelhető meg a szarvasmarhatartásban is, ahol 1984-ben 1,9, 1991-

ben 1,4, 2008-ban mindössze 0,7 millió volt az állatlétszám. Baromfiból 1984-ben 57,5, 1991-ben 

35,6, 2008-ban 29,9 millió darabot tartottak, a csökkenés láthatóan jelentős volt, ám a dán 

baromfiállományhoz képest (16,7) még mindig jelentős számbeli fölényt mutat (Facts and Figures 

about Denmark, Denmark in Figures és KSH).  

Valamelyest magyarázhatja az állattenyésztési ágazatban tapasztalható elmaradásunkat az, hogy a 

tömegtakarmányok termésátlaga nálunk 4-5 tonna/hektár, szemben a fejlett országok 6-7 

tonna/hektár eredményével, továbbá, hogy nincs tengeri kikötőnk, így a takarmány mintegy 

negyedét jelentő szója drágábban jut el hozzánk, végül a tőkeszegénységből fakadó technológiai 

elmaradásunk is (Tóth, 2003). 

Miközben az állattenyésztés a munkaigényesebb, és Dániában több állatot tartanak, mégis a magyar 

mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya közel kétszerese a dánnak (5,5%). A munkaerő-

produktivitásban való elmaradásunkat jól szemlélteti, az egy fő mezőgazdasági foglalkoztatottra 

jutó bruttó hozzáadott érték, ami Kapronczai (2009) szerint 2006-ban Magyarországon 16 ezer, 
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Dániában 52 ezer euró volt. Ennél valamivel magasabb, négyszeres szorzót talált Lámfalusi (2005) 

az egy főre jutó kibocsátásnál, Blaas (2004) számításai viszont több mint 10-szeres eltérést 

mutatnak, igaz, hogy ő a munkaegységre jutó kibocsátást vizsgálta, melynek értékét Dániában, 

2001-ben 87 ezer euróban határozta meg, Magyarországon pedig nem érte el a 8 ezret.  

c.) Magyarázat lehet még a birtokméret eloszlás is. Nálunk mára a termelékenységet erőteljesen 

csökkentő szerkezet alakult ki, a földtulajdon elaprózódását látjuk (átlagos méret 26 hektár), kis 

átlagos területű, kedvezőtlen tulajdonviszonyú, elavult gépekkel dolgozó gazdaságok jellemzőek, a 

szövetkezés minimális szintje mellett. Dániát a családi birtok túlsúlya jellemzi, az átlagos 

birtokméret 55 hektár és az üzemek zöme modern technikával felszerelt, gépesített gazdaság.   

Nálunk tehát a sok, apró parcellás, háztáji termelő csekély inputtal (kis földterület, kevés tőke, 

nincs alkalmazott, elenyésző műtrágya, vetőmag, növény védőszer felhasználás) és nem 

versenyösztönző környezetben (piaci kényszer hiánya, földek korlátozott eladhatósága / 

megvásárolhatósága, piactorzító támogatások, bevásárlóközpontok kényszerítése belföldi áruk 

nagyarányú tartására stb.) elszigetelten gazdálkodik. Ugyanakkor a nagyon csekély ráfordításhoz 

(input) relatíve magas kibocsátás kapcsolódik, a természeti adottságok, a hagyományok, a szaktudás 

és a könnyű piacra jutás (korlátozott verseny) következtében. 

A történeti részben láthattuk, hogy a szocializmus idején nagy hangsúlyt fektettek a 

mezőgazdaságra, úgynevezett kettős szerkezet alakult ki, hiszen miközben meghonosították a 

modern nagyüzemi gazdálkodást a legmodernebb technológiák átvételével (például Bábolna, 

Nádudvar stb.) a háztáji gazdálkodást sem hátráltatták.  

Ma is duális farmszerkezettel találkozhatunk, létrejött kb. 5 ezer az állami gazdaságok és 

szövetkezetek utódszervezeteiként működő nagyüzem, amelyek a földterületek 40%-át használják, 

mellettük 30 ezer családi gazdaság működik, kb. 180 ezer kisüzem és mintegy 700 ezer háztartás, 1-

2 hektár földdel. Az új földtulajdonosok vagy saját területeiket művelik vagy a gazdák sok esetben 

magánvállalkozóként bérelt földterületeken gazdálkodnak. Ez a struktúra a hatékonyság, 

versenyképesség és a fenntarthatóság szempontjából rendkívül kedvezőtlen, a nagyobb üzemek 

ugyanis sikeresebben alkalmazkodnak az új feltételekhez, könnyen jutnak agrártámogatásokhoz, 

igaz viszont, hogy kevéssé törődnek a vidék speciális igényeivel és a munkanélküliséggel.  

3. A kiinduló feltételezés szerint a több tőke, a fejlettebb technológia, a jobb és sűrűbb infrastruktúra 

magyarázza a dán előnyt. Számos kutatás bizonyította, hogy a tőke szerepe igen meghatározó a 

mezőgazdasági termelésben. Mundlak et al. (1997) számításai szerint a kibocsátás 40%-ban 

tőkemeghatározott (azaz + 1 egység kibocsátásból, 0,4 egység a pótlólagos tőkebevitelnek 

köszönhető), a tőke és a föld rugalmasságának együttes összege, pedig 0,8 körüli, ami rávilágít arra, 
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hogy a mezőgazdaság a többi szektornál érzékenyebb a tőkeköltségre, de kevésbé érzékeny a 

munkaerőköltségre.  

Számításaim azt mutatják, hogy a dánok egyötödnyi munkaerővel és fele akkora földterületen, 

70%-kal több tőkével, háromszor olyan jó technológiával és dupla olyan sűrű, vagy hatékony 

infrastruktúrával közel másfélszer akkora kibocsátást érnek el, mint mi. Mindez alátámasztani 

látszik azt a megállapítást, hogy a magyar mezőgazdaság tőkeszegény, és nagyszámú munkaerőt 

foglalkoztat, alacsony a termelékenységünk, ugyanakkor magas a hatékonyságunk. 

Lámfalusi (2005) szerint az EU-ban Dániának a legkisebb a foglalkoztatási (3,3%) és a területi 

részesedése (2,5%), ugyanakkor az egyik legnagyobb a bruttó mezőgazdasági kibocsátása (9 

milliárd euró), ami a termelés rendkívül intenzív voltát mutatja. Az egy hektárra és az egy főre 

vetített bruttó hozzáadott értékek egyaránt magasak, az agrár-külkereskedelmi mérleg pozitív (4,8 

milliárd dollár), a mezőgazdaság súlya a külkereskedelmi forgalomban magas (az exportból 

17,13%, az importból 10,11%). Magyarország termőterülete kétszer nagyobb, a foglalkoztatottak 

száma 40 százalékkal magasabb, a szektor kibocsátása azonban 30 százalékkal alacsonyabb (5,7 

milliárd euró), mindez jelzi alacsony munkatermelékenységünket. Agrárkülkereskedelmi 

egyenlegünk pozitív és viszonylag jelentős nagyságú (1,4 milliárd dollár), a mezőgazdaság súlya az 

exportból 7,67%, az importból 3,42%. 

Összefoglalva, elmondhatjuk, hogy a termelékenységbeli különbséget nagyrészt magyarázza a 

termelésben felhasznált alkalmazott technika (gépek) minősége és számbeli fölénye, valamint a 

termelő felhasználás jóval magasabb dán szintje. Ezen túl, Magyarország gabona termésének 

túlnyomó többségét nyersanyag áron értékesíti, így kevesebb hozzáadott érték keletkezik, mintha a 

gabonát állati takarmányként értékesítve húst vagy húskészítményeket, feldolgozott termékeket 

állítanánk elő.  

A társadalmi, kulturális és intézményi keretek, vagyis a jogi és szabályozási környezet szerepe az 

agrárteljesítményben a dán és a magyar agrárkibocsátás arányában (1,46) is jól tükröződik. 

Becslésem szerint az intézményi és kulturális viszonyokat tükröző pontszám Dániában 40%-kal 

magasabb (11. táblázat). A mezőgazdaság fejlődése, a termelési szerkezet, a termelés intenzitása és 

hatékonysága jelentős mértékben függ a történelmi gyökerektől. Feltételezésem szerint a két ország 

közötti eltérések oka az intézményrendszer eltérésein és a kulturális mintázatokon kívül a történeti 

sajátosságokban és az oktatás és a szaktanácsadás helyzetében keresendő, ahogy azt a történelmi 

előzmények részben vázoltam.  
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4. A nagyobb mértékű támogatások, amelyek szerepéről részletesebben a 6. fejezetben írok, 

eredményeképpen a kibocsátás Dániában mérhetően magasabb. A két tagország az általam vizsgált 

időszakban eltérő módon és mértékben jutott agrártámogatásokhoz. Az eltérő feltételek miatt a KAP 

első, majd második tengelyének szerepe egészen más, az igénybe vehető összegek eltérően 

alakultak. Dánia 1973 óta az EU tagja, hosszú ideje élvezi az uniós támogatások kedvező hatásait, a 

gazdák könnyen és gyorsan jutnak a számukra legmegfelelőbb támogatásokhoz, miközben 

Magyarország több év átmeneti támogatási formák után juthat csak hasonlóan kedvező 

feltételekhez.  

Dániában az Egységes Mezőgazdasági Támogatási Rendszer által biztosított támogatások aránya 

jelentős (2009-ben például 94%, a második tengely aránya 6% körüli, ugyanez Magyarországon 

63%, illetve 37%). Nehéz pontos adatokat közölni az egyes tagországok mezőgazdasági 

támogatására vonatkozóan. A Farmsubsidy.org szerint például 2006-ban az összes KAP támogatás 

Dániában 1,17 milliárd Euró volt, szemben a magyarországi 841 millióval, igaz azonban, hogy 

ebből a nemzeti források részaránya Dániában 91%, míg nálunk csak 46%. A támogatások 

nagyságára vonatkozó 12. táblázatot az EU hivatalos közlése alapján állítottam össze.  

12. táblázat: Európai uniós támogatások mértéke Dániában és Magyarországon (2004-2008)  

EU támogatások 

Millió EURÓ 
2004 2005 2006 2007 2008 

 DK HU DK HU DK HU DK HU DK HU 

KAP támogatások 

összesen 
1 221,6 60,7 1 228,3 651,5 1 164,8 840,9 1087,6 951,0 1164,9 673,8 

Közvetlen 

támogatások 
851,4 0,0 918,2 316,0 923,5 373,4 979,6 471,5 869,8 542,8 

Export 

támogatások 
257,7 0,2 204,4 29,7 133,1 31,2 100,3 12,2 67,4 17,4 

Vidékfejlesztés 43,8 60,2 46,1 136,4 74,3 233,1 340,6 476,0 110,8 160,3 

Forrás: European Commission alapján saját öszeállítás 

Kutatásom ezen fázisának végső eredménye azt igazolja, hogy míg Dániában a megtermelt 

jövedelem és a megfelelő támogatás biztosítja az újratermelést, a hatékonyságot, és az ehhez 

szükséges egyre fejlettebb eszközöket, addig nálunk a támogatások nem megfelelő szintje azt 

eredményezi, hogy a gazdálkodók kiszolgáltatottak, veszteségesen termelnek, a támogatások inkább 

a meglévő állapotot állandósítják, kevés teret engedve a fejlesztéseknek, beruházásoknak és az 

innovációnak.  Több irányú további vizsgálatok folytatását tartom célszerűnek, hogy meggyőzőbb 

argumentumokat tarthassak a kezemben. Szükségét látom a versenyképesség és a fenntarthatóság 

kérdésének vizsgálatára is, amire az 5. fejezetben térek ki részletesen. Az intenzív termelés, a 

versenyképes, olcsó, jó minőségű termékek előállítása nagymértékű környezeti terhelést okoz, 

externális hatásaival terhet ró a gazdaságra és felveti a hosszú távon való fenntarthatóság kérdését. 
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A multifunkcionális európai modellnek megfelelő mezőgazdaság és vidékfejlesztés kialakítása 

mindkét tagországban létkérdés.  

5.2.2. A mezőgazdasági teljesítmény értékelése korrelációs számításokkal  

További kutatásokat tartottam szükségesnek annak feltárására, hogy milyen pontos, matematikailag 

leírható, igazolható kapcsolat van az általam befolyásolónak vélt tényezők és a mezőgazdaság 

teljesítménye között. Ebből a célból egy sokváltozós regressziós számítás segítségével a kapott 

eredmények fényében korábbi következtetéseimet átértékelem.  

Mivel az egyszerű módszerrel kapott értékek nem várt eredményt mutattak, ezért kísérletet tettem 

arra, hogy korrelációszámítás segítségével megvizsgáljam az egyes tényezők és a kibocsátás 

viszonyát.  Korrelációszámítást csak 3 tényező esetében sikerült végezni (inputok, infrastruktúra és 

technológia). A többi tényező (intézmények és kultúra) kibocsátással való kapcsolata nem 

bizonyított, a fizikai környezet esetében pedig nem állt rendelkezésre elegendő mennyiségű adat.  

Az intézményi elrendeződésekre vonatkozó számítások összetettnek bizonyultak, mivel az ilyen 

jellegű kvalitatív adatok nehezen számszerűsíthetőek. Egyfelől a mutatókat nehéz meghatározni, 

nincsenek elfogadott mérőszámok és mérési módszerek, másfelől csak kevés számú tanulmány 

vagy kutatás foglalkozik az intézmények működésének értékelésével. (kivételt képeznek független 

szervezetek mérései), harmadrészt pedig nem állnak rendelkezésre tanulmányozásra alkalmas 

idősorok.  

A számításokat, elsősorban az Eurostat, KSH, Statbank és a FAO adatai alapján, két különböző 

módszerrel végeztem el. A második esetben figyelmen kívül hagytam a vallás szerepét, mivel a 

nézet erősen vitatható, ráadásul torzítja az eredményeket. A korrelációszámítás eredményei szerint a 

magyar értékek a legtöbb determináns tényező esetén erős pozitív (0,73 és 0,92) vagy negatív (- 

0.87 és -0,75) korrelációt mutatnak. A kapott eredményeket a 13. táblázat mutatja be. A kapott 

eredményeket magyarázhatja Magyarország fejlettségi szintjének alacsonyabb volta. Alacsonyabb 

fejlettségi szinten a szektor az input tényezők változásaira érzékenyebben reagál. Ezt mutatja a 

szektor kibocsátása és a gépek (pl traktorok: 0,84 vagy a fejőgépek: 0.92) száma közti erős 

korreláció.  

Hasonló eredményeket kaptam az infrastruktúra esetében is – Magyarországnál erős pozitív a 

korreláció (több mint 0,8), Dánia esetén az autópálya-sűrűség (-0,14) szignifikánsan nagyobb. A 

technológiai fejlettség mértékét jellemző búzahozamok mint mutató viszonylag gyenge pozitív 

korrelációt mutat (0,4) mindkét ország esetében, ami arra enged következtetni, hogy a 
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mezőgazdaság teljesítménye Magyarországon a várthoz képest kevésbé függ a hektáronkénti 

hozamok nagyságától.    

13. táblázat: A determináns tényezők és a mezőgazdasági teljesítmény (bruttó termelési érték) 

közötti kapcsolat (korreláció) Dánia és Magyarország esetében  

Tényezők Dánia Magyarország 

Inputok  

Traktorok száma 0.12 0.84 

Betakarítógépek száma  0.30 0.77 

Fejőgépek száma 0.12 0.92 

Sertések 0.20 -0.75 

Szarvasmarhák 0.009 -0.87 

AWU 0.20 -0.80 

UAA -0.28 -0.76 

Infrastruktúra 

Autópálya sűrűség -0.14 0.81 

Egészségügyi kiadások -0.12 0.83 

Technológia  

K&F 0.04 0.86 

Búza hozamok 0.40 0.39 

Tejtermelés  0.13 0.73 

Forrás: saját összeállítás 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az eredmények Magyarország vonatkozásában igazolhatóak, 

míg Dánia esetében csak alig. További kutatásokra és más módszerek, például regresszió 

számításokra lett szükség annak érdekében, hogy a dán és magyar mezőgazdaság teljesítményét 

kielégítő módon értékelni lehessen.  

5.2.3. A mezőgazdasági teljesítményértékelése regresszió számítással  

A teljesítmény értékelését a következő lépésben regresszió számítások elvégzésével kíséreltem meg, 

amelynek során a tényezők és a szektor kibocsátásának kapcsolatát vizsgáltam. A függő változó (Y) 

a szektor kibocsátása, amelyet a független változók (X1….Xm) határoznak meg. Az összes tényező 

közül csak ötöt vizsgáltam meg, mivel az intézményekre nem állt rendelkezésemre idősor.  

1. input – a) földhasználat (UAA 1000ha) 

   b) gépek (traktorok, betakarítógépek, fejőgépek) 

2.  technológia – K+F kiadások a GDP %-ában 

3.  kultúrális tényezők – oktatás: iskolában töltött évek száma alapján 

4.  infrastruktúra -  autópályák hossza (km)  

5.  fizikai környezet– napsütéses órák száma (saját összeállítás)  
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Az 5 tényező és a szektor kibocsátásának kapcsolatára végzett számítások eredményeit a 14. 

táblázat mutatja  

14. táblázat: A regresszió-számítások eredményei: 

Tényezők Dánia Magyarország 

Input:   a) föld -3.291 0.450 

b) gépek 0.057 0.010 

Technológia 410.108 2907.095 

Kultúra 556.535 -83.751 

Infrastruktúra -1.035 4.221 

Fizikai környezet - 0.691 -0.762 

Forrás: saját összeállítás 

A 14. táblázatból látható, hogy a technológia (K+F kiadások) esetében a kapcsolat erős mind 

Magyarország, mind pedig Dánia esetében. A kapcsolat erős az iskolában töltött évek számával 

Dánia esetében, azonban Magyarország esetében gyenge negatív kapcsolat figyelhető meg. 

Tekintettel arra, hogy kevés adat állt rendelkezésemre, a modell alkalmazhatóságát további 

vizsgálatokkal kell igazolni.  

5.2.4. A két ország teljesítményének összehasonlítása agrártermelési függvények 

alkalmazásával 

Dánia és Magyarország agrárteljesítményének összevetését több lépcsőben, több elemzési módszert 

alkalmazva, agrár termelési függvények alkalmazásával kíséreltem meg. A kutatás ezen 

szakaszában először ismét az egyszerű módszerhez tértem vissza. A kibocsátást PPS-ben 

(vásárlóerő paritás standard-ban) mértem, mert az az összevetést jobban lehetővé teszi. A második 

lépésben kétváltozós (föld és munka) agrár termelési függvénnyel becsültem meg a tényleges és a 

potenciális kibocsátás nagyságát, ezt követően pedig a függvényt kiterjesztettem további 

változókkal (föld, munka, tőke), a negyedik lépésben pedig  külön-külön, saját országcsoportjához 

képest hasonlítottam össze a két ország teljesítményét.  

A. A földhasználat hatékonysága (egy hektárra jutó kibocsátás) 

Először kísérletet tettem a két ország hatékonyságának közvetlen összevetésére oly módon, hogy a 

PPS-ben mért agrárkibocsátás és a földhasználat hányadosát vizsgáltam meg. Ennek eredményét 

tartalmazza a 15. táblázat, amiből azt láthatjuk, hogy a mutató értéke tíz év átlagában mindössze 

4,5%-kal magasabb Dániában, azaz az egységnyi mezőgazdasági földterület felhasználásával elért 

kibocsátást tekintve alig előzik meg a magyarokat.   
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15. táblázat: A földhasználat hatékonysága (1000 euro/ha) 

Év Dánia Magyarország 

1997 2,18 2,16 

1998 1,97 2,32 

1999 1,91 2,27 

2000 2,40 2,19 

2001 2,51 2,29 

2002 2,32 2,08 

2003 2,22 2,05 

2004 2,30 2,22 

2005 2,27 1,99 

2006 2,37 2,04 

2007 2,61 2,16 

2008 2,53 2,59 

Átlag 2,30 2,20 

Forrás: saját összeállítás 

B. Tényleges és potenciális kibocsátás, kétváltozós (föld és munka) agrár termelési 

függvénnyel becsülve 

Azzal a leegyszerűsített feltételezéssel éltem, hogy az agrárkibocsátás csak a felhasznált földterület 

nagyságától és a munkaóra ráfordítástól függ. Ezekre találtam megbízható adatokat, valamint ez a 

két tényező igen szoros kapcsolatban áll a kibocsátással. Vizsgáltam az euróban számított 

agrárkibocsátási adatokat, mint eredményváltozót, a mezőgazdaság által hasznosított terület 

nagyságát hektárban, valamint a munka ráfordítást mezőgazdasági munkaegységben (AWU) mint 

független változókat.  

Cobb-Douglas függvényt feltételezve [ zFMs=Y bb  1
], ahol Y az agrárkibocsátás, M a 

mezőgazdasági munkaegység, F a megművelt földterület hektárban, s és z konstansok, b a munka és 

(1-b) a föld hatványkitevője, a tényadatok változóinak logaritmusait kétváltozós lineáris 

regresszióval illesztetve megbecsültem s, z és b értékét. Azaz lnY = β0 + βF ln F + βM ln M + 

βA potenciális kibocsátási pályát 6 nyugat európai országra (Ausztria, Dánia, Franciaország, 

Hollandia, Németország, Olaszország) becsültem meg. A függvényt student próbával ellenőriztem, 

aminek eredményét a 16. táblázat mutatja be.  
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16. táblázat: A potenciális kibocsátási függvény ellenőrzése student próbával 

Konstansok β0 βF βM 

 Konstansok értékei 4,6446499 0,1427388 0,6717469 

t-próba értéke 15,507672 2,4892273 11,222854 

t-küszöbszám 1,6352078 1,6352078 1,6352078 

Forrás: saját összeállítás 

Mindhárom együttható t-értéke a hat nyugat-európai országra jóval a küszöbszám felett van, így a 

lineáris modell-feltevés helyes.  

17. táblázat: Az agrárkibocsátás potenciálistól való eltérésének alakulása Dániában és 

Magyarországon 

Dánia Magyarország 

év Föld (ha) Munka (AWU) Y (PPS) Y' Y/Y' Föld (ha) Munka (AWU) Y (PPS) Y' Y/Y' 

1997 2781,9 86,1 6087,81 6436,05 0,95 4710,8 735,1 10194,7 29302,08 0,35 

1998 2801,1 82 5545,84 6234,65 0,89 4274,7 700,8 9900,75 27985,70 0,35 

1999 2821,5 77,9 5379,49 6029,73 0,89 4167,6 723,5 9448,11 28488,08 0,33 

2000 2468,1 75,5 5919,65 5792,59 1,02 4457,5 676 9768,59 27480,28 0,36 

2001 2493,6 75,8 6260,76 5816,57 1,08 4734,1 642,9 10855,02 26798,27 0,41 

2002 2478,8 72,2 5761,93 5624,74 1,02 4958,7 646,7 10305,78 27083,16 0,38 

2003 2445,7 70 5449,69 5498,46 0,99 4497,7 581,9 9213,32 24879,85 0,37 

2004 2470,2 66,9 5706,08 5341,27 1,07 4499,6 553,8 10007,77 24067,69 0,42 

2005 2480,8 62,9 5631,84 5127,72 1,10 4503 522,2 8956,74 23138,81 0,39 

2006 2475,8 60,5 5870,52 4994,01 1,18 4500 480,7 9202,28 21884,76 0,42 

2007 2477,1 58,4 6460,1 4877,26 1,32 4493,8 459,3 9715,3 21221,24 0,46 

2008 2517,2 56,9 6376,05 4803,74 1,33 4487,8 437,1 11618,48 20522,72 0,57 

átlag  1,07  0,40 

Forrás: saját összeállítás Eurostat adatok alapján 

A hat országhoz illesztett, lineáris modell alapján becsült dán és magyar Y’ potenciális kibocsátási 

értékeket, a tényleges kibocsátást, a mezőgazdasági munkaegységet és a földterület nagyságát a 17. 

számú táblázat foglalja össze. A 17. táblázat alapján a vizsgált évtizedben a dán agrárkibocsátás a 6 

nyugat európai országra becsült agrártermelési függvény szerint viselkedett (átlag 1,07), míg 

Magyarország átlaga 0,4, azaz a dán teljesítmény alig 40%-a. Ez az eredmény az előzőek és Blaas 

tanulmányai alapján együtt a következőképpen interpretálható. A magyar mezőgazdaságban sokan, 

de jóval alacsonyabb munkabérért dolgoznak. A táblázat adataiból leolvasható, hogy 

Magyarországon Dániához képest hozzávetőlegesen nyolcszoros munkaegységet alkalmaztak, 

kétszer akkora területet műveltek meg, ám csekély tőkével. Így értek el közel azonos egy hektárra 

eső kibocsátást. Összefoglalva, kevés, jól felszerelt, jól fizetett dán, és sok, rosszul felszerelt, 

rosszul fizetett magyar munkaerő azonos tényezőhatékonyságot mutat.  
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C. A függvény kiterjesztése (föld, munka, tőke) 

Bevonva a tőkét is a vizsgálati körbe azonban, a mezőgazdaságban felhalmozott tőkeállományról 

nincs tökéletesen megbízható adat. Egyedül a FAO közli Statisztikai Évkönyvében 10 évenként 

három év átlagát mutatva. A le nem fedett időszakra becsléssel állítottam elő az értékeket és így 

kaptam a 18. táblázatot. Ezeknek a számításoknak az eredménye arra enged következtetni, hogy 

miképpen korábban utaltam rá, a két ország agrárteljesítményének eltérése a magyar tőkehiányra 

vezethető vissza. A 18. táblázatból kitűnik, hogy amikor figyelembe vettem a szektor 

rendelkezésére álló tőke mennyiségét is, akkor azt találtam, hogy mindkét ország éppen a 6 nyugat 

európai ország által meghatározott pályán halad. Azaz, azt látjuk - akárcsak a 17. táblázatban -, 

hogy csekély tőkével és igen sok munka felhasználásával közel ugyanakkora egy hektárra vetített 

kibocsátás érhető el, vagyis éppen annyival dolgoznak többet a magyar földeken, mint amennyivel 

kevesebb tőke áll rendelkezésre. Ebből következően a két gazdaság agrárhatékonysága közel 

azonosnak mondható. A dán, illetve nyugat-európai modellt intenzív agrárgazdaságnak, a magyart, 

illetve kelet-európai modellt extenzív agrárgazdaságnak neveztem el és a későbbiekben a két 

modellt külön-külön vizsgáltam meg.  

18. táblázat: Az agrárkibocsátás potenciálistól való eltérésének alakulása a föld, a munka, és a tőke 

figyelembe vételével  

Dánia Magyarország 

Év Föld Munka Tőke Y Y' Y/Y' Föld M T Y Y' Y/Y' 

1997 2781,90 86,05 10598,90 6087,81 5760,87 1,06 4710,80 735,10 6328,29 10194,70 9763,25 1,04 

1998 2802,10 82,03 10524,94 5545,84 5758,27 0,96 4709,50 700,78 6277,53 9900,75 9775,71 1,01 

1999 2821,50 77,93 10450,98 5379,49 5754,17 0,93 4708,00 723,49 6226,76 9448,11 9866,10 0,96 

2000 2778,70 75,54 10377,01 5919,65 5777,84 1,02 4499,80 676,05 6176,00 9768,59 9916,11 0,99 

2001 2493,60 75,79 10303,05 6260,76 5890,16 1,06 4516,10 642,94 6125,23 10855,02 9923,00 1,09 

2002 2478,80 72,18 10229,09 5761,93 5897,61 0,98 4515,50 646,74 6074,46 10305,78 9990,33 1,03 

2003 2445,50 69,99 10155,12 5449,69 5921,44 0,92 4515,50 581,91 6023,70 9213,32 9948,24 0,93 

2004 2470,20 66,90 10081,16 5706,08 5919,58 0,96 4510,30 553,79 5972,93 10007,77 9963,35 1,00 

2005 2480,80 62,90 10007,20 5631,84 5912,61 0,95 4513,10 522,25 5922,17 8956,74 9967,83 0,90 

2006 2475,80 60,47 9933,23 5870,52 5923,59 0,99 4500,00 480,72 5871,40 9202,28 9953,42 0,92 

2007 2477,10 58,40 9859,27 6460,10 5935,61 1,09 4493,80 459,29 5820,64 9715,30 9974,33 0,97 

2008 2407,13 60,40 9785,31 6376,05 6010,34 1,06 4487,80 437,07 5769,87 11618,48 9991,85 1,16 

átlag  1,00  1,00 

Forrás: saját összeállítás Eurostat adatok alapján 

 

 

 

D. Intenzív és extenzív agrármodell 
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Ezek után a közvetlen egybevetés helyett külön-külön, saját országcsoportjához képest 

hasonlítottam össze a két ország teljesítményét. Az országok teljesítményének egybevetése csak a 

hasonló fejlettségi szintű országokéval értelmezhető, ezért az intenzív és az extenzív agrármodellt 

alkalmazó gazdaságokat külön elemeztem. Két országcsoportot képeztem, a nyugat-európait és a 

kelet-európait. Ezt követően a tényleges munkaráfordítás (M) és a megművelhető földterület (F) 

adatokkal kiszámoltam, hogy mekkora lenne adott nyugat európai ország agrárkibocsátása (Y’) 

nyugat európai termelési függvény alkalmazása esetén, és ezt egybevetettem a tényleges 

kibocsátással (Y), valamint kelet európai termelési függvény alkalmazása esetén mekkora lenne 

adott kelet európai ország agrárkibocsátása (Y’) és egybevetettem a tényleges agrárkibocsátással 

(Y). Ezekből képeztem a Y/Y’ mutatót, és ezek értékeit szerepeltettem az 18. és 19. táblázatban. A 

18. táblázatban kizárólag azt vizsgáltam, hogy a két ország tényleges kibocsátása a vizsgált 

évtizedben átlagosan mennyivel tért el a potenciális szintjétől. Ezt elemeztem a saját 

országcsoportban, illetve a nyugat-európai országcsoportban is.  

19. táblázat: A tényleges és a potenciális agrárkibocsátás hányadosa (1998-2008)  

Kibocsátás PPS-ben Saját országcsoportban (Y/Y’) Nyugat-európai országcsoportban (Y/Y’) 

Dánia 0,99 0,99 

Magyarország 0,94 0,38 

Forrás: saját összeállítás 

Ha eltekintünk attól, hogy a két ország más fejlettségi szintű országcsoport tagja, és a magyar 

potenciális kibocsátást csakúgy, mint a dánok esetében a nyugat európai országok által 

meghatározott kibocsátási pályával becsüljük, akkor azt tapasztaljuk, hogy PPS-ben mérve Dánia 

esetében egyezőséget figyelhetünk meg (99%), Magyarország kibocsátása azonban jelentős 

mértékben eltér a potenciálistól (38%). Amennyiben mindkét ország teljesítményét a saját 

országcsoportjához viszonyítva vizsgáljuk (19. táblázat 1. oszlopa), Magyarországra nézve jóval 

kedvezőbb képet láthatunk: PPS-ben mindössze 6%-al marad el a vizsgált évtizedben potenciális 

kibocsátási szintjétől.  

A továbbiakban pontosítottam a feltett kérdésre adandó válaszokat, ebből a célból az elemzésbe 

bevont mindkét országcsoport minden tagjára kiszámítottam a potenciális kibocsátástól való 

eltérések időszaki átlagát, majd szubkontinentális átlagokat képeztem és ezzel vetettem össze Dánia 

és Magyarország eltérés átlagát. A 17. táblázat alapján a vizsgált évtizedben a dán agrárkibocsátás a 

6 nyugat európai országra becsült agrártermelési függvény szerint viselkedett (átlag 1,07), míg 

Magyarország átlaga 0,4, azaz a dán teljesítmény alig 40%-a.  
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20. táblázat: 12 európai ország agrárteljesítménye (1999-2009) 

Y/Y’ DK D F I NL AU CZ H P RO SV SK 

1999 89% 104% 114% 85% 167% 47% 81% 77% 77% 57% 98% 54% 

2000 102% 112% 117% 85% 177% 48% 91% 83% 89% 60% 101% 54% 

2001 110% 120% 120% 88% 188% 52% 105% 95% 107% 83% 101% 64% 

2002 103% 114% 120% 89% 187% 50% 111% 99% 102% 82% 112% 67% 

2003 104% 113% 119% 94% 185% 50% 95% 97% 91% 88% 102% 69% 

2004 110% 124% 124% 98% 188% 52% 119% 117% 110% 114% 119% 86% 

2005 104% 110% 123% 92% 193% 49% 116% 112% 118% 101% 115% 78% 

2006 111% 116% 115% 91% 213% 52% 124% 113% 126% 113% 116% 83% 

2007 125% 134% 132% 96% 224% 59% 153% 128% 158% 119% 125% 98% 

2008 127% 146% 138% 103% 230% 63% 171% 153% 172% 153% 122% 115% 

2009 116% 126% 128% 94% 221% 57% 136% 112% 140% 116% 106% 103% 

Időszak átlaga 109% 120% 123% 92% 198% 53% 118% 108% 117% 99% 111% 79% 

Országcsoport átlaga 116% 116% 116% 116% 116% 116% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 

Átlagtól való eltérés -7% 4% 7% -23% 82% -63% 13% 2% 12% -7% 5% -26% 

Forrás: saját összeállítás Eurostat adatok alapján 

Összefoglalva, kevés, jól felszerelt, jól fizetett dán, és sok, rosszul felszerelt, rosszul fizetett magyar 

munkaerő azonos tényezőhatékonyságot mutat.  

A 2. ábra a 20. táblázatban látható adatokat, azaz a 12 európai ország agrárteljesítményét szemlélteti 

(1999-2009). 

 

2. ábra: 12 európai ország agrárteljesítménye (1999-2009) 

Forrás: Eurostat adatai alapján saját összeállítás 

A 20. táblázat két részből áll. Az első hat oszlopban a nyugat európai országok (Dánia, 

Németország, Franciaország, Olaszország, Hollandia és Ausztria) mezőgazdasági hatékonyságát 

reprezentáló adatok szerepelnek e 6 nyugat-európai ország mezőgazdasági teljesítményéhez 

viszonyítva. A második 6 oszlopban a kelet európai országok (Csehország, Magyarország, 

Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia mezőgazdasági hatékonyságát jelölő adatok 

szerepelnek ennek a 6 országnak a mezőgazdasági teljesítményéhez viszonyítva. Nem vethető 
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közvetlenül egybe egy kelet európai és egy nyugat európai ország adata, ezzel szemben 

összemérhető egy adott nyugat-európai ország hatékonysági adata a 6 nyugat-európai ország 

mezőgazdasági hatékonyságával. Hasonlóképpen egy kelet-európai ország agrárhatékonyságát a 

kelet-európai 6 ország hatékonyságával hasonlíthatjuk össze. Például Olaszország teljesítményét 

viszonyítva a nyugat európai országokhoz azt láthatjuk, hogy 80%-át sem éri el, Szlovénia a kelet 

európaiak agrárhatékonyságát kb. 5%-al meghaladja. Azt azonban a táblázat adataiból nem tudjuk 

kideríteni, hogy miként viszonyul a kelet európai és nyugat európai agrárhatékonyság egymáshoz. 

A Y/Y
’
 mutató (tényleges agrárkibocsátás/potenciális adott országcsoportra jellemző 

agrárkibocsátás) azt mutatja, hogy az adott időszak egészére számított elvárt értékhez képest miként 

teljesített az adott ország mezőgazdasága a vizsgált évben. Ha tehát az adott cellában szereplő érték 

nagy, akkor jól teljesített, ha pedig kicsi, akkor rosszul.  

Nem célszerű az időbeli lefutást közvetlenül szemlélni, mivel a várt érték az időbeli elmozdulást 

nem vette figyelembe, az időszak egészének statikus átlagával dolgozott. Ha egy-egy országra 

fordítjuk le a vizsgálatot, és az időszak átlagos nemzeti arányát kivonjuk a szubkontinentális (kelet- 

vagy nyugat-európai) átlagból, akkor kapjuk a 20. táblázat utolsó sorát. Ez a következőt mutatja: 

Dániában 7%-kal kevésbé hatékony az erőforrás felhasználás (munka és föld), mint a hat 

nyugat-európai ország mezőgazdasága esetében, Magyarországon, pedig 2%-kal hatékonyabb 

a felhasználás, mint a hat kelet-európai ország mezőgazdasága.  

Összefoglalóan: 

 Magyarország a saját fejlettségi szintjéhez képest nincs hatékonysági elmaradásban (+2%), 

ugyanakkor mindez nem mondható el Dániáról, bár a lemaradása az általam vizsgált mintegy 

10 évben átlagosan csak 7% körül alakult. Ha összeadjuk az átlagtól való eltéréseket, akkor 

Magyarország teljesítménye 9 százalék ponttal haladta meg Dániáét. Ez a kapott eredmény 

(9%) szinte megegyezik a más módszerrel 10%-ra becsült különbséggel (Forgács-Beke 2010).  

 A mezőgazdaság intenzív (kevés munka, sok gép) és extenzív (sok munka, kevés gép) 

művelése valóban szűkös erőforrás, a föld szempontjából lényegében közömbös, az egy 

hektárra eső agrárkibocsátás nem tér el jelentősen egymástól.  

 Dánia - szemben Hollandiával - legkevésbé sem mutat kiemelkedő teljesítményt az azonos 

fejlettségi szintű országokhoz képest Dánia a vizsgált évtizedben átlagosan 9 százalékkal 

meghaladta a potenciális kibocsátási szintjét, de a többi ország ennél jelentősen magasabb 

pozitív irányú (116%) eltérést mutatott. 
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 Magyarországon a tőkehiány okozza a közel 60%-os elmaradást a fejlett országokhoz képest. 

Az ország a potenciális kibocsátási szintjét átlagosan 8 %-kal haladta meg, a kelet-európai 

országok teljesítményével összehasonlítva 2%-kal jobban mint az átlag (105%). 

 Ha Dániát és Magyarországot szembeállítjuk, és az eredeti kérdésfelvetést vizsgáljuk, azt 

mondhatjuk, hogy Dániát az 5 nyugat-európai ország közül három megelőzi, következésképpen 

vizsgálataim nem támasztják alá a dán mezőgazdaság mintaszerűségét. Magyarország a 

szükséges tőke és technológia hiányában súlyos lemaradást mutat a nyugat-európai 

országokhoz képest. Nem sokkal szebb a kép, ha a kelet európaiakhoz viszonyítjuk, ugyanis 

Magyarországot - akárcsak a dánok esetében – a kelet-európai ország-blokkból három is 

megelőzi, mindössze Romániát és Szlovákiát utasította maga mögé. 

5.3. A fenntartható mezőgazdaság környezeti kritériumai Dániában és Magyarországon 

Kutatásom alapvetően a dán és a magyar fenntartható mezőgazdaság eredményeivel foglalkozik. Az 

első részben áttekintettem a fenntartható fejlődés kritériumrendszerét és értelmezését, ezen 

kérdéskörön belül a fenntartható mezőgazdaság speciális helyzetét és értelmezési lehetőségét. Az 

5.3. fejezetben a teoretikus tudást gyakorlati mezőben alkalmazom, azaz megvizsgálom, hogy hova 

jutott a magyar és a dán mezőgazdaság fenntarthatósági szempontból, és a célkitűzésemnek 

megfelelően összevetem az elért eredményeiket. 

5.3.1. Saját vizsgálataimhoz kiválasztott mutatók 

Az elmúlt években sokat foglalkoztam a fenntarthatósággal és a mezőgazdasággal, de leginkább 

külön-külön vizsgáltam a két területet, egyik oldalról az agrárhatékonyság mérését kutattam és arra 

voltam kíváncsi, melyek is valójában a mezőgazdasági termelés növelésének forrásai, másik 

oldalról, pedig az foglalkoztatott, hogy a fenntarthatóság hogyan biztosítható az egyre intenzívebb 

agrártermelésben. 

Értekezésemben egyrészről összekapcsolom a két gondolatot, tehát a fenntarthatóság aspektusát is 

bevonom a hatékonyság-összevetésbe. Másik oldalról azonban a fenntartható mezőgazdaságot 

leszűkített értelemben használom és kizárólag a környezetei hatásokra figyelek, a többit ebben a 

munkámban nem mérem, annál is inkább, mert nincs konszenzus abban a tekintetben, hogyan lehet 

ésszerűen kevés (még átlátható) mutatóval mérni azt. Mindezen túl, döntésemet indokolja az is, 

hogy a legerőteljesebb, direkt hatás a környezet károsítása, a társadalmi leképződések áttételesek és 

igen nehezen lehet megteremteni a bizonyítható összefüggést.  
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Ez a fejezet úgy épül fel, hogy először kiválasztom azokat a mutatókat, amelyeket olyannak vélek, 

mint amelyek a mezőgazdasági kibocsátás mérésekor képesek leképezni a környezeti hatásokat, 

hiszen az agráraktivitás környezeti hatása, a szennyezés mértéke, a környezetvédelmi adók és 

támogatások (amelyek internalizálják az externáliákat) gazdasági kérdéssé váltak, egyértelműen 

hatással vannak a gazdasági teljesítményre és ez a hatás számszerűsíthető, beazonosítható. Végül 

megnézem mindkét országra, hogy ezen mutatószámok integrálásával hogyan változik a korábban 

mért eredményességi viszonyszám.  

Az előzőekben ismertetett amerikaiak által kidolgozott módszertant (Ball et al., 2004) alkalmaztam, 

ennek nyomán a következő mutatókat mértem: a nitrogén egyensúlyt, a vizek szennyezettségét, a 

vízkivételt, a levegőszennyezés mértékét és a mezőgazdaságban keletkező hulladékok mennyiségét.  

Az intenzív állattenyésztés és a magasabb termelékenység következtében jelentősen megnőtt mind a 

szervetlen nitrogéntartalmú, mind pedig a foszfáttartalmú műtrágyák alkalmazása. A tartott állatok 

száma a keletkező trágya miatt további nitrogénterheléshez vezet. Az összes diffúz 

nitrogénterhelés – azaz a szervetlen műtrágyákból származó 8,9 millió tonna nitrogén és a szerves 

trágyákból keletkező 7,6 millió tonna nitrogén – az EU-ban 2003-ban megközelítőleg 16,5 tonna, 

1999-ben csaknem 18 millió tonna, 1995-ben pedig 17,4 millió tonna volt. A mezőgazdasági 

forrásokból származó nitrogénterhelés egyik mutatója a bruttó tápanyag/nitrogén egyensúly, vagyis 

az egy hektárnyi hasznosított mezőgazdasági területen a nitrogén bevitel (elsősorban a műtrágyák, a 

szerves trágya, a takarmányok és a pillangós növények nitrogén megkötése formájában történő 

túlzott mértékű nitrogén input) és a nitrogén-felhasználás, azaz a hozamokkal (növénytermesztés, 

takarmánytermesztés, gyomnövények) kivehető nitrogén mennyisége közötti különbség (EAA, 

2007). Európára jellemző, hogy a nitrogénbevitel jelentős mértékben meghaladja a kivétel mértékét. 

A nitrogénkörforgás input és output oldala közötti különbség az úgynevezett nitrogén felesleg, mely 

a levegőbe, a vizekbe, illetve a talajba jut károsítva a környezetet. 

A környezetterhelés fontos tényezője a mezőgazdasági termelésből fakadó vízminőség romlás.  

Ennek oka a talajerő utánpótlására felhasznált szerves- és műtrágya hatóanyagok, elsősorban a 

nitrogén bemosódása felszíni és felszín alatti vizekbe, a szikesedési folyamat, illetve a sókimosódás, 

az erózióból származó üledék bemosódása felszíni vizekbe, valamint az állattartás során képződő 

trágya kezelése (a hígtrágya okozza a legnagyobb kockázati tényezőt), végül a nehézfém 

szennyvíziszapból való kimosódása és felszín alatti vizekbe kerülése (Czachesz - Fehér, 2003). A 

vizek – folyók, tavak, tengerek, felszín alatti vizek – szennyezésének forrásai az ipari tevékenység, 

a szennyvizek és különösképpen a mezőgazdasági tevékenység. A szennyezésből származó 

közvetlen károk (pl. a szennyezett vizek hasznosítási lehetőségeinek korlátozottsága) a 
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vízhasználatot megelőző tisztító folyamatok elmaradásából adódnak (víztisztítási költségek jelentős 

növekedése nyomán). A vízszennyezéshez kapcsolható közvetett károk, például a természeti 

környezet romlása, a vizek élővilágának pusztulása, az egészségkárosodás, a halászat-, az üdülési, 

sportolási lehetőségek csökkenése vagy a termékek rosszabb minősége a vízminőség romlása miatt.  

A vizek minősége mérhető közvetetten a szennyezőanyagok (műtrágyák, növényvédőszerek) 

kibocsátásának mértékével, vagy közvetlenül, vízminták kémiai elemzésével (EEA Report,). Egy 

izraeli kutató olyan új módszert dolgozott ki, melyben lézersugárral megvilágítva a vízben lévő 

algákat a kutatók regisztrálják a hanghullámokat, amelyek elárulják a szennyeződés típusát és 

mértékét.  

A mezőgazdasági termelés növekedésének egyik legnagyobb akadálya az egyre növekvő mértékű 

vízhiány lehet. A száraz és félszáraz területeken a víz gazdasági értéke nagymértékben növekedett, 

az ipar és a háztartások megnövekedett vízigénye mellett a mezőgazdaság vízhasználata vált 

jelentőssé, és ez utóbbit tekinthetjük a környezetre leginkább hatást gyakorló tényezőnek. A 

vízfelhasználás megoszlása: globálisan mezőgazdasági 70%, ipari 20%, közösségi és egyéni 10%. 

Ázsiában az arány 81-11-8%, míg Afrikában 86-4-10% (Popp, 2008). A mezőgazdasági 

vízhasználat fő területei az öntözés, a haltenyésztés és az állattenyésztés. Az öntözés és a 

haltenyésztés együtt kezelhető, mivel ezek Magyarországon döntően felszíni vízkészletekről történő 

vízkivételt jelentenek. Mezőgazdasági jelentőségét tekintve nagy súlya az öntözésnek és a halastavi 

vízhasználatnak van. A Nemzetközi Vízgazdálkodási Intézet (International Water Management 

Institute) előrejelzése szerint 2025-re 39 ország, főleg a mintegy 345 millió lakosú Afrikában és a 

360 millió lakosú Kínában és Nyugat Indiában súlyos vízhiánnyal fog szembenézni. A vízhiány 

következtében az egyre csökkenő mértékben lehetséges öntözés miatt Kína 210-370 millió tonna 

gabona importra fog szorulni, hogy az egyre növekvő számú és növekvő jövedelemmel rendelkező 

lakosságnak elegendő élelmiszert tudjon biztosítani.  

Az ipar és a közlekedés után, a mezőgazdaság a harmadik legnagyobb légszennyező. A levegő CO2 

tartalmának emelkedése a mezőgazdasági termelésre is hatást gyakorol. Egyrészt a globális 

felmelegedés következtében a tengerszint megemelkedik, és ennek következtében a part közeli 

térségekben a felszíni és a felszín alatti vizekbe sós tengervíz kerül (Banglades például az egyik 

legveszélyeztetettebb terült). Másfelől a növények (és a gyomnövények) növekedési üteme 

felgyorsulhat a levegő CO2 tartalmának emelkedésével, harmadrészt pedig az üvegházhatás okozta 

felmelegedés megváltoztatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat is (Ruttan, 1999).  

Vizsgálatomban a levegőszennyezés mérésére az üvegházhatású gázkibocsátás nagyságát 

alkalmaztam.  
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A mezőgazdaságban keletkező hulladékok közé tartozik az állattenyésztő telepeken keletkező 

szerves trágya, hígtrágya, elhullott állatok, növényi eredetű hulladékok, a halászat, vadászat során 

keletkező hulladék. A hulladékok közvetve okoznak levegő-, víz- vagy talajszennyezést, illetve 

bűzártalmat, vagy a látvány által kiváltott kellemetlen esztétikai hatást.  

5.3.2. A választott mutatók alkalmazása Dánia és Magyarország esetére 

Egyetlen év (2006) teljesítményének megfigyelésére szorítkoztam, ugyanakkor a vizsgálatot 

kibővítettem két hasonló régiós országgal való összevetéssel, mégpedig Csehország és Hollandia 

teljesítményének értékelésével.  

Ebben a fázisban az 5.1. alfejezetben bemutatott 6 faktorcsoportból (kultúra, infrastruktúra, 

technológia, intézmények, inputok, fizikai környezet) álló modellt bővítettem ki egy hetedik, a 

környezetterhelést számszerűsítő faktorcsoporttal, amelyeket a következő forrásokból és módon 

tudtam kvantifikálni: 

a)  nitrogén mérleg (OECD Factbook) kg tápanyag/megművelt terület ha),  

b) vizek szennyezettsége - egy hektárra jutó műtrágya felhasználás, valamint szerves foszfátok 

(Eurostat és FAO), 

c) vízkivétel: felszíni és felszín alatti édesvizek a rendelkezésre álló vízkészletek százalékában 

(Eurostat), 

d) levegőszennyezés: a mezőgazdaság által kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét 

vizsgáltam (egy főre jutó CO2 tonna egyenértékes Eurostat), 

e ) mezőgazdaságban keletkező hulladék (a mezőgazdaság, halászat és vadászati tevékenységek 

során keletkezett hulladékok tonna Eurostat). 

Számításaim eredményét a 21. táblázatban foglaltam össze. A könnyebb összevethetőség érdekében 

a felső sorban nem vettem figyelembe a környezetszennyezést, továbbá az eredeti módszeremhez 

képest változás még, hogy a vallásosságot kihagytam, mert azt tapasztaltam, hogy, az jelentős 

mértékben eltérítette az értékeket és nincs is egyetértés abban, hogy ilyen módon figyelembe vehető 

ez a gazdasági teljesítményre nézve.  
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21. táblázat: Dánia, Hollandia, Magyarország és Csehország mezőgazdasági hatékonysága (2006)  

Vizsgálatok DK/HU DK/NL HU/CZ 

Eredeti vizsgálat eredménye 1,07 0,36 1,19 

Környezetterheléssel 1,04 0,36 1,02 

Forrás: saját összeállítás 

súlyok környezetterheléssel: 0,1 0, 1 0,3 0,05 0,35 0,05 0,05; 

(A tényezők sorrendben: kultúra, infrastruktúra, technológia, intézmények, input, fizikai környezet és környezetszennyezés) 

A kapott adatokat úgy értékelhetjük, hogy Dánia és Magyarország kiegyensúlyozott versenyt 

mutat, nem figyelhető meg számottevő akár magyar, akár dán hatékonysági előny, a 

környezetterhelés bevonása (alsó sor) sem módosít ezen jelentősen, mindössze kissé javítja a 

magyar eredményt.  

A fenntartható mezőgazdaság megköveteli a környezet védelmét, ami nemcsak a talajok, a vizek, és 

a levegő tisztaságát jelenti, hanem a táj, a természeti értékek védelmét is. A dánok igen intenzív 

termelése veszélyt jelenthet a környezetre, a tájra és a további fejlődésre is. A dán táj jelenlegi, 

egyedi arculata az elmúlt évszázad folyamán alakult ki, az országra jellemző természeti értékek 

elpusztítása nyomán. A 18-19. században, mezőgazdasági művelésre alkalmas területek 

megszerzésének céljából hatalmas, tipikusan a dán tájra jellemző cserjés területeket törtek fel, 

mocsarakat, lápokat, tavakat tettek tönkre végérvényesen. Az 1950-es években, holland mintára, a 

tengerektől próbáltak elhódítani területeket. A károk helyreállítása, a kiszáradt területek öntözése és 

fenntartása hatalmas költségeket jelent az országnak és ez tovább növelheti a magyar előnyt, hiszen 

a mi mezőgazdaságunk kevésbé szennyező.  

A dánok és a hollandok teljesítményének összevetésében egyenletesen nagyarányú holland 

hatékonysági fölényt találtam, a holland érték mindkét esetben közel háromszoros. A kapott 

eredmény, azaz a világhírű dán mezőgazdaság ilyen jelentős lemaradása, meglepő volt, amit 

azonban magyarázhat például a holland kertészet jelentősége (zöldség, gyümölcs, virág termesztés).  

A magyarok és a csehek hatékonyságának környezetszennyezés nélküli összehasonlítása 20%-os 

magyar előnyt mutat, azonban jelentősen megváltozik az, ha a „zöld” értéket számítjuk, ez ugyanis 

közel 17%-kal veti vissza a magyarokat. Ez annak következménye, hogy a magyar mezőgazdaság 

jóval szennyezőbb, mint a cseh, vízkivétele közel 20 szoros értéket mutat, a keletkező hulladék 

mennyisége hatszoros és ezt nem tudja ellensúlyozni a levegőszennyezés jóval alacsonyabb szintje 

sem.  

Azt tapasztalhattam, hogy egy hasonló régiós országgal való összevetés mind Dánia, mind 

Magyarország esetén azt mutatta, hogy nem nyert igazolást az a tézis, hogy az országok kimagasló 
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teljesítményt nyújtanak. A környezeti terheléssel foglalkozó felvetésemre azt a választ találtam, 

hogy ugyan a természeti kincsek kiaknázása, a környezetszennyezés a jelen egyik 

legmeghatározóbb globális problémája, ugyanakkor a gazdaságstatisztikába való integrálásának 

szükségessége ebben a kontextusban nem nyert bizonyítást.  

Végezetül, lehetséges, hogy az alkalmazott módszer nem elég szofisztikált, ezért további módszerek 

bevonása válhat szükségessé.  
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6. KAP EGY ESÉLY(T) A FENNTARTHATÓ AGRÁRFEJLŐDÉS 

AZ EU-TÓL? 

 

6.1. A KAP rendszere 

A 6. fejezetben a Közös Agrárpolitika történetével, jelenével és jövőjével foglalkozom. Ennek egyik 

oka az, hogy az európai mezőgazdaság nem értelmezhető az egyik legmeghatározóbb (a közös 

költségvetés mintegy 40%-át a Közös Agrárpolitikára fordítják), közös politika ismerete nélkül. A 

másik ok az, hogy a Közös Agrárpolitika egyre nagyobb figyelmet szentel a fenntarthatóság 

kérdésének. A kutatásaim egyik fő gondolateleme az, hogy a KAP-ot olyan politikai eszközzé kell 

formálni, ami képes a fenntarthatóságot hosszú távon biztosítani, vagyis a vele szembeni kritérium, 

az hogy ösztönzőrendszere révén a természeti, társadalmi és gazdasági agrárfenntarthatóságot 

lehetővé tegye. Dolgozatomban két uniós tagország mezőgazdaságát vetem egybe, és a példájukon, 

eredményeiken keresztül azt vizsgálom, hogy a támogatásokra fordítható egyre kevesebb  

pénzösszeget hogyan lehet igazságosan és fenntartható módon elosztani.  

6.1.2. A KAP történeti áttekintése 

A KAP kialakulása óta állandó kritikák tárgya. Bár a KAP eszközei és célkitűzései az elmúlt majd 

fél évszázad alatt nem sokat változtak, többszöri reformkísérletek után is megmaradtak az alapvető 

problémák. A KAP mindezek ellenére fennmaradt, és a 2007-2013-as költségvetési periódus után is 

a fennmaradására lehet számítani.  

A fejlett országok agrárpolitikáját több tényező is meghatározza. Az érdekeket egyrészt politikai, 

másrészt gazdaságpolitikai tényezők mozgatják.  

a.) Az agrárpolitika politikai gazdaságtana a meghatározó tényezőket két nagy csoportba sorolja: az 

érdekcsoport-elméletek az érdekcsoportok és az elosztási koalíciók meghatározó tényezőire 

koncentrálnak, míg a politikus–választó modellek a politikusok és a választók közötti kapcsolatok 

elemzésére helyezik hangsúlyt. Ezeken a modelleken túlmutatóan, az agrárpolitikát alakító tényezők 

magyarázatához az agrárközgazdászok a GATT-tárgyalások játékelméleti megközelítése után 

vetették fel a KAP hasonló szellemű elemzését (Mahé és Roe, 1996). A KAP egy bonyolult, 

nemzetek fölötti döntéshozatali rendszert működtet, ezért a politikai gazdaságtani modellek 

alkalmazása mellett a legjobban egy háromszintű döntési rendszerként (a játékelmélethez 

hasonló elemzéssel) írható le (Fertő, 1999).  
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 Az első szint a nemzeti szint, ahol kialakul az egyes tagállamok agrárpolitikája, amely az adott 

ország mezőgazdasági termelőinek érdekein alapul.  

 Ezek az országok hozott preferenciáikkal érkeznek az Európai Unió szintjére, ahol ütköztetik 

eltérő érdekeiket, és konszenzust alakítanak ki.  

 A harmadik szint az agrártermékek világpiaca, ahol a kereskedelmi partnerek különböző 

érdekei találkoznak.  

Az egyes tagországok agrárpolitikájának kialakításában nagy szerepet játszanak az érdekcsoportok, 

a mezőgazdasági termelői szervezeteknek nemzeti szinten és az EU szinten egyaránt 

hagyományosan nagy súlyuk van az agrárpolitika kialakításában, és ezeknek a csoportoknak érdeke 

az agrárpolitika és a támogatási rendszer fenntartása. A tagállamok szintjén érdekaszimmetria 

tapasztalható a mezőgazdasági termelők javára a többi érdekcsoporttal szemben. A világpiac 

szintjén az a kérdés merül fel, hogy a kereskedelmi partnerek (a világpiac többi jelentős szereplője) 

miképpen reagálnak az EU protekcionista agrárpolitikájára. Amikor az EU nettó agrárexportőrré 

vált, akkor már egyre nyilvánvalóbbá váltak a KAP világpiacra gyakorolt hatásai azaz, hogy az EU-

n belüli, a világpiacinál magasabb és stabil támogatott árak hozzájárultak a világpiaci árak 

ingadozásának felerősödéséhez. A GATT-tárgyalások játékelméleti elemzése és végül a 

megállapodás is arra utal, hogy a nemzetközi környezet nem segíti elő, hogy a meghatározó fejlett 

országok – így az EU – radikálisan változtassanak agrárpolitikájukon. Más szóval, a GATT-

megállapodás ellenére a harmadik szinten továbbra is fennmaradt az érdekaszimmetria, ezúttal is a 

mezőgazdasági termelők javára. Tekintve, hogy minden szinten erős érdekaszimmetria 

tapasztalható a mezőgazdaság javára, amely magyarázatul szolgálhat, a KAP tartós 

fennmaradására (Fertő, 1999). 

b.) A közös agrárpolitikát alakító erők jelentős részben politikai érdekeket takarnak (legyen az akár 

bel- akár külpolitikai), gyakran közgazdasági, szociális, morális ruhába öltöztetve. Ebben a 

fejezetben összefoglalóan a KAP fejlődési vonalát, mutatom be, ami rávilágít a közösségi 

agrárpolitikát formáló politikai erők mibenlétére.  

 Az Unió kialakulását követő időszakban az alkalmazott agrárpolitikai eszközök (import 

vámok, intervenció, exporttámogatás) egyszerűek voltak és igen könnyen ki lehetett 

számítani, hogy a támogatások milyen előnyökkel járnak. (költség-haszon elemzést végzett 

Josling, 1969). A KAP, a II. világháború utáni időszak szocio-politikai feltételrendszere 

között alakult ki, ennek megfelelően célja az éhínség leküzdése, az európai 

élelmezésbiztonság megteremtése, a reális élelmiszerárak biztosítása, valamint a 
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foglalkoztatottak jelentős hányadát kitevő mezőgazdaságban dolgozók megélhetésének 

biztosítása volt. A tagállamok mindegyike jelentős mértékben támogatta mezőgazdaságát, és 

protekcionista politikát folytatott. Különösen élesen jelent meg a nemzeti érdek képviselete 

a német-francia viszonylatban, a németek féltek a hatalmas erejű francia mezőgazdaságtól, 

miközben a franciák a német ipari fölénytől. A kompromisszumot egy olyan rendszer 

kialakítása jelentette, amelyben magas külső vámokat alkalmaznak az élelmiszerekre, így 

gyűjtve relatíve nagy összeget az európai költségvetés számára. A 60-as évek végére 

túltermelési válság alakult ki, megoldást jelenthetett volna a gazdálkodók számának jelentős 

csökkentése (a Mansholt-terv), vagy az árak leszállítása, azonban mindkettő erős politikai 

ellenállást váltott volna ki, így piacot kellett teremteni a fölösleg felszívásához. Ezt 

elsősorban Anglia csatlakozása jelentette.  

 A ’70-es évek végére azonban visszaállt a krónikus túltermelés. Válaszként olyan megoldási 

kísérletetek születtek, amelyek nem vezettek megnyugtató eredményre (például maximális 

garantált mennyiség), végül 1984 áprilisában bevezették a tejkvótát. Ez ugyan valamelyest 

könnyített a tejágazatra nehezedő nyomáson, de a gabonafelesleg kérdését továbbra sem 

oldotta meg. Hasonló túltermeléssel küzdött az Egyesült Államok is, így amikor 1986-ban 

sor került a GATT tárgyalások uruguayi fordulójára, mindkét fél kritikus fontosságúnak 

vélte az élelmiszerkereskedelem beemelését a tárgysorozatba.  A következő politikai lökést 

a két Németország egyesítése adta. A kelet-német rész hatalmas területű, de rossz 

hatékonyságú állami gazdaságainak bekerülése az Unióba jóval kedvezőbbé tette a németek 

számára a területalapú támogatást, a korábbi termékalapúhoz képest, s habár nincs tárgyi 

bizonyítéka annak, hogy ez volt a mögöttes ösztönző, mégis, Jambor és Harvey (2010) 

szerint mindenki számára egyértelműnek tűnt az összefüggés. A MacSharry bizottság 

javaslatai nyomán 1992-ben bevezetésre került a gabonatermelés földterület alapú 

támogatása, illetve a terület-pihentetés intézménye, szemben a korábbi támogatási formával 

(ár- és terméktámogatás).  

 1994-ben Európa elfogadja a GATT Uruguay-i fordulójának megállapodásait (a 

mezőgazdasági termékek kereskedelme: mezgazdasági termelés támogatása, agrárexport 

állami támogatása, agrártermékek importjának korlátozása), majd 1997-ben a Buckwell 

Bizottság reform elképzelései, ezt követően pedig az Agenda 2000 korlátozott 

reformtörekvései jelentenek próbálkozásokat (csökkenti az ártámogatást, kivéve 

tejtermékek, állatok száma alapján dotál). Az AGENDA 2000 keretében alakult ki a KAP 2. 

pillére, ami egyben már felkészülés a keleti bővítésre.   
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Daugbjerg és Swinbank (2008) szerint egészen az 1980-as évekig a KAP alakulását, nagyrészt a 

közös költségvetés kérdése határozta meg. A MacSharry reform interpretálásában, azonban már két 

egymástól eltérő álláspont látszott kikristályosodni a reformtörekvés vezérlő elveiről: az egyik a 

WTO, a másik a költségvetési aspektust hangsúlyozta. Ez a vita újra felerősödött az Agenda 2000 

után, majd a 2003-as Fischler reform kapcsán. Ugyanakkor, mint a ’90-es évek eleje óta 

végrehajtott KAP reformok fő motivációja, egy harmadik lehetséges magyarázat, a 

paradigmaváltás, is megjelent. Garzon (2006) úgy véli, hogy az államilag támogatott mezőgazdaság 

paradigmája felől a multifunkcionalitás paradigmájának irányába történt az elmozdulás, 

következésképpen a KAP-ban erőteljesebb súlyt kell helyezni az olyan általa „közjavak”-nak 

nevezett szolgáltatásokra, mint például a környezet védelme. 

A fenntartható agrárpolitika kialakításához és a multifunkcionális szempontjainak megértéséhez a 

agrárpolitikai reformok végrehajtásához érdemes részletesebben visszatekinteni a Közös 

Agrárpolitika történetére, célkitűzéseire, a változó körülményekhez való alkalmazkodás 

módozataira, amelyek a jövőre vonatkozó elképzeléseket is előrevetítik. A KAP jövője nem csak a 

mezőgazdaság szempontjából fontos, hanem a környezet védelme, az éghajlatváltozás, az 

élelmezésbiztonság, élelmiszer minőség és a vidékfejlesztés szempontjából is. A feladat az 

agrárpolitika további finomítása, a 21. század kihívásainak megfelelő átalakítása oly módon, hogy 

az a fenntartható fejlődést segítse elő.  

 6.1.3. A KAP reformjai  

A Közös Agrárpolitika az európai integrációs folyamat egyik legrégebbi közös politikája. Az EGK 

1962-ben fektette le a Közös Agrárpolitika alapját. A Római Szerződésben rögzítették a KAP 

célkitűzéseit, eszközrendszerét és intézményi kereteit. A 60-as években a KAP legfontosabb 

célkitűzése az európai élelmezésbiztonság megteremtése és a reális élelmiszerárak biztosítása 

volt. A második világháborút követően Európában a városok népessége gyorsan nőtt, számukra 

biztosítani kellett a megfelelő mennyiségű élelmiszert. Az önellátásról versenyképes, nagy 

termelékenységű gazdálkodásra kellett áttérni. A termelést és a termelékenységet műszaki 

fejlesztéssel, beruházásokkal, optimális munkaerő felhasználással, a termékek piacának bővítésével 

és stabilizálásával, szakosodással és a művelésbe vont területek növelésével lehetett javítani. A 

mezőgazdasági termelésből élők jövedelmének biztosítása, a reális élelmiszerárak biztosítása és a 

közös piac érdekinek biztosítása szintén a célok közt szerepelt.  

A KAP kialakulásakor a támogatás tipikus formája a termelői jövedelmek támogatása volt.  A 

legfontosabb termékek esetében a világpiaci árakhoz képest magas, garantált átvételi árakon, és 

állami intervenció keretében valósult meg a támogatás. A KAP céljainak elérését az agrárpiaci 
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rendtartások biztosítják, amelyeknek a legfontosabb eszközei az exporttámogatások, az 

intervenció, az árgaranciák, az ártámogatások, a közvetlen és közvetett termeléskorlátozó 

intézkedések és az önszabályozás ösztönzése. A rendtartások termék-specifikusak, pl. rendtartások 

vonatkoznak a gabonafélékre, olajos növényekre, fehérjenövényekre, cukorra, dohányra, borra, stb. 

Az agrárpiaci rendtartások gyakran képezik a reformfolyamatok tárgyát. 

A KAP a kialakulását követő években számos változáson ment keresztül. Az 1970-80-as években az 

EU bővülése következtében is súlyos problémák keletkeztek, amelyek eredményeképp a KAP 

reformjára vonatkozó javaslatok jelentek meg. A garantált árak maximális mennyiségű termék 

előállítására ösztönözték a termelőket, a termelés jelentős mértékben fejlődött, túltermelést és 

értékesítési nehézségeket eredményezve (sok új tagállam jelentős mezőgazdasági termelő, pl. 

Dánia, Spanyolország, Görögország). A külső világpiaci liberalizációs folyamatokhoz való igazodás 

valamint a GATT és a WTO megállapodások is a KAP reformjához vezettek.  

a.) A KAP első jelentős korrekciójára a 80-as években került sor, amikor is az árakat 

nominálisan befagyasztották, a reálárak csökkentek. Bevezették a kvóta szabályozást és a 

garanciaküszöb szabályozást. Kompenzációt kaptak azok a gazdák, akik alkalmazták a 

területpihentetési rendszert.  

b.) A KAP 1992-es reformja  

Ennek lényeges elemei: az ár- és jövedelempolitika szétválasztása, közvetlen 

támogatások rendszere, export támogatások csökkentése, kísérő intézkedések 

bevezetése A Bizottság 1991-re új tervet hozott létre. Az 1992. május 21-én elfogadott terv, 

a MacSharry reform, alapjában változtatta meg a Közös Agrárpolitikát. A korábbi 

támogatási modellt fokozatosan felváltotta a jövedelemkompenzáció rendszere, azaz a 

közvetlen támogatásokon alapuló rendszer. A garantált közösségi árakat egy hároméves 

periódus alatt csökkentették és a világpiaci árakhoz közelítették, ami a termelőknél bevétel 

kiesést okozott.  Az árcsökkenést a közvetlen támogatásokkal pótolták. A 

jövedelemkompenzációt a kínálat korlátozásához kötötték, bevezették a kötelező 

területpihentetési rendszert és csökkentették az exporttámogatásokat.  Ösztönzőkön 

keresztül azok a gazdák kaptak támogatást, akik figyelembe vették a környezetvédelmi 

szempontokat is. A MacSharry terv arra is rámutatott, hogy a mezőgazdaság a termék 

előállítás mellett fontos szerepet tölt be számos, az egész társadalom számára fontos 

közjavak (táj, vidék arculata, kultúra) megőrzésében is, valamint hangsúlyt kapott a 

környezet megóvásának kérdése.  
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c.) A Buckwell Bizottság reform elképzelései  

Ennek lényeges elemei: közös agrár- és vidékfejlesztési politika alapjai, vidéki térségek 

fejlesztése, területi alapú agrárpolitika kialakítása. Az Európai Bizottság megbízásából 

elkészült a KAP reformjára történő javaslata. A Közös Agrárpolitika elnevezés helyett az 

európai közös agrár- és vidékfejlesztési politika (CARPE) nevet javasolták, amelyben 

kiemelt hangsúllyal szerepelt a vidéki térségek fejlődésének szükségessége, a szektoriális 

agrárpolitika helyett területi alapú agrárpolitikát javasoltak, a piaci ártámogatások helyett 

pedig több közvetlen kifizetést szántak kulturális és környezetvédelmi célokra. 

d.) A KAP 1999. évi reformja  

Ennek lényeges elemei: az agrárpolitika 2 pillérre helyezése, az európai mezőgazdasági 

modell megfogalmazása.  

Az 1992-es reform bár kedvező folyamatokat indított el, a legnagyobb problémákra nem 

tudott hosszú távon megoldást kínálni (adminisztratív költségek, világpiaci liberalizáció, 

keleti bővülés kihívásai, növekvő munkanélküliség). Az új agrárpolitikai reformról szóló 

elképzeléseket az AGENDA 2000 nevű reformcsomag tartalmazta. Az AGENDA 2000 

folytatta az 1992-ben elkezdődött reformfolyamatot – a kezdeti Kap alapelvekkel ellentétes 

változások fő elemei az alábbiak voltak:  

 A termelők jövedelmét közvetlen támogatásokkal, egységes módon kívánták 

biztosítani. A versenyképességet alacsonyabb árakkal kívánták elérni, a 

mezőgazdasági modell megőrzését igazságosabb elosztással, stabil életszínvonal 

biztosításával kívánták biztosítani. Fontos szerepet kapott a környezetbarát, 

versenyképes, de nem túltámogatott mezőgazdaság. A korábbi agrárpolitika helyett 

két pilléren nyugvó rendszert vezettek be – a piacszabályozás mellett a 

vidékfejlesztés vált a KAP második pillérévé. Új támogatási formaként megjelent a 

biotermékek és a nem élelmiszer előállítási célokból folytatott tevékenységek 

támogatása. A keleti bővüléssel kapcsolatban a tagjelölteknek előcsatlakozási 

támogatást (SAPARD) kínált.  

 Az Európai Tanács brüsszeli ülésén, 2002. októberében megegyezés született a KAP 

hosszú távú finanszírozási plafonjáról, az új tagállamoknak szánt agrártámogatási 

csomagról és a kifizetések szintjéről.  
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e.) A Közös Agrárpolitika 2003. évi reformja  

Ennek lényeges elemei: SPS rendszer kialakítása, kölcsönös megfeleltetés, moduláció, 

vidékfejlesztési támogatások körének bővítése, a költségvetés ellenőrzése, tanácsadó 

rendszer kialakítása. 2003. novemberében a Franz Fischler nevével fémjelzett Salzburg 

Európai Vidékfejlesztési Konferencián lefektették a vidékfejlesztés megújulásának alapjait. 

A főbb javaslatok az összevont gazdaságtámogatási rendszer, amely a termelés és a 

támogatás részleges elválasztására épül, a közvetlen kifizetések csökkentése és a 

vidékfejlesztés erősítése.  

2003-ban a luxemburgi ülésen született döntés a KAP átfogó reformjáról, 2004-ben pedig a 

reform második köréről. A közvetlen támogatásokat az egyösszegű kifizetési rendszer (SPS) 

váltotta fel, azaz a támogatás nem a megtermelt termékmennyiséghez kötődik (de-coupling) 

hanem egy összegbe összevontan farmtámogatás formájában fizetik ki. A támogatás feltétele 

az, hogy a gazdák betartsanak környezetvédelmi, állategészségügyi és állatjóléti előírásokat 

is. A támogatás mértékét úgy állapították meg, hogy figyelembe vették a 2000-2002 közötti 

referencia időszakban folyósított közvetlen támogatások mértékét, amit elosztottak a 

jogosultságot élvező művelt hektárok számával. Kötelezővé tették a kölcsönös megfelelési 

követelményeket, vagyis a közvetlen kifizetésben részesülő mezőgazdasági termelőnek 

kötelező betartania bizonyos gazdálkodási követelményeket és a mezőgazdasági 

földterületeket jó környezeti és ökológiai állapotban kell tartania, mindezek elősegítik a 

mezőgazdasági termelés fenntarthatóságát (Fehér – Madarász, 2010). 

Az egyösszegű támogatási rendszer 2005-től lépett életbe, bevezetése a tagállamok számára 

2007-től kötelező. A reform értelmében a közvetlen támogatásokat fokozatosan csökkentik 

és az így keletkező összeget vidékfejlesztési célokra csoportosítják át (moduláció). Ezek a 

reformok fontos kezdő lépést jelentettek egy versenyképesebb mezőgazdasági szektor 

kialakításában. A reformok még új keletűnek számítanak, több tagállamban még csak most 

kerülnek folyamatosan bevezetésre, ezért gazdasági és környezetre gyakorolt hatásuk még 

nem mérhető. Rendelet írta elő a gazdák segítését célzó mezőgazdasági tanácsadó 

rendszerek működtetését.  

f.) A Közös Agrárpolitika állapotfelmérése  

Ennek lényeges elemei: egyösszegű támogatási rendszer egyszerűsítése, az intervenciós 

rendszer átalakítása, a területpihentetési rendszer felszámolása, a tejkvóták fokozatos 
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megszüntetése és a pénzeszközök átcsoportosítása a közvetlen kifizetésekből a 

vidékfejlesztés céljaira. 

A 2003-ban elfogadott reformok módosítására kezdeményezték a KAP reform 

„Egészségügyi Felülvizsgálatát” (Health Check). Az Egészségügyi Felülvizsgálat 

tartalmazza a 2013-ig tartó időszakra tervezett változtatásokat.  Ilyen változtatás az 

egyösszegű támogatási rendszer egyszerűsítése, az intervenciós rendszer átalakítása, a 

területpihentetési rendszer felszámolása, a tejkvóták eltörlése és a második pillér 

megerősítése. Az Egészségügyi Felülvizsgálat fontosnak tartja a támogatási összegek 

igazságosabb elosztását, valamint a támogatási összeg alsó és felső szintjének 

meghatározását.  

Amikor 2004-ben további 10 ország csatlakozott az Európai Unióhoz, a KAP költségvetése 

nem növekedett, vagyis a limitált mértékű költségvetési összeget közel kétszer annyi gazda 

között kellett szétosztani, hiszen a mezőgazdaságban teljes munkaidőben foglalkoztatottak 

száma 6 millióról 11,5 millióra nőtt.  A termelés ellenőrzése révén szükségessé vált a KAP 

piaci orientációjának fokozása a már 27 tagú EU-ban a régi, közös agrárpolitikai eszközök 

(kvóták, ártámogatások, intervenció) átértékelése által. Célul tűzték ki a területpihentetési 

rendszer teljes eltörlését, a tejkvóta rendszer 2015-ös lejárta előtt a fokozatos 

kvótaemeléseket, a tagállamok és régiók saját kockázatkezelését egységes uniós 

kockázatkezelés helyett, valamint célul tűzték ki az éghajlatváltozás elleni erőfeszítéseket, 

az innovációt, a vidékfejlesztési intézkedéseket (Fehér, 2006). A KAP reformjai javulást, a 

fenntarthatóság felé történő előrelépést eredményeztek, de valódi változás még nem 

következett be. 

6.1.4. A KAP ma 

A KAP történeti áttekintése jól illusztrálja, hogy az Európai Unió közös agrárpolitikája az évek 

során megváltozott, reagálva az új körülményekre, a technológiai és piaci változásokra. Az 

agrárpolitikai reformjai során erőfeszítések történtek a feleslegek kezelésére, a költségek 

csökkentésére és a farmjövedelmek fenntartására. A KAP létrehozása óta számos változáson ment 

keresztül, a termelékenység és a hatékonyság célkitűzései mellett hangsúlyos szerepet kapott a 

versenyképesség és a fenntarthatóság is.  

A 3. ábra azt mutatja meg, hogy 1990-től, ill. 1997-től kezdve a támogatások mértéke hogyan 

helyeződött át a nem termelési célú funkciókra. Az ábra illusztrálja, hogy a MacSharry és Buckwell 

reformot követően az európai közös agrár- és vidékfejlesztési politikában (CARPE) kiemelt 
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hangsúllyal szerepelt a vidéki térségek fejlődésének szükségessége, több közvetlen kifizetést 

szántak vidékfejlesztési, kulturális és környezetvédelmi célokra. 

 

3. ábra: A támogatások áthelyeződése nem termelési célokra. 

Forrás: Podmaniczky, 2009 

Az Európai Unió 2005-ben elfogadott egy KAP finanszírozásról szóló rendelete alapján, amely 

eredményeként 2007-től az agrártámogatások jelentősen megváltoztak, a KAP két pilléres 

felépítésűvé vált.  

Cél, hogy a KAP finanszírozása más közösségi alapoktól elkülönülten, önálló rendszert alkosson, és 

a tagállamok a közösségi szabályoknak megfelelően, de saját hatáskörben használják fel az uniós 

forrásokat. A vidékfejlesztés finanszírozása részben az EU, részben a tagállamok saját 

költségvetéséből történik. Az országok költségvetésükből a vidékfejlesztés mindhárom tematikus 

tengelyére áldozniuk kell, továbbá forrásaik egy részét a Leader keretében egyéni projektek 

finanszírozására fordítják.  

A két pillér világosan elkülönül, az első pillér a piacpolitika pillére, a második pillér a 

vidékfejlesztési politika. A két pillér finanszírozására új finanszírozási forma lépett életbe, 

amelyben a pénzügyi forrásokat két alap biztosítja, az EMGA (Európai Mezőgazdasági Garancia 

Alap, és az EMVA (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap).  Az első pillér kifizetéseit, 

vagyis a hagyományos mezőgazdasági termelést, az agrárpiaci támogatásokat (köztük a közvetlen 
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támogatásokat is) és az egyéb agrárpiaci beavatkozások finanszírozását az EMGA biztosítja.  Az 

EMVA egységesíti a vidékfejlesztés finanszírozását és ellenőrzését, és 4 pilléres modell formájában 

vidékfejlesztési tengelyek és intézkedések mentén nyújt pénzügyi támogatást. A vidéki területek 

fenntartható fejlődésének elősegítése érdekében a vidékfejlesztési politika intézkedések sorozatát 

kínálja, amelyek közül a tagállamok megválaszthatják, hogy melyikre kapjanak közösségi pénzügyi 

támogatást az integrált vidékfejlesztési programok keretében. A program átfogó egyensúlyának 

biztosítása érdekében minden tengely esetében meghatározták a finanszírozás megoszlásának 

minimális szintjeit: 10 % az 1. tengely, 25 % a 2. tengely, 10 % a 3. tengely és 5 % a Leader tengely 

esetében, illetve a 2004-ben csatlakozott tagállamokban 2,5 %. Minden tematikus tengely esetében 

számos előre meghatározott vidékfejlesztési intézkedés létezik, amelyekből a tagállamok, az EU 

célkitűzéseinek figyelembevételével, kiválaszthatják azokat, amelyek véleményük szerint a 

legnagyobb hozzáadott értéket eredményezik.  

Néhány mondatban összefoglalva, elsősorban arra koncentrálva, ami érinti dolgozatom legfőbb 

okfejtését, azaz a támogatási összegek elosztásának igazságtalan voltát, a KAP kifizetések jelenlegi 

elosztásáról az alábbiakat lehet mondani:  

1.) A KAP két pillére közötti megoszlás igazságosságáról, mivel a két pilléren nyugvó 

rendszer csak 2007 óta működik, és így egyelőre adatok csak két évre érhetőek el, nehéz 

következtetéseket levonni, ráadásul némely országban a két év között jelentős eltérés 

figyelhető meg. A rendelkezésre álló 2007-es és 2008-as Eurostat adatok szerint a második 

pillér az összes természeti erőforrás megóvásra fordított finanszírozási összegnek mintegy 

20%-át teszi ki, azonban az összeg tagállamonként igen eltérő nagyságú és szórású. A 

vidékfejlesztésre relatíve kevés figyelmet fordítanak a gazdagabb és nagy mezőgazdasági 

versenyképességgel bíró országok. Ezek az országok (Hollandia, Belgium, Hollandia) 10% 

alatt fordítják a támogatási összegeket vidékfejlesztési célokra. A források megközelítőleg 

egynegyed részét (10-20%) vidékfejlesztési célokra fordítja az Egyesült Királyság, 

Spanyolország, Németország, Olaszország és Franciaország, Ezekben a nyugat-európai 

országokban hagyományosan magasak az agrártámogatások. Görögország, Írország, 

Luxemburg és Svédország mintegy 21-30% közötti összeget fordít vidékfejlesztési célokra. 

A mezőgazdasági termelés szempontjából kevésbé jelentős országok, illetve azok a 

szegényebb országok, ahol több a kedvezőtlen adottságú terület vagy jelentős a turizmus 

(Finnország, Ausztria, Portugália, Csehország, Magyarország), a támogatások 30-50%-át 

fordítják vidékfejlesztésre. A források több mint felét költik vidékfejlesztésre az újonnan 

csatlakozó, elmaradott régiók, azaz a románok, szlovákok, bolgárok, észtek, ciprusiak, 

máltaiak, litvánok és a szlovének.  



 

105 

6. KAP egy esély(t) a fenntartható agrárfejlődés az EU-tól? 

2.) A 2. pilléren belüli, négy tematikus tengely mentén elosztott támogatások esetében is 

jelentős eltéréseket figyelhetünk meg. 

 

4. ábra: Az EMVA első tengelyre nyújtott támogatásai az EU 27-nek, 2009 

Forrás: European Commission 2009 

 

5. ábra: Az EMVA második tengelyre nyújtott támogatásai az EU 27-nek, 2009 

Forrás: European Commission 2009 

Az 1. tengely (versenyképesség) esetében az Eurostat adataiból és a 4. ábráról is leolvasható 

adatok alapján megállapítható, hogy a támogatási összegeknél az átlag 25-30%. Az átlagnál 
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többet csoportosítanak az első tengelyre a déli államok, akik nem versenyképesek, de 

hagyományosan jelentős mezőgazdasággal rendelkeznek. Ebbe a csoportba tartozik 

Görögország, Spanyolország, Portugália, valamint ide sorolható Franciaország és 

Olaszország, és az új tagországok közül Magyarország, Lengyelország, Ciprus és Bulgária. 

A 2. tengelyre (5. ábra) fordított összegek (45-50%) az olyan országokra jellemzőek, 

amelyekben hátrányos helyzetű földterületek nagy arányban találhatóak, ahol a domborzati 

viszonyok és az éghajlati adottságok miatt az erdősítés jelentős szerepet játszik, és ahol az 

agrárkörnyezetvédelem hangsúlyos szerepet kap: ilyen tagországok a skandináv országok 

(Dánia, Svédország, Finnország), Ausztria, Csehország, Írország.  

 

6. ábra: Az EMVA 3. tengelyre nyújtott támogatásai az EU 27-nek, 2009 

Forrás: European Commission 2009 
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7. ábra: Az EMVA 4. tengelyre nyújtott támogatásai az EU 27-nek, 2009 

Forrás: European Commission 2009 

A 6. ábrán a 3. tengely (szélesebb körű vidékfejlesztés) támogatásainak megoszlása látható 

az egyes tagországokban átlagosan 15%. Az életminőség javítása és a diverzifikáció kap 

hangsúlyos szerepet, így erre a tengelyre csoportosít jelentősebb összegeket Málta és 6 

újonnan csatlakozó tagország, azaz Bulgária, Románia, Lengyelország, Csehország, Málta, 

Litvánia, valamint Németország és Hollandia is. A 4. Leader tengely (7. ábra) esetében csak 

néhény ország lépi túl észrevehetően az előírt minimumot, sorrendben Spanyolország, 

Portugália, Írország, Hollandia, Dánia, Észtország.  A 2007-es pénzügyi évtől kezdődően a 

közösségi agrártámogatások hátterében jelentős változások léptek életbe. Jóllehet a KAP az 

Unió számára költséges és a kereskedelmet torzító hatású politika, a gazdasági, szociális és 

környezeti szempontból egyaránt fenntartható mezőgazdaságban betöltött szerepe rendkívül 

nagy, hiszen az EU területének mintegy felét mezőgazdasági termelésbe bevont területek 

alkotják, így szinte minden állampolgárt érint.  A KAP kiadások az elmúlt 20 évben nagy 

mértékben csökkentek, korábban az EU költségvetésének 75%-át tették ki, ami mára 45%-ra 

csökkent. Ha ezt az EU GDP %-ában nézzük, az mindössze 0,45% és ha az EU teljes 

közkiadások arányában nézzük, akkor is csak 1%-ot tesz ki (ld. 9. ábra). Mindamellett az 

EU bővülése következtében a mezőgazdaságban dolgozók aránya megduplázódott, aminek 

következtében már nem mondható el, hogy a KAP nagyvonalúan és biztonságot nyújtó 

módon támogatná az európai gazdákat. Valójában az egy főre és az egy hektárra jutó 

támogatás mértéke az új tagállamok csatlakozását követően szignifikánsan csökkent (Jámbor 

és Harvey, 2010). 
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8. ábra: A KAP támogatások és az EU GDP-jének alakulása 1980-2007 között 

Forrás: European Commission 2010. 

Régóta fogalmazódnak meg az agrárpolitikáról jogos kritikák is. Bár a jelenlegi KAP kevésbé 

torzítja az európai és globális agrárpiacokat, mérsékli a fejlődő országok hátrányos helyzetét, sőt a 

környezetszennyező termelésre is mérséklően hat, ennek ellenére a költséges SPS egyenlőtlen 

előnyöket nyújt a tagállamok és az egyes gazdák számára, világos jövedelemelosztási, 

vidékfejlesztési vagy környezetvédelmi célok megvalósítása nélkül.  A mezőgazdasági támogatások 

jelenlegi rendszere a gazdagabb farmerek számára előnyt jelent, míg a szegényebb, kisebb 

területeken gazdálkodó termelők jövedelmi gondjait nem oldja meg. Részben ennek 

következményeként a mezőgazdaságban a jövedelemegyenlőtlenségek nem szűntek meg, a régi 

tagországoknak a jelenlegi helyzet kedvezőbb, az újonnan csatlakozó országok az aránytalanságok 

miatt jogosan tiltakozhatnak. A KAP jelenleg bonyolult, bürokratikus rendszer, a támogatás 

múltbeli bázisokon alapul, az új tagországok hátrányára támogatási diszparitás jellemzi, ezért az 

eddigi reformok és lényeges változások ellenére a KAP jelenlegi rendszere továbbra sem 

fenntartható. 

Mielőtt rátérek a KAP jövőjének és dolgozatom tényleges kérdésének vizsgálatára, szükségesnek 

érzem, hogy számokban is megjelenítsem a KAP kritikák jogosságát, vagyis azt, hogy a 

támogatások jelenlegi formája illegitim, inkoherens és fenntarthatatlan. Azt próbálom tehát 

elsődlegesen megvizsgálni, hogy az Unió által a mezőgazdasági szektornak nyújtott támogatások 

valóban igazságtalanul előnybe részesítik-e a régi tagállamokat, illetve azon belül is a nettó 

http://ec.europa.eu/budget
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befizetőket (franciákra és németekre gondolok). Ezt követően azokat az aspektusokat fogom 

elemezni, amelyek támpontot adhatnak az utolsó fejezetben kifejtendő támogatási javaslatomhoz, 

azaz megnézem, hogy az egy hektárra, egy mezőgazdasági foglalkoztatottra jutó támogatások 

hogyan alakulnak országonként, melyik tagállam mely pillérre kap többet és miért.  

Elsőként megvizsgálom, hogy az egyes tagállamok a vásárlóerő standard-ben mért mezőgazdasági 

kibocsátásukhoz viszonyítva milyen mértékben részesülnek az uniós agrártámogatási összegekből.  

Azaz, ha például egy tagország az EU agrárkibocsátásának 10%-át adja, akkor az lenne az éppen 

semleges disztribúció, ha az agráriumra szánt EU-s támogatásokból 10%-ban részesedne. Ha tehát 

ezt a két részarányt viszonyítom egymáshoz, az 1 egész érték adná a „semleges” pontot.  

A 9. ábrából könnyen leolvasható, hogy Lettország még éppen felette (1,07), Olaszország, pedig az 

1 egész érték alatt (0,92) van. Minden olyan tagállam tehát, ami az ábrában a lettektől balra 

található, a támogatásokból pozitív arányban részesedik, miközben a jobb oldaliak kedvezőtlenebb 

helyzetben vannak, a semleges disztribúciónál kisebb mértékben részesülnek a támogatási 

összegekből.  Ez utóbbi csoportban találjuk, várakozásainknak megfelelően, a 2004-et követően 

csatlakozó szegényebb tagországokat, kivéve az előbb már említett Lettországot.  

A régi tagországok közül mindössze Hollandia került a támogatások szempontjából vesztes 

csoportba. Ennek magyarázata talán az lehet, hogy a második pillérre igen kevés támogatást kaptak, 

illetve szántak (az összes támogatás mindössze 4-5%-át, euróban mérve alig 60-70 milliót évente), 

aminek oka az, hogy Hollandia szinte egész területe egyenletesen alkalmas mezőgazdasági 

művelésre, nincsenek jelentős jövedelmi különbségek a régiók között, nincsenek hegyes, erdős 

vidékek, jellemzően urbánus társadalom, nem jelentős az idegenforgalmi ágazat. (Korábban már a 

tengelyek megoszlásánál írtam arról, hogy a hollandok a harmadik tengelyre az átlagosnál jóval 

többet költenek.)  

További magyarázat lehet, hogy a hollandok a vidékfejlesztést annak hagyományos értelmében, 

azaz a tájvédelmi szempontokat szem előtt tartva helyezik érdeklődésük középpontjába. Erre utal, 

hogy a holland állam mezőgazdasági művelés alatt álló földeket vásárolt meg a gazdálkodóktól arra 

a célra, hogy ott természetvédelmi területeket hozzanak létre. Ezt a feltételezésemet az a későbbi 

vizsgálatom támaszthatja alá, amelyben nem összevontan elemzem az uniós támogatásokat, hanem 

külön a két pillérre kapott támogatások elosztását vizsgáltam. 

A támogatások eloszlásában megfigyelhető feltűnő eltérések a 12. ábra bal oldalán találhatóak, 

Írország és Görögország ilyen aránytalanul erős támogatását (hozzávetőlegesen 2,5-szer akkora a 

pénzekből való részesedésük, mint a mezőgazdasági termelésből) semmi sem indokolja. A 
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skandinávok (finnek, svédek és dánok) magasabb támogatási arányát a rossz időjárás indokolhatja, 

a finneknél és a svédeknél (durván 1,8-szeres érték) a rendkívül versenyképes, nagy területű, 

jelentős exporttöbbletet adó, magas hozzáadott értékű termelés indokolja, miközben a dánok 1,42-es 

szorzóját azok talán nem indokolják, de magyarázhatják.  

Ausztria az outputjához képest 60%-kal nagyobb támogatása annak tudható be, hogy rendkívül 

nagy területei kedvezőtlen adottságúak, elsősorban hegyes, erdős vidékek, melyeket legfeljebb 

legelőnek lehet hasznosítani. Korábban ez a mezőgazdaságilag megművelt területek 72%-át 

jelentette, mára 50% alá sikerült leszorítani, de még így is kiugróan magas az arányuk. Ugyanakkor 

az idegenforgalom GDP-hez viszonyított arányában Ausztria az első a világon, a vidékfejlesztésre 

fordított támogatások ezért különösen jelentősek, ez további indoka a második pillér egyharmados 

arányának.  

 

9. ábra: Az Uniós agrártámogatások tagországok közötti megoszlása a mezőgazdasági output 

részarányokhoz viszonyítva 2008-ban 

Forrás: Eurostat adatok alapján saját összeállítás 

Franciaország 25-30%-kal kap több támogatást, mint amennyit a kibocsátása indokol, Németország 

pedig alig néhány százalékkal van az 1-es érték felett. Persze hangsúlyozom, hogy ez nem abszolút 

összegben értett vizsgálat, hanem relatív szám, ráadásul PPS-ben számítva. A várakozásaimnak 

megfelelő értéket kaptam Portugáliára és Spanyolországra (kb. 1,2), valamint a 12 új tagállamra, 

kivéve hazánkat. Magyarország igazából csak a két legújabb tagot, Romániát és Bulgáriát előzi 

meg, Málta csak vidékfejlesztésre (turizmusra) kapja a támogatást, Hollandia kivételes helyzetéről 

pedig már fent írtam. 

A második lépésben nem vásárlóerő standardban, hanem alapáron vizsgáltam, hogy a tagországok a 

mezőgazdasági kibocsátásukhoz viszonyítva milyen mértékben részesülnek az uniós 
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agrártámogatási összegekből. Ezzel a módszerrel természetesen a szegényebb államokat tekintve 

kedvezőbb eredményt kapunk, de az eltérés nem szembetűnő. A szlovákok, észtek és csehek az 

elosztás szempontjából kedvezőbb helyzetbe kerültek, a dánoknál és a németeknél az érték 1 alá 

süllyedt.  

Összességében: a 12 új tagállam joggal sérelmezheti, hogy kevesebb támogatást kap, mint amit 

helyzete, teljesítménye indokolna, miközben a régi tagállamok némelyike pedig nehezen 

alátámasztható okból részesül kevésbé az összegekből. A 22. táblázat mutatja a PPS-ben, illetve az 

alapáron számított támogatási megoszlásokat. 

22. táblázat: Az egyes tagországok részesedése a támogatási összegekből alapáron és PPS-ben 

számítva (2008)  

Tagország Részesedés a támogatási összegekből Tagország 
Részesedés a támogatási 

összegekből 

 Alapáron PPS-ben  Alapáron PPS-ben 

R 2,30 2,27 D 0,98 1,08 

IE 2,03 2,56 DK 0,96 1,42 

PT 1,40 1,21 SI 0,94 0,79 

S 1,36 1,81 PL 0,87 0,61 

AU 1,36 1,62 IT 0,83 0,92 

FI 1,36 1,86 LT 0,79 0,53 

LV 1,33 1,07 B 0,77 0,9 

ES 1,19 1,18 BG 0,68 0,33 

SK 1,16 0,84 HU 0,64 0,45 

UK 1,13 1,25 MT 0,51 0,41 

FR 1,07 1,28 CY 0,49 0,49 

EE 1,05 0,85 RO 0,43 0,26 

CZ 1,02 0,76 NL 0,29 0,33 

Forrás: saját összeállítás 
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Az egy hektárra jutó közvetlen kifizetések esetében is hasonló aránytalanságokat tapasztaltam, 

amint azt a 10. ábra mutatja:  

 

10. ábra: Az egy hektárra jutó közvetlen kifizetések mértéke az egyes tagállamokban (2008) 

Forrás: Eurostat adatok alapján saját összeállítás 

A10. ábra azt illusztrálja, hogy a támogatási összegek egy hektárra vetítve is igen eltérőek, így 

igazságtalan eloszlást mutatnak. Görögország kiugróan magas egy hektárra jutó támogatásban 

részesül, melynek értéke közel 600 euró/hektár. Itt is azt láthatjuk, hogy az újonnan csatlakozók 

hátránya jelentős.  

6.1.5. A KAP jövője 

A KAP költségvetés  majd feléről van szó (55 milliárd euro/év) elosztásáról, hogy az igazságosabb 

és hatékonyabb legyen. Jelenleg a nagyok kapják a felét, pl. a franciák 10 milliárdot, azaz az ötödét 

megkapták. A közös költségvetés szempontjából különös jelentősége van a közös agrárpolitika 

jövőjének. A KAP várhatóan a 2008-2009-es felülvizsgálatot követő, története talán legjelentősebb 

reformja előtt áll. A jelenlegi költségvetési periódus 2007-2013-ig tart. A KAP legújabb reformja, 

ami talán valóban meghozza a közös mezőgazdasági politika érdemi reformját, egybeesik a 2014-

től kezdődő új pénzügyi perspektíva kezdetével.  A fő kérdésekről, azaz a KAP egyre szűkülő 

költségvetésének a jövőjéről, a gazdálkodóknak nyújtott közvetlen támogatások sorsáról és a 

közjavak előállítását támogató kifizetésekről még folynak a tárgyalások.  Heves vita folyik arról is, 

hogy mi a KAP szerepe, és hogy a KAP alapvető céljainak és az eszközrendszereknek hogyan, 

milyen irányban kell majd változniuk. Jelentős változások következnek be a 2007-2013 közötti 

periódusban és várhatóan a 2014-2020 közötti időszak után is.A jelenlegi helyzetben megoldást kell 
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találni a KAP legsúlyosabb problémáinak kezelésére: az élelmiszerpiaci problémákra, a 

vidékfejlesztés kérdéseire és a környezet megóvására.  

A főbb aspektusok, amelyeket a jövő agrárpolitikájának megalkotásakor figyelembe kell venni, 

azzal vannak összefüggésben, hogy a KAP hogyan tudja a legjobban kielégíteni a társadalom 

változó elvárásait. Ezek között szerepel az a probléma, hogy többet kellene termelni kevesebből a 

szűkös természeti erőforrások megóvása mellett, a mezőgazdaságot a klímaváltozás hatásaihoz 

igazítva, a fogyasztóknak biztonságosabb, egészségesebb és változatosabb termékeket kínálva, 

hozzájárulva az élelmezésbiztonsághoz egy egyre növekvő népességű világban. Amint azt a 

történeti részben láttuk, az Európai Unió közös agrárpolitikája szinte már megalakulásakor a viták 

kereszttüzébe került. A KAP klasszikus modellje és megreformált változatai egyaránt magas 

költségekkel és holtteher-veszteségekkel járnak, miközben az alapproblémákat továbbra is maguk 

előtt görgetik. Bár a KAP több reformot is megért, a célok és az alapvető eszközök nem 

változtak, csak a hangsúlyok tolódtak el. A legfontosabb célkitűzések közé tartoznak a 

mezőgazdaság termelékenységének növelése, a technikai fejlődés elősegítésével, a mezőgazdasági 

termelés fejlesztésével, a termelési tényezők, különösen a munkaerő optimális hasznosításával, a 

vidéki közösség megfelelő életszínvonalának biztosítása, az agrárpiacok stabilizálása, az 

élelmiszerkínálat megfelelő áron való biztosítása.  

A KAP jövőjét számos tényező fogja befolyásolni. Elsősorban a liberalizációs törekvések mellett a 

közvetlen kifizetések és a piaci intervenciós kifizetések rendszerének fenntartásában a nettó 

befizető tagállamok erős ellenérdekeltsége játszik szerepet, valamint a vidéki életminőség javítása 

céljából a vidékfejlesztési támogatások előtérbe kerülnek, erősödik a vidéki környezettudatosság. 

Megváltozik a mezőgazdasági termékek keresleti szerkezete, megszűnnek az exporttámogatások, a 

harmadik országok exportőrei számára az európai piac vonzereje erősödik. A piaci, társadalmi, 

nemzetközi elvárásoknak való egyre nagyobb mértékű megfelelés és az ezzel kapcsolatos viták 

során a jövő lehetséges KAP modelljeivel kapcsolatban három fő irányelvet lehet meghatározni:  

A skandináv országok és az Egyesült Királyság által képviselt liberális álláspont szerint az 

agrárgazdaságban teljes mértékben, kompromisszumok nélkül kell érvényesülniük a piaci 

viszonyoknak. Ezeknek az országoknak a mezőgazdasági versenyképessége az európai átlag fölött 

van; így a liberalizáció mérlege számukra pozitív lenne.  

A renacionalizált modellben az agrárkiadások csak a közös költségvetésben csökkennének, ezzel 

egyidőben azonban a gazdagabb tagállamok saját költségvetésből finanszíroznák a gazdákat, 

nemzeti kompetencia és nemzeti finanszírozás valósulna meg. A modell a pénzügyi szolidaritás 

elvét elveti.   
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A mérsékelt reformban, a jelenlegi keretek megtartásában nyilvánvalóan a KAP jelenlegi 

kedvezményezettjei a leginkább érdekeltek, így pl. Franciaország az érvényes feltételek lehető 

legteljesebb megtartásával képzeli el a KAP új kihívásoknak való megfeleltetését. 

A globalizáció, az éghajlatváltozás, a szerkezeti átalakítások, a liberalizáció, a fokozódó 

versenykényszer, a leépülő protekcionizmus és a piaci koordináció növekvő szerepe mind kihívást 

jelent az agrárpolitika számára, ugyanakkor indokolt lenne a gazdaságok jövedelemtámogatásának 

és a méltányos fogyasztói árak garantálásának gyakorlatát feladni. Bár a termelési költségek 

Európában magasabbak, többek között a szigorú környezetvédelmi és állatjóléti előírások 

következtében, de a támogatás a jelenlegi rendszerben akkor is jár, ha a gazdák nem 

termelnek. A földek támogatása sem az élelmezésbiztonság megteremtésével sem 

környezetvédelmi indokkal nem igazolható. Az SPS-t tehát célszerű fokozatosan megszüntetni vagy 

valamilyen módon igazságossá tenni: 

a) Moduláció növelése: Egyes szakértők szerint ezt a pénzösszeget indokolt inkább 

átcsoportosítani az 1. pillérből a 2. pillérbe, és az összeg nagyságát a kérdéses agrárpolitikai 

intézkedések eredményessége alapján lehetne meghatározni. A támogatások átcsoportosítása nem 

garantálja automatikusan a környezetvédelmet vagy a vidékfejlesztést, ezért a jelenlegi programok 

alapos felülvizsgálatra szorulnak, további intézkedések bevezetése mellett (Popp és Molnár, 2010).  

Az egyes tagországok érdekei eltérők lehetnek aszerint, hogy milyen farm szerkezettel 

rendelkeznek, milyen gazdasági súlya van a mezőgazdaságnak, nettó befizetői vagy haszonélvezői a 

költségvetésnek, a mezőgazdasági támogatások mekkora hányada jut az adott országnak, nyertesei 

vagy vesztesei a modulációnak.  A kisebb gazdaságokkal rendelkező tagországok nem 

ragaszkodnak feltétlenül a közvetlen kifizetésekhez, ha azt modernizációs, hatékonyságot javító, 

illetve vidékfejlesztési támogatások váltanák fel. Azonban az 50 hektárnál nagyobb gazdaságok 

aránya kimagasló például Dániában, Franciaországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban, 

Németországban és a Benelux államokban, így ezek az országok a közvetlen kifizetések megőrzését 

támogatják. Ausztria, Írország, Portugália, Finnország és Svédország jól ki tudták használni a 

vidékfejlesztésben rejlő lehetőségeket, és a mezőgazdasági támogatásokból való részesedésüknél 

jóval nagyobb mértékben voltak haszonélvezői a vidékfejlesztési támogatásoknak. Ezek az 

országok következésképpen támogatnák a közvetlen kifizetések második pillérbe történő 

átcsoportosítását. (Az új tagállamoknak csak 2013-tól kell ezt a szabályt alkalmazniuk.)  

b) A termelésről leválasztott közvetlen támogatások kevéssé piactorzító formája az egy összegben 

történő támogatás. Az ilyen típusú támogatásokra az elő javaslatot az Európa Parlament Land Use 

and Food Policy InterGroup (LUFPIG) nevű szervezetének tanulmányában adta. Tangermann 
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1991es tanulmánya szerint a gazdák számára a jövőbeli kifizetésekhez való jogosultságot kötvény 

kibocsátásával kellene biztosítani (Tangermann, 1991). Bár 1991-ben az 1992-es KAP reformról 

folytatott viták során az Európai Bizottság szorgalmazta egy tőzsdén forgalmazható kötvény 

kibocsátását, amit a dán kormány is támogatott, a kötvény formájában történő támogatások 

lehetőségét nem fogadták el. Az Európai Bizottság által finanszírozott QRLT-1999-01510 projekt 

keretében kutatók, egyetemek és gazdálkodók bevonásával újra értékelték a kötvény 

alkalmazhatóságának és megvalósíthatóságának kérdését, amit a 2003-as KAP reform radikális 

lehetőségének véltek.  

2001-ben és 2002-ben Swinbank és Tangermann folytatott vizsgálatokat a kötvény rendszer 

alkalmazhatóságával kapcsolatban.  A szerzőtársak a Bond scheme for common agricultural policy 

reform (2004) című könyvük 4. fejezetében részletesen ismertetik a kötvény rendszer lehetőségeit 

és bevezetésének lehetséges módját. Az SPS közvetlen támogatások helyett a kötvény formára való 

áttérés a gazdálkodók számára magasabb jövedelem és hatékonyság elérése mellett biztos, előre 

kiszámítható jövedelmet ígért. A termelésről történő teljes leválasztás a piaci erők működését 

torzítás nélkül biztosítja és növeli az unió mezőgazdaságának versenyképességét. A kötvény 

rendszer elsődleges célja az volt, hogy a gazdálkodók pontosan, kiszámítható módon és hosszú 

távon ismerjék jogosultságaikat egy meghatározott mértékű és adott időszakra szóló kifizetésre. Ez 

a módszer nem csak a gazdálkodók, de a politika számára is kiszámítható, a tervezést elősegítő 

rendszer lenne. A másik cél, hogy a termelésről való leválasztás következtében csökken a 

gazdálkodók döntéshozatala és a kifizetések közötti interferencia, vagyis a kötvény rendszer a 

veszteséges termelést nem támogatja.  

A közvetlen támogatási formáról a kötvény rendszerre való áttérést a szerzőtársak több lépcsőben 

javasolták megtenni.  

1. A növénytermesztésben a támogatásokat a termelésről le kell választani. A továbbiakban 

a kifizetés nem függ attól, hogy a gazdálkodó mit termeszt vagy hol helyezkedik el a 

termőterület, így a földhasználat önkéntes, és terménytől függetlenül azonos mértékű lenne a 

támogatás (a fehérje növények vagy a durumbúza esetében is).  

2. A leválasztást ki kell terjeszteni az állattenyésztésre is. 

3. A jogosultság nem terület alapon járna, hanem az egyén kapja, akár magánszemély, akár 

jogi személyiség. (Problémát okozhat azonban pl. a földbérlet.) 

4. A lehetőleg degresszív, az időszak alatt csökkenő mértékű kifizetések időtartamát 10-20 

évben korlátozni kell. A jelenlegi rendszerben a gazdálkodó nem tudja pontosan, hogy 
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meddig kap majd támogatást, az agrárpolitika jövőjéről nincs biztos információjuk, az 

esetleges változásokhoz való alkalmazkodás lehetősége nem biztosított számukra. A 

bizonytalanságot úgy lehet elkerülni, ha előre, idejekorán tájékoztatást kapnak arról, hogy 

meddig és milyen összegű támogatásra számíthatnak. Swinbank és Tangermann 15 évre 

javasolja korlátozni a kifizetések időtartamát. A kifizetések kezdete, végső határideje és a 

degresszivitás mértéke politikai döntés kérdése, pl. egy lehetőség az, hogy 11 éven át teljes 

összeget fizetnek ki, majd évente 20%-al kevesebbet, ami a 15. évre éri el a nullát.  

5. A kifizetések mértékét egyértelműen és visszavonhatatlanul rögzíteni kell 

6. A jogosultságot a kötvény biztosítja, ami átruházható, örökölhető, eladható vagy 

bármilyen, akár mezőgazdasági tevékenységen kívüli egyéb tevékenységre is felhasználható.  

Az első két lépés a 2002-es Fischler reformot követően részben már megvalósult. Az utolsó lépést 

csak az előző 5 lépés megvalósulása után lehet megtenni. A rendszer bevezetése a KAP 

adminisztrációs költségeit jelentősen csökkentené.  

c) Jámbor és Harvey (2010) szerint a fenntartható KAP számára 2 pillér nem elegendő. Az első 

pillér, a piacpolitika pillére, ami a közvetlen kifizetéseket tartalmazza, inkoherens. Inkoherens, 

mert a folyamatos és állandó támogatások közgazdaságilag nem indokolhatóak, helytelen, hogy a 

gazdák támogatáshoz jutnak pusztán azért, mert gazdálkodnak. A kifizetéseknek a piac által el nem 

ismert, azonban társadalmilag hasznos tevékenységeket kellene fedezni. További problémát jelent 

az, hogy a KAP első pillére illegitim. Illegitim, mert nagyon eltérő a támogatások összege mind a 

gazdák, mind pedig az országok között is, és ennek nincs semmiféle alátámasztható indoka, jóllehet 

az egészséges és biztonságos élelmiszerekkel való ellátás és a vidékfejlesztés kulcsfontosságú 

szerepet játszik a mezőgazdaságban.  A jelenlegi KAP így fenntarthatatlan.  
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, JAVASLATOK ÉS 

TOVÁBBI KUTATÁSI IRÁNYOK 

 

7.1. Célok és hipotézisek teljesülése 

A megelőző oldalakon felvázoltam egy lehetséges fenntarthatósági kritériumrendszert. 

Kialakítottam egy módszert arra nézve, hogy hogyan lehet különböző országok mezőgazdaságának 

hatékonysági és fenntarthatósági szintjeit összevetni. Vizsgálataim során arra a következtetésre 

jutottam, hogy a mezőgazdaság csak akkor lehet fenntartható, ha az vagy nagyon fejletlen (de ebben 

az esetben alacsony teljesítménnyel bír, és legfeljebb az önellátást biztosítja) vagy már olyan magas 

fejlettségi szinten áll, ahol lehetőség nyílik figyelni a környezet megóvására is, anélkül, hogy ez 

jelentős hatékonysági veszteséggel járna. Legfőbb következtetésem az, hogy a fejlett országokban a 

mezőgazdaság fenntarthatóságát csak négy pillér biztosíthatja, és ezt a negyedik pillért neveztem 

politikai pillérnek. Az elnevezéssel arra utaltam, hogy az országok kormányai és/vagy egy nemzetek 

feletti (uniós) intézményrendszer biztosíthatná a forrásokat és a szabályozási környezetet a 

fenntarthatósághoz, ami kétség kívül némi növekedési áldozatot követelne.  

Az alábbiakban a dolgozat elején megfogalmazott célkitűzéseim (C) teljesülését, illetve az azokhoz 

tartozó hipotéziseim (H) igazolását vagy elvetését foglalom össze: 

C1. Dolgozatomban először rendszereztem a fenntartható fejlődés és a fenntartható mezőgazdaság 

kritériumait és értelmezését.  A fenntarthatóság három dimenziója (3 pillére) a gazdaság, a 

társadalom és a természeti környezet együttesen teremtik meg a fenntarthatóságot, csak együttesen 

teszik lehetővé a teljes társadalmi-természeti újratermelést. Másképp fogalmazva, a fenntarthatóság 

olyan döntési folyamat, amely az érintettek érdekében a gazdasági, társadalmi és környezeti 

tényezők között keresi az egyensúlyt.  

H1. és H2. A fenntartható mezőgazdaság egyelőre távoli és nehezen elérhető. Mivel piaci 

mechanizmusok nem segítik a fenntarthatóságát, a mezőgazdaságot támogatni kell. A fenntartható 

mezőgazdaságra és az agrárgazdaságra – az élelmiszertermelés, a kiszolgáló ipar és szolgáltatások, 

a kereskedelem, de az agrárkutatások és az egyetemi és a szakoktatás is - a politika, a kormányzat 

és a helyi önkormányzatok tevékenysége is hatást gyakorol.  

A fenntarthatóság három pillére mellett, a fentiek értelmében, egy 4. pillér, a politikai pillér 

kialakítására lenne szükség, és ez nem más, mint az intézmények, talán egy szupranacionális (EU-s) 

intézmény. A hagyományos piaci ösztönzők nem alkalmazhatóak a fenntartható gazdálkodás 

megvalósítására, csakis politikai döntés és akarat nyomán nyílik lehetőség ennek megteremtésére, 
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szabályozással, valamint kormányzati, illetve nemzetközi források biztosításával. A politikai pillér 

tenné lehetővé a megfelelő szabályozást, amelynek hiányában csak rövid távú érdekeket figyelembe 

vevő döntések születnének, a vezetők nem érdekeltek, hiszen nincs politikai haszon, az eredmény 

nem biztosítható, vagyis rövidtávon a közlegelők tragédiája következik be. A fenntarthatóság 

eredményei csak hosszú távon nyújtanak a teljes társadalom számára hasznot.  

C2. Megvizsgáltam, hogy milyen tanulságai vannak a két ország agrártörténeti fejlődésének. 

Kutatásaim abba az irányba mutatnak, hogy Dániában a támogató intézményi keretek 

eredményeképpen a termelés növeléséhez és a gazdaság fejlődéséhez kedvező feltételek alakultak 

ki, Magyarországon ezzel szemben az intézményi feltételek gátat szabtak a fejlődésnek.  Dániában 

jóval magasabb a mezőgazdaság bruttó kibocsátási szintje, ám ezt jelentősen több input és sokkal 

kedvezőbb társadalmi körülmények között érik el. Ha a magyar vidék és agrárium érdekeit szem 

előtt tartó agrárfejlesztést kívánunk megvalósítani, akkor a dán példát követve nekünk is a 

többfunkciós gazdálkodási modellnek megfelelő megoldásokat kell keresnünk, mindemellett a 

dánokhoz hasonlóan kiváló minőségű élelmiszereket és alapanyagokat kell előállítanunk, és 

fokozódó figyelmet kell fordítanunk a vidékfejlesztési pillér nyújtotta lehetőségekre. A nemzeti 

konszenzuson alapuló operatív agrárstratégia vitathatatlanul fontos Magyarország lehetőségeinek 

kihasználásához.  

C3. A harmadik célként a hatékonysági összevetést tűztem ki. Az ehhez tartozó hipotéziseimmel 

kapcsolatos eredményeim a következők:  

H3. és H4. Az a hipotézisem, hogy a magyar és a dán teljesítmény a saját országcsoporton belül 

jobb, az csak részben nyert bizonyítást. Számításaim szerint az elmúlt évtizedben Magyarország 

igaz csak 2%-kal, de meghaladta az országcsoport átlagát a szektor potenciális kibocsátási szintjétől 

való eltérésben. Dánia a hipotézissel ellentétben 7%-kal elmaradt a nyugat-európai csoport 

átlagától. Amikor a tényleges és a potenciális kibocsátás rátáját (Y/Y’) vizsgáltam, az időszak 

átlagát tekintve Dánia esetében 109, Magyarország esetében 108%-os értékeket találtam.  

H5. Megvizsgáltam, hogy a két ország között a hatékonyságra nézve milyen eltérések figyelhetők 

meg és a kapott eredményeim mivel magyarázhatóak. Összegezve: a termelékenységbeli 

különbséget nagyrészt magyarázza az alkalmazott technika (technológia) minősége és számbeli 

fölénye, valamint a termelő felhasználás jóval magasabb dán szintje. Másképpen, Magyarországon 

a tőkehiány okozza a közel 60%-os elmaradást a fejlett országokhoz képest. A (KAP) támogatás a 

tőke egyik formájának is tekinthető, amivel külön is foglalkoztam, és amelynek szükségességét úgy 

vélem, részben igazoltam.  
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C4. és H6. Megvizsgáltam az agrárfenntarthatóság mérésének lehetőségét és megvalósulását 

Dániában és Magyarországon.  A dánok igen intenzív termelése veszélyt jelent a környezetre, a tájra 

és a további fejlődésre is. Ezt támasztják alá azok az értékek, amelyeket akkor kaptam, amikor a 

mezőgazdaság környezetterhelési mutatóit is bevontam a hatékonysági összevetésbe. Számszerűen, 

környezetterhelés nélkül 7%-kal hatékonyabb volt Dánia, azonban a környezetterhelést is 

figyelembe véve a kapott értékek különbsége 4%-ra csökkent. Tehát azt a kiinduló feltételezésemet 

is el kell vetnem, hogy a dán mezőgazdaság fenntarthatóbb, mint a magyar. Minthogy minden az 

ellenkezőjére látszik utalni (pl. organikus gazdálkodás elterjedése, megújuló energia használata, 

stb), ezt az eredményt úgy is interpretálhatom, hogy a hipotézisem helyes volt, azonban a 

mutatószámrendszer alkalmazhatósága megkérdőjelezhető, illetve továbbfejlesztése indokolt. Egyre 

több környezeti mutató áll rendelkezésre, (ld. az 1. táblázatot vagy az EPI mutatót, stb.), ám 

nagyfokú integráltságuk következtében a mezőgazdaság fenntarthatóságának mérésére csak 

korlátozottan alkalmasak.  A természeti erőforrások kiaknázása és a környezetszennyezés a jelen 

egyik legsúlyosabb globális problémája, ugyanakkor a gazdaságstatisztikába való integrálásának 

szükségessége kutatásaim eredményei alapján nem nyert bizonyítást.  

C5. Összehasonlító vizsgálataim eredményeit úgy összegezhetem, hogy a társadalmi, kulturális és 

intézményi keretek az agrárteljesítményben erőteljesen tükröződnek. Dánia mezőgazdasága ugyan 

hatékonyabb, mint Magyarországé, ám ennek elsődleges oka a jobb tőkeellátottsági szint, és mint 

fent rámutattam, a támogatásokat tekinthetjük egyfajta tőkejuttatásnak is.  Ezt alátámasztja, például 

az, hogy Dániában a gazdák könnyen és gyorsan jutnak a számukra legmegfelelőbb 

támogatásokhoz, így a megtermelt jövedelem és a megfelelő támogatás együttesen biztosítja az 

újratermelést, a hatékonyságot, és az ehhez szükséges egyre fejlettebb eszközöket. Magyarországon 

ezzel szemben a gazdálkodók veszteségesen termelnek, a támogatások a jelenlegi formában inkább 

a meglévő állapotot állandósítják, kevés teret engedve a fejlesztéseknek, beruházásoknak és az 

innovációnak.   

H7. Miután arra jutottam, hogy a fenntarthatóság negyedik pillérének szerepét az EU-ban a KAP 

tölthetné be, valamint hogy a hatékonyság kritikus elemének is tekinthetjük, ezért megvizsgáltam az 

agrártámogatások jelenlegi elosztását és azt, hogy hogyan lehetne a jelenlegi támogatási rendszert 

úgy átalakítani, hogy a fenntarthatóságot, a hosszú távon fenntartható mezőgazdasági termelést a 

jelenleginél jobban segítse elő. A megreformált, illetve átalakított agrárpolitikának a jövőben 

integráns része kellene, hogy legyen a fenntarthatóság. Át kell alakítani az alapelveket olyan 

módon, hogy középpontba kerüljön a környezeti értékeket és a versenyképességet egyaránt szolgáló 

környezeti, gazdasági és társadalmi értelemben vett fenntarthatóság. Az agrárpolitika átalakításával 
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ez a folyamat már elindult azzal, hogy a források egyre nagyobb hányadát kell fordítani a 

vidékfejlesztési pillér azon tengelyeire, amelyek a fenntarthatóságot támogatják.  

7.2. Javaslatok és további kutatási irányok 

A H7 hipotézisemből következően - amely szerint az európai uniós támogatások rendszere adhatná 

a fenntarthatóság negyedik pillérét - a továbbiakban azt tervezem kutatni, hogy milyen is lenne a 

közösségi költségvetésből az agráriumra szánt pénzek ideális disztribúciója (felosztási 

mechanizmusa) akkor, ha célnak azt tekintenénk, hogy minél több élelmiszert, minél 

hatékonyabban állítsunk elő, miközben védjük környezetünket és igazságosabb jövedelem-eloszlást 

valósítunk meg országok és régiók között egyaránt. 

Megelőlegezve, javaslatom röviden úgy hangzik, hogy a KAP pénzek elosztását egyedileg, ország-

adottságokhoz igazítva kellene meghatározni, a legmesszemenőbbekig figyelembe véve a 

szolidaritás, az egyenlő hozzáférés, az igazságosság és a méltányosság alapelveit. A KAP pénzekről 

végzett eddigi elemzéseim abba az irányba mutatnak, hogy az se nem hatékony se nem igazságos, 

így megsérti mind a közgazdasági racionalitást, mind a társadalmi, közösségi szolidaritást és még a 

környezeti értékek megőrzését sem segíti elő.  

Tehát, lehet hatékonysági engedményt tenni a jószolgálat érdekében, azaz Harvey-vel szólva 

engedni a koherenciából a legitimitás javára vagy fordítva, de a rendszer egyelőre egyiket sem 

szolgálja, és még a harmadik szempontot, a fenntarthatóságot sem ösztönzi.  

A KAP-nak valójában a következő értékeket kellene támogatnia: termőföldek, vizek, környezet 

minőségének megóvása, egészséges élelmiszer termelése, távlatosan pedig a piacok és 

munkahelyek megtartása. Mindenki által jól látható, hogy a támogatások elosztása politikai döntés 

eredménye és nem is lehet más, hiszen az érdekek és a támogatott értékek nincsenek összhangban. 

Ezt neveztem a dolgozatomban 4. pillérnek. Tekintve, hogy az uniós források nem nőni, hanem 

csökkenni fognak, miközben egyre több csatlakozó országnak kell forrásokat biztosítani, komoly 

érdekharcok várhatóak. Kidolgozandó javaslatom arra irányul, hogy a) a támogatások odaítélésekor 

figyelembe kellene venni az ország adottságait, b) a környezeti, fenntarthatósági szempontokat 

prioritásként kell kezelni. 

Az előbbi azt jelenti, hogy ha például adott fejlődő (szegényebb) uniós tagországban sok a jó 

adottságú föld, sokan, alacsony bérért dolgoznak a mezőgazdaságban, az exportban jelentős tételt 

jelentenek az agrártermékek, és harmad annyi a vásárlőerő-paritáson számolt egy főre jutó 

jövedelem, mint a fejlettebb országokban, akkor az adott ország adottságait figyelembe véve, 

például a zöldség és gyümölcs termesztésre,  a munkaerő képzésére és  vidéken tartására kellene 
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adni a támogatások döntő hányadát. Magyarországon a mindent megelőző prioritás a termőföldek, 

erdők és vizek fölötti rendelkezési jog megtartása, az élelmiszertermelési kapacitás megőrzése, az 

agrárexport évi 10 Mrd euró nagyságúra növelése, valamint az egészséges környezet és a 

sokszínűség megőrzése (Udovecz, 2010). 

Némi módosítással Jámbor és Harvey 2010-es tanulmányának javaslatát átvéve és követve, a KAP 

az első pillér a fenntartható mezőgazdaság gazdasági vonatkozását hangsúlyozza, és ezt a pillért a 

jövőben élelmiszerpiaci pillérnek kellene nevezni (ennél a pillérnél lehetne figyelembe venni az 

ország adottságait). A 2. (vidékfejlesztési) pillér szerepe a fenntartható mezőgazdaság szociális 

aspektusát emeli ki. Szükség lenne egy harmadik KAP pillér kialakítására is, amelynek a szerepe a 

fenntartható mezőgazdaság környezeti aspektusának kiemelése lenne. A jövő 2+1 pilléres felépítésű 

Közös Agrárpolitikájának intézményi tényezői az EU költségvetése, a WTO, a Lisszaboni 

Egyezmény és az EU jogrendszere lennének.  

A disszertáció készítésekor azzal a feltételezéssel indultam, hogy a mezőgazdaság fejlődése két 

dimenzió mentén értelmezhető, nem választható el a teljesítmény a fenntarthatóságtól. A dolgozat 

elején említett feltételezésem az U alakú görbéről bizonyításra vár, a továbbiakban kialakítanék egy 

teljesítményt és fenntarthatóságot reprezentáló értéket, majd elhelyeznék mintegy 150 országot az 

ennek megfelelő koordinátarendszerben, hogy a feltételezésem helytállóságát megvizsgálhassam. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Értekezésem elsődleges célkitűzése a magyar és a dán mezőgazdaság a fenntarthatóság terén elért 

eredményeinek összevetése volt. Dolgozatomban valójában azt vizsgálom, hogy a fenntarthatóság a 

piaci kudarcok elméletéből következően nem megvalósítható a fenntarthatóság egy negyedik pillére 

nélkül, amit politikai pillérnek neveztem el. A hagyományos piaci ösztönzők nem alkalmazhatóak a 

fenntartható gazdálkodás megvalósítására, csakis politikai döntés és akarat nyomán nyílik lehetőség 

ennek megteremtésére, szabályozással, valamint kormányzati, illetve nemzetközi források 

biztosításával. 

Doktori értekezésemben, először áttekintettem, rendszereztem, és meghatároztam a természeti, 

társadalmi, gazdasági, összetevőkkel bíró fenntartható mezőgazdaság kritériumrendszerének 

fogalmát, annak kialakulását és jelentőségét, majd vizsgáltam a fenntarthatóság meghatározásának 

megközelítési módjait, különös tekintettel a hárompilléres megközelítési módra, valamint a 

fenntarthatóság mérésének problémakörére.  

Ezt követően összehasonlító elemzést végeztem Dánia és Magyarország mezőgazdaságára 

vonatkozóan. Ennek során először  

a) a mezőgazdaság fejlődéstörténetéről szóló ismereteket összegeztem, összehasonlítottam Dánia 

és Magyarország fejlődési útját. Figyelmemet elsősorban az intézményi és kulturális tényezők felé 

fordítottam, és megállapítottam, hogy a dán mezőgazdaság gyorsütemű fejlődését az intézményi 

keretek és a protestáns vallás etikai szabályainak támogató közege tette lehetővé.  

b) második lépésben feltártam a mezőgazdasági hatékonyság és termelékenység szakirodalmát, 

elsősorban az amerikai szakértőkre fókuszálva, majd ennek felhasználásával 

c) majd összevetettem a dán és a magyar mezőgazdaság teljesítményét. Először néhány mutatót 

alkalmaztam a két ország agrárteljesítményének összevetésére, majd a Mundlak-féle termelési 

függvényből kiindulva, egy soktényezős, hét elemre tagolt (intézmények működése, infrastruktúra, 

kultúra, technológia, mezőgazdasági inputok, fizikai környezet) mérőszámrendszer segítségével 

vizsgáltam meg a két ország hatékonyságát, erős hangsúlyt fektetve az intézményi környezetre.  

Vizsgáltam továbbá, hogy milyen matematikailag leírható, igazolható kapcsolat van az általam 

befolyásolónak vélt tényezők és a mezőgazdaság teljesítménye között. Ebből a célból többváltozós 

regressziós számításokat végeztem, valamint kísérletet tettem arra, hogy korrelációszámítás 

segítségével feltárjam az egyes tényezők és a kibocsátás viszonyát.  

Az eredmények értékelése után, harmadik lépésben a soktényezős hatékonysági mérőszámrendszer 

továbbfejlesztett, további országok adataival kibővített változatát alkalmaztam, végül a modellbe 

bevontam a környezeti hatások elemzését is. Eredményeim azt mutatják, hogy a dánok igen 
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intenzív termelése veszélyt jelent a környezetre. Számszerűen, környezetterhelés nélkül 7%-kal 

hatékonyabb volt Dánia, azonban a környezetterhelést is figyelembe véve a kapott értékek 

különbsége 4%-ra csökkent. 

Dolgozatomban azt kívántam kimutatni, hogy a használt hárompilléres modell nem veszi 

figyelembe az egyensúly kialakulásának modern összetevőit, a közlegelő tragédiájának tanulságát. 

Így a disszertáció harmadik vizsgált kérdésköre a negyedik pillér, a megoldáskeresés.  

Kutatásom eredménye szerint a valódi fenntartható agrárfejlődés négy pilléren nyugszik, a 

természeti, gazdasági, társadalmi és politikai pilléren. Ez dolgozatom alapüzenete, ezt vizsgálom 

elméleti fogalmakkal, és illusztrálom a dán-magyar tapasztalatokkal, hogy eljussak a 

fenntarthatóság kritikus eleméhez, az agrárpolitika valódi eszközéhez, a megreformálásra váró 

agrárpolitikához, ami biztosíthatja a fenntartható európai agrárfejlődést. 
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SUMMARY 

 

The primary objective of my dissertation was to compare the results achieved in the sustainability 

of Hungarian and Danish agriculture. Due to the theory of market failure, sustainability is not 

feasible without introducing a fourth pillar, the so-called political pillar. The traditional market 

incentives are not applicable to the implementation of sustainable farming, only political decision 

and political will can ensure sustainability through government control and by international 

resources.  

First, the concept and criteria of sustainable agriculture that has natural, social and economic 

components were surveyed, systematized and defined, followed by defining sustainability with 

special regard to the three-pillar approach, and by the issue of measuring sustainability. 

Secondly, a comparative analysis was performed relating to agriculture in Denmark and Hungary. 

Agricultural development in the two countries was studied with special focus to the institutional and 

cultural factors and it was found that the development of Danish agriculture was supported by the 

institutional framework and by the ethical rules of Protestant religion. The second step was to 

explore the literature of agricultural efficiency and productivity, primarily focusing on American 

experts.  

 

Next, the performance of Danish and Hungarian agriculture was compared. First, by applying some 

indicators, then based on the Mundlak production function a seven-category system with strong 

emphasis on the institutional environment was applied (functioning of institutions, infrastructure, 

culture, technology, agricultural inputs, physical environment) to investigate the efficiency of the 

two countries.  

The mathematical and statistical relationship between the influencing factors and the performance 

of agriculture was studied and calculations were performed using multiple regression, and an 

attempt was made to investigate the relationship between the factors and the output of the sector by 

using correlation analysis.  

After evaluating the results, the seven category system was expanded, additional countries were 

involved, and finally the analysis of environmental impacts was included. 

The aim of the study was to demonstrate that the three-pillar model of sustainability does not take 

into account the modern components of economic equilibrium or the lessons of the tragedy of the 
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Commons. Consequently, the third thesis examined was the issue of the fourth pillar. 

Research findings indicate that the sustainability of agriculture is based on four pillars, on natural, 

social, economic and political pillars.  This theoretical concept was examined and illustrated by the 

Danish-Hungarian experience which offered the conclusion that it is a new, reformed European 

agricultural policy that can ensure sustainable agricultural development.  
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UTÓSZÓ 

Egyéni motivációs indíttatásom van a fenntartható mezőgazdaság vizsgálatára, hiszen szüleim és 

több rokonom is agrármérnök, akik a 70-es évek elejétől kutatóként, illetve agronómusként 

tevékenykedtek, így láthattam és tapasztalhattam, mit jelent a nagyüzemi állattenyésztés és 

növénytermesztés, és ez milyen kemény feladatokat ró a gazdaságban dolgozó falusi emberekre. 

Első diplomámat a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szereztem meg, ahol agrármérnöki és 

munkaszervezés szakirányú mérnöktanári oklevelet kaptam. Diplomamunkámat a fácánok 

tenyésztésével kapcsolatos témáról írtam. A végzés utáni években családommal magunk is egy kis 

faluban, Nógrád megyében néhány holdon családi gazdálkodást folytattunk, így megtapasztaltam, 

mit is jelent a földet művelni, állatot gondozni. Az iskola és a munkahely miatt később kénytelenek 

voltunk városba költözni. Ekkor kezdtem azon töprengeni, hogy vajon lehetséges-e olyan 

életkörülményeket teremteni vidéken, ami ott tartja a családokat, rendes megélhetést biztosítva. 

Vajon hogyan volt képes a vidéki, falusi társadalom hosszú éveken át, a háborúk viszontagságai 

ellenére is fennmaradni, a falu lakóinak biztos megélhetést nyújtani, sőt a városi lakosság számára 

is elegendő élelmiszert biztosítani? Mi az oka annak, hogy napjainkra a vidék lakosság-megtartó 

képessége minimálisra csökkent, a falvak elnéptelenedése, az ott élők elvándorlása lett a tendencia? 

Lehetséges-e a vidékfejlesztés szerepének fokozásával a folyamat visszafordítása? Az európai 

mezőgazdaság multifunkcionális jellegének további erősítésével, az infrastrukturális feltételek 

javításával, a falusi turizmus elősegítésével lehet-e a vidéki életet vonzóvá tenni? Mit is jelent az 

ökológiailag intenzív mezőgazdaság?  

Skandináviában tett tanulmányutam során lehetőségem nyílt betekinteni az ottani mezőgazdaság 

mindennapjaiba. Azzal a céllal utaztam Norvégia középső, mezőgazdasági szempontból kiemelkedő 

területére, mert szerettem volna látni, hogy milyen a norvég vidék és farm, milyen jellemzői vannak 

az ottani mezőgazdasági munkáknak. A 90-es évek közepén a norvég farmokon megtapasztaltam a 

technológiai és a fejlettségbeli különbségeket, meglepő volt számomra, hogy milyen nagy 

mértékben volt gépesítve akár a tehenészet, akár az eper termesztés szinte minden fázisa, hogy 

milyen a családi farmokon a munkamorál, (ami nem csak a kifogástalanul elvégzett munkában 

figyelhető meg, hanem a jól megalkotott törvények betartásában is). Feltűnően nagy figyelmet 

szentelnek a higiéniának, tisztán tartva a farmokat és ezek környezetét. Rendkívül odafigyelnek az 

állategészségügyi követelmények betartására és a mezőgazdasági alkalmi munkások személyes 

higiéniájára is. A nagyfokú tisztaság és rend mellett figyelemre méltó módon gondoskodtak a 

keletkező trágya, és szennyvíz elhelyezéséről és felhasználásáról, valamint a szelektíven gyűjtött 
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háztartási hulladék felhasználásáról. Közelről tanulmányozhattam a norvég munkaszervezés 

különböző fázisait, az árubeszerzésen keresztül a termelésen át az értékesítésig.  

Tényleges kutatómunkámat mintegy öt éve kezdtem el. Azért fordult a figyelmem Dánia és a dán 

mezőgazdaság felé, mert egy külföldi tanulmányutam során Soren Kjeldsen-Kragh dán professzor, a 

témával kapcsolatos előadásaiban, majd személyes eszmecseréink során arról győzött meg, hogy 

Dánia mezőgazdasága mintának tekinthető és a magyar mezőgazdaság számára hasznos 

tanulságokkal szolgálhat. Elemezni kezdtem, hogy lehetnek–e a dán mezőgazdasági gyakorlatnak 

olyan elemei, amelyek átemelhetők a magyar viszonyokra és a magyar agrárium számára 

használható példát nyújtanak. A dán professzor „The Role of Agriculture in Economic 

Development. The Lessons of History” című könyve5 adta az indíttatást, hogy kutatni kezdjem a 

dán mezőgazdasági fejlődéstörténeti hátterét, majd a magyar agrártörténettel összehasonlítva a két 

ország fejlődési útjai közötti hasonlóságokat és különbségeket feltárjam, és vizsgálni kezdjem 

Dánia mezőgazdasági fölényének okait.  

                                                           

5 A könyvről írott recenzió a Gazdálkodás című folyóiratban jelent meg (Gazdálkodás, 2008. 3. szám, 52. évfolyam, p. 

295-296).  


