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Az Országgyűlés	/2004. (	) OGY határozata

Az agrárgazdaság 2003 . évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

Az Országgyűlés, tekintettel az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997 . évi
CXIV. törvény előírásaira és figyelembe véve az Agrárgazdasági Tanács
megállapításait, elfogadja az agrárgazdaság 2003 . évi helyzetéről szóló jelentést .

Indokolás

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény rendelkezéseinek
megfelelően az agrárgazdaság helyzetéről szóló jelentés hatodik alkalommal került
benyújtásra.
A jelentésnek kialakult szerkezete, hagyománya van . A korábbi időszakhoz képest
annyi módosítás történt, hogy az uniós tagságunkra való tekintettel kibővült egy, az
Európai Unió agrárgazdaságát elemző résszel, melyben a magyar agrárgazdaság
elhelyezésre került .
Az agrárgazdaságnak a GDP-ből való részesedése továbbra is a 2000 . év óta tartó
folyamatnak megfelelően 4 százalék alatti értéket tesz ki . Természetesen az
agrárgazdaság jelentőségét ez a szám önmagában nem képes kifejezni, hiszen az
agrárgazdaságnak azon túl, hogy nagyon jelentős szerepe van a vidék
népességmegtartó képességében, a vidéki lakosság foglalkoztatásában,
életminőségének megőrzésében, nagy befolyással bír a nemzetgazdaság többi ágára .
Amennyiben az ágazatot teljességében vizsgáljuk, az élelmiszergazdasággal, illetve az
ehhez kapcsolódó egyéb ipari tevékenységekkel együtt, akkor önmagában ez az arány
3-5 százalékponttal növekszik .
Továbbra is megállapítható, hogy az ágazat tőkearányos jövedelmezősége alacsonyabb
a többi nemzetgazdasági ágazaténál, ezért a tőkevonzó képessége gyengébb .
Ugyanakkor rendkívül jelentős tény, hogy a mezőgazdaságnak a nemzetgazdasági
beruházásokból való részesedése a 2003 . évben 6,2 százalék, ami érdemben haladja
meg a GDP-ben való részesedésünket. Ez azt jelzi, hogy a mezőgazdaságból élők
hosszú távon és tartósan az ágazatban gondolkodnak, megélhetésüket látják benne, és
hajlandók illetve képesek befektetni. Természetesen ezt az invesztíciós képességüket



nagymértékben befolyásolta az ehhez kapcsolódó működő beruházási támogatási
rendszer.
Sajnálatos ugyanakkor, hogy a 2003 . évben a bruttó kibocsátása az ágazatnak 0,8
százalékkal alatta maradt az előző évinek . Ennek alapvető oka és indoka a rendkívül
nagy, de talán az elmúlt évtizedek legnagyobb aszálya, ami jelentős terméskibocsátás-
csökkenést okozott . Ez az adatokból is tükröződik, hiszen a nagy volumenű
kibocsátás-csökkenés a növénytermelést, ezen belül is a gabonaféléket érintette .
Ezzel függ össze, hogy a másik oldalon ugyanakkor kiugróan megnőtt a gabona ára ;
33 százalékos árnövekedést regisztráltak ebben az időszakban, amely természetes
folyamat, hiszen mintegy 3 millió tonnával csökkent a gabonatermelésünk .

Az agrártörvényben előírt kritériumok közül rendkívül fontos tényező az agrárolló
záródásának elősegítése, amely a 2003 . gazdálkodási évben megvalósult .

Az élelmiszergazdaság továbbra is megőrizte az exportban történő részesedését ; a
nemzetgazdaság összexportjából az agrárgazdaság továbbra is 6,2 százalékkal
részesedett, a kivitel és a behozatal egyenlege 303 milliárd forintnak megfelelő összeg
volt .
A 2003 . évben 217 milliárd forint volt az előirányzott agrártámogatás teljesítése .
Külön kihangsúlyozandó a SAPARD program pozitív hatása . Az agrártámogatási
rendszerben akkor még adható nemzeti fejlesztési támogatással és a beinduló
agrárprogrammal együttesen mintegy 200 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhatott
meg az ágazatban .
8,5%-al nőtt a kamattámogatásban részesülő hitel- állomány ; amely, december 31-én
400 milliárd forint volt. Ezen belül az éven belüli hitelállomány is növekedett,
melynek következtében az előző évekhez képest kezelhetőbbé vált .
A 2003 . év nagyon jelentős volt a tekintetben, hogy az európai uniós intézmények
kiépítése prioritást élvezett . Ennek keretében megalakult a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal, létrejött a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal, amelyek
működése nélkül a magyar agrárcsatlakozás nem lett volna elképzelhető . Ugyanakkor
sikerült felszámolni azokat az elmaradásokat, amelyek a határállomások kiépítésében,
illetve a már működő agrárintézmények uniós felkészítésében a korábbi időszakban
tapasztalhatók voltak .
A rendkívül kedvezőtlen időjárás következtében az ágazat jövedelem-eredmény
alakulása kedvezőtlen volt . Az APEH által rendelkezésre bocsátott gyorsjelentési
adatok alapján az egyszerű és kettős könyvvitelt végző vállalkozások adózás előtti
eredménye mínusz 5,8 milliárd forint, ami mintegy 50 milliárd forintos csökkenést
jelent az elmúlt időszakhoz képest .
A gazdaságirányításnak figyelembe kell vennie az állattenyésztési ágazat
részarányának csökkenő tendenciáját, e ténynek a gazdálkodásra való negatív
kihatását .

A magyar mezőgazdaság pótlólagos tőkeinvesztícióra szorul, amely kizárólag ágazati
támogatásból nem pótolható, egyéb források bevonására van szükség ahhoz, hogy az
ágazat jövedelemtermelő-képessége javuljon .



A Bizottság fontosnak tartja, hogy a jelentésben megfogalmazott ajánlások
érvényesüljenek a 2005 . évi költségvetésben is. A jelentés átfogó tájékoztatást nyújt a
magyar mezőgazdaság elmúlt évi állapotáról, így a Mezőgazdasági bizottság 13 igen 9
nem szavazattal 1 tartózkodás mellett ajánlotta általános vitára és nyújtotta be elfogadó
tartalmú országgyűlési határozati javaslatát.

Budapest, 2004 . október 27 .
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