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Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottságának ajánlása

Az agrárgazdaság 2007 . évi helyzetéről
szóló jelentéshez (J/6446 .szám)

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága 2008 . október 21-i ülésén megvitatta az ag-
rárgazdaság 2007. évi helyzetérő l (J/6446. szám) szóló jelentést — és a Házszabály 95 .
§ . (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően megvizsgálva — általános vitára ajánlj a
(lli, 10n) .

A bizottsági vélemény előadója az általános vitában : Godó Lajos (MSZP) .
A kisebbségi vélemény előadója: Kékkői Zoltán József (Fidesz)

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi törvény rendelkezéseinek megfelel ően az
agrárgazdaság helyzetér ől szóló J/6446. számú jelentés tizedik alkalommal került benyúj-
tásra. A jelentés az agrárgazdaság 2007 . évi teljesítményéről objektív és valós képet mu-
tat, magában foglal minden olyan információt, amely az agrárgazdaság 2007 . évi folya-
matainak megismertetéséhez és nemzetgazdasági szerepének megítéléséhez szükséges .

2007-ben a mezőgazdaság teljes kibocsátása 1655 milliárd forint volt, amely folyó áron
számítva 4,4%-os emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz képest . Ez azonban döntően
a magasabb árak következménye, hiszen a kibocsátás volumene ebben az id őszakban
11,6 %-kal elmaradt az előző évitől . Az állattenyésztés teljesítménye 0,4%-kal mérsékl ő -
dött, a növénytermesztésé pedig 7,9%-kal b ővült folyó áron. A Bizottság kívánatosnak
tartja, hogy a növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlyának helyreállítása érde-
kében a kormány tegyen intézkedéseket az állattenyésztés fejlesztésére . A mezőgazdaság
súlya a foglalkoztatásban, a bruttó hozzáadott érték előállításában és a beruházásokban
egyaránt 3-5% között alakult . A nemzetgazdaságban foglalkoztatottak 4,7%-a, 183 eze r
fő dolgozott a mezőgazdaságban, amely 4,1 %-kal kevesebb, mint 2006-ban, ugyanakko r
a mezőgazdaságban foglalkoztatottak jövedelme lényegesen elmarad a nemzetgazdaság
más ágazataiban foglalkoztatottakétól . A 2007 . év mezőgazdasági termelését els ősorban a
szélsőséges időjárási tényezők határozták meg. A késő tavaszi jég- és fagykárok, vala -
mint a hosszan tartó aszályos nyár nehezítette az ágazat helyzetét, aminek következtében



a mezőgazdasági termékek bruttó termelésének volumene 13%-kal maradt el az el őző
évihez. Az élelmiszerválság negatív hatásai az élelmiszeripart súlyosan érintették, a haza i
élelmiszertermelés súlyos piacvesztést élt át . Az összes élelmiszerfogyasztásból a rend-
szerváltás idején az import termékek aránya 8-10% volt, míg 2007-ben 20%-ra emelke-
dett, mindamellett, hogy az alapvető termékekből – tejtermékek, sertés, baromfi – már a
30%-ot is meghaladta . Ugyanakkor örvendetes, hogy az ágazat a kedvezőtlen természet i
körülmények ellenére is pozitív külkereskedelmi mérleget tudott felmutatni . Az Agrár-
gazdasági Tanács állásfoglalásának megfelelően kiemelten kezelendő problémának tart-
juk az uniós törekvésekt ől több ponton eltérő magyar agrárpolitika kormányzati megerő-
sítését. A Közös Agrárpolitika felülvizsgálata során hangsúlyozni kell, hogy magyar rész-
ről a termelés korlátozása helyett a piacorientált b ővítésben vagyunk érdekeltek. Enyhíte-
ni szükséges, a versenytársainknál szigorúbb, indokolatlan állatjóléti, környezetvédelmi
és élelmiszerbiztonsági elő írásokat. A Közös Agrárpolitika vívmányait, annak a terme -
léshez (állattenyésztés), illetve a területhasznosításhoz kapcsolódó támogatását (I . pillér)
fenn kell tartani, a műszaki fejlesztést a jövőben valamennyi területen elő kell segíteni . A
vidéki életfeltétel és életminőség javítása érdekében ki kell használni a vidékfejlesztés i
támogatások által nyújtott lehetőségeket . A közjavak előállítását (beleértve a regionális é s
lokális élelmiszerellátás biztonságát is) a verseny torzítása nélkül indokolt támogatni .

A korábbi évek észrevételeit, tapasztalatait figyelembevev ő tömörebb, egyszerűsített
formában elkészített jelentés megfelel a korábbi évek megszokott színvonalának . Az Ag-
rárgazdasági Tanács állásfoglalása hű képet mutat a magyar mezőgazdaság jelenleg i
helyzetéről és célratörő útmutatásokat ad a jövő tekintetében.

Budapest, 2008 . október 21 .
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