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A Közös Agrárpolitika jövõje. A jövõ Közös
Agrárpolitikája

BÍRÓ BORÓKA-JÚLIA1

A Közös Agrárpolitika (KAP) 2013 utáni struktúrájáról, költségvetésérõl,
célrendszerérõl az elmúlt néhány évben rendkívül sok vita folyt, melyek nyo-
mán különbözõ elképzelések alakultak ki arról, hogy milyennek kellene meg-
tervezni a 2007–2013-as periódus utódját. Jelen tanulmány bevezetõjében a
szakpolitika jelenlegi struktúráját vázolom fel, majd ezt követõen az elmúlt
egy év (2010. március – 2011. február) európai uniós viszonylatban, agrárpoli-
tikai szempontból mérföldkõnek számító fõbb eseményei, közzétett dokumen-
tumai kerülnek bemutatásra. Mindeközben összefoglalom az egyes események
nyomán kialakult álláspontokat, valamint a dokumentumok következtetéseit,
mindezt annak érdekében, hogy az olvasó átfogó képet kapjon a KAP 2013
(esetenként 2020) utáni jövõjével kapcsolatos, európai színtéren zajló aktuális
helyzetállásáról, a jövõ Közös Agrárpolitikájának lehetséges irányvonalairól.

Kulcsszavak: Közös Agrárpolitika, EU 2020 stratégia, multifunkcionális
mezõgazdaság, fenntartható mezõgazdaság, piaci intézkedések, vidékfejlesz-
tés, költségvetés, környezet, közjavak.

JEL kód: Q18, Q01, Q15

Bevezetõ: A KAP jelene
A Közös Agrárpolitika kétpilléres szerkezetének elsõ, ún. ágazati

pillére a piaci intézkedések és jövedelempolitika színtere, míg a máso-
dik – területi pillérként is emlegetett – eleme a vidékfejlesztési politika
(1. ábra).

Az elsõ pillér „környezettudatos” jövedelempolitikai intézkedései
közé sorolhatók a (COM 2006. 508):

–  a termeléstõl függetlenített, „decoupled” támogatások, melyek a
közvetlen kifizetések termeléstõl való szétválasztása révén jöttek létre,

1  Befektetés az emberekbe! Doktorandusi ösztöndíj az Európai Szociális Alap
által társfinanszírozott POSDRU 2007–2013 projekt keretében.
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–  a kötelezõ kölcsönös megfeleltetés vagy keresztmegfelelés –
„cross-compliance”, mely során jogszabályban elõírt gazdálkodási felté-
teleknek (köztük környezetvédelmi jellegû is) kell eleget tenni, cserébe a
direkt kifizetésre való jogosultságért,

– és a moduláció, melynek keretében lehetõség van az elsõ pillérbe
tartozó támogatások második pillérbe való átcsoportosítására (ezáltal
növelhetõ például az agrár-környezetvédelmi intézkedésekre fordítható
költségvetési keret is).

Az 1992-es mélyreható reformnak köszönhetõen a támogatási filo-
zófia az ár- és termelés-támogatáspolitika felõl a közvetlen jövedelemtá-
mogatás, valamint a vidékfejlesztéssel kapcsolatos intézkedések támo-
gatása felé fordult, ezáltal ágyazva be a fenntarthatósággal kapcsolatos
célkitûzéseket az agrárpolitikába. A Közös Agrárpolitika fejlõdése során,
az AGENDA 2000 bevezetésével az Európai Unió a 2000–2006-os perió-
dustól kezdõdõen a mezõgazdaság multifunkcionális jellegének szüksé-
gességét hangsúlyozza. Ebbõl a jellegbõl fakadóan nem csupán a mezõ-

Forrás: Weisz 2009. 49.

1. ábra.  A Közös Agrárpolitika jelenlegi felépítése
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gazdasági termelés áruként megjelenõ outputjait (termelési funkciót),
hanem a nem áru formájában megjelenõ outputokat, az ún. pozitív ex-
ternáliákat is integrálja környezetvédelmi, illetve társadalmi, szociális
funkciója révén. Ebben az értelmezésben a mezõgazdaságnak fontos
szerepe van mind a táj, a természeti környezet, mind pedig a vidéki tár-
sadalom értékeinek megõrzésében – szellemi, tárgyi, kulturális örökség
viszonylatában egyaránt (Katonáné Kovács 2006. 24).

1. A termelési funkció értelmében a mezõgazdaság a lakosság igé-
nyeinek megfelelõ élelmet állít elõ, amely a túltámogatottság, „veszélyé-
nek fennállása” nélkül képes szembenézni a világpiaci kihívásokkal.

2. A környezetvédelmi funkció abban nyilvánul meg, hogy rendben
tartja a tájat, hiszen a megmûvelt föld – az elsõdleges, termelési funkci-
ón túlmenõen – kulturális örökségi értéket is képvisel. Ebben az össze-
függésben a mezõgazdaság közösségi, kulturális termékeket is elõállít. A
környezet és táj azonban nem az elõállítóé, hanem a közösségé, amit
nem a piac, hanem a társadalom értékel.

3. A társadalmi funkció a foglalkoztatás és a jövedelemszerzés elõse-
gítését jelenti. Ezt olyan mezõgazdaság tudja teljesíteni, amely a rurális
térségekben élõk jelentõs részét foglalkoztatja és elfogadható jövedelmet
biztosít számukra, ezáltal pedig megakadályozza a gazdák elvándorlá-
sát. (Sarudi 2007. 3).

Az elsõ és második pillér összefonódásának jegyében az áruterme-
lésen túlmutató, többfunkciós jelleggel bíró európai mezõgazdasági mo-
dellben kulcsfontosságú szerepe van a környezetvédelmi és társadalmi
funkcióknak is, melyek tudatos kiaknázása (kulturális örökség fenntar-
tása, tájmegõrzés, a természeti környezet védelme, vidéki foglalkoztatás
stb.) egy „optimális” vidékpolitika feladatrendszerét képezi.

Hogyan tovább? A KAP 2013 után
A tanulmány következõ része az elmúlt egy év (2010. március –

2011. február) európai uniós viszonylatban mérföldkõnek számító fõbb
eseményeit, közzétett dokumentumait hivatott felsorakoztatni (1. táblá-
zat, a teljesség igénye nélkül).  Ezt követõen röviden bemutatásra kerül-
nek az egyes események nyomán kialakult álláspontok, valamint össze-
foglalom a dokumentumok következtetéseit.
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2010. március 24-én a KAP 2013 utáni jövõjérõl szóló jelentésterve-
zet jelenik meg. A dokumentum két részre tagolódik: az Európai Parla-
ment állásfoglalására irányuló indítvány és az indoklás fejezetekre. A
tervezet második, indoklás részében hangsúlyozásra kerül, hogy mind
napjaink, mind pedig a jövõ mezõgazdaságának illeszkednie kell az EU
2020 stratégia prioritásrendszerébe. Ennek értelmében hozzá kell járul-
nia az éghajlatváltozás kezeléséhez, az innovációhoz, valamint új mun-
kahelyek környezetbarát növekedés révén való létrehozásához, ugyan-
akkor továbbra is folytatnia kell a biztonságos és kiváló minõségû élel-
miszerekkel való ellátást, az élelmiszerbiztonság megteremtését az euró-
pai polgárok számára. A George Lyon által bemutatott jelentéstervezet
egy „igazságosabb, környezetbarátabb és fenntarthatóbb KAP” körvona-
lait vázolja, melyhez öt kulcsfontosságú építõkövet rendel alapként:
élelmezésbiztonság és tisztességes kereskedelem, fenntarthatóság, euró-
pai mezõgazdaság, biológiai sokféleség és környezetvédelem, valamint
környezetbarát növekedés.

Forrás: Lyon, G. 2010. 7.

2. ábra. Igazságosabb, környezetbarátabb és fenntarthatóbb KAP
(célokra és új kihívásokra építve)

A 2. ábra azt a szakpolitikai struktúrát szemlélteti, melyen keresztül
a fenti elvárásoknak megfelelõ KAP jöhetne létre. A szerkezet két fõ
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részbõl áll: direkt támogatásokból, illetve vidékfejlesztésbõl. A közvet-
len támogatások rendszerének alapját a területalapú támogatási rend-
szer képezné alapszintû kölcsönös megfeleltethetõséggel, ehhez társul-
nának a minimális védõháló biztosítására hivatott piaci intézkedések; a
szerzõdéses alapú „top-up”-ok, melyek a támogatások éghajlatváltozás
miatti kiegészítésére irányulnának (tagállami rugalmasság mellett); va-
lamint a kedvezõtlen adottságú területek (KAT) hátrányos természeti
feltételeik miatti támogatása. A környezetbarát növekedés jegyében
hangsúlyos szerepet kap az integrált vidékfejlesztés, mint második szer-
kezeti elem. Pénzügyi szempontból a közvetlen támogatások, a piaci in-
tézkedések, valamint a szerzõdéses kiegészítõ támogatások csoportja eu-
rópai uniós költségvetésbõl; a kedvezõtlen adottságú területek támoga-
tása és a vidékfejlesztés társfinanszírozásos alapon zajlana.

A jelentéstervezet utódjaként 2010. június 21-én megjelenik a Jelen-
tés a KAP 2013 utáni jövõjérõl címû dokumentum. Elõdjére alapozva a
mezõgazdasági termelõk támogatását és a társadalom elõnyeit hatéko-
nyabb módon biztosító közös, egyértelmû, egyszerû és rugalmas rend-
szer alapjait körvonalazza.

2010 áprilisában a Bizottság nyilvános vitát indított a Közös Agrár-
politika jövõjét illetõen azzal a céllal, hogy a tagországok állampolgárai
a szakpolitika jövõjére vonatkozó vitafolyamat eme korai szakaszában
fejthessék ki véleményüket a KAP alapelveivel, célrendszerével és jövõ-
jével kapcsolatban. A 2010. április 12. és 2010. június 11. között lezaj-
lott online véleménynyilvánítás a Bizottság 2010. november 18-i közle-
ményének kiindulópontjaként szolgált.

A nyilvános vita négy kérdéskört ölelt fel:
1. Miért van szüksége Európának közös agrárpolitikára?
2. Mit várnak az európai polgárok a mezõgazdaságtól?
3. Miért kell a közös agrárpolitikát megreformálni?
4. Milyen eszközökre van szükségünk a holnap közös agrárpolitiká-

jának sikeréhez?
2010. július 8-án az Európai Parlament állásfoglalást jelentet meg a

KAP 2013 utáni jövõjérõl. A dokumentum elsõ részében a KAP fejlõdése
körvonalazódik a „piaci torzítástól a piacorientált szemlélet” felé vezetõ
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úton, majd felsorakoztatásra kerülnek azon kihívások, amelyekre a jövõ
agrárpolitikájának választ kell adnia. Mindennek tükrében a három
kulcskövetelmény, melynek a 2013 utáni KAP-nak meg kell felelnie:
igaz ságos, fenntartható és környezetbarát. Emellett mind a kialakítás,
mind pedig a megvalósítás terén az egyszerûségnek, az arányosságnak,
illetve a bürokrácia csökkentésének kell állnia.

2010. július 19–20-án konferenciát szerveznek Brüsszelben A KAP
2013 után címmel – mely a nyilvános vita eredményeit hivatott közzé-
tenni, illetve összegezni és értékelni. A válaszadáshoz internetes kérdõ-
ív állt a lakosság rendelkezésre. Az érdekeltektõl, a szellemi mûhelyek-
tõl, valamint a kutatóintézetektõl és másoktól a Bizottság azt kérte, hogy
– szintén a négy kérdés mentén – készítsenek részletesebb elemzést, az
egyes kérdésekkel kapcsolatos javaslataikat pedig rövid összegzés for-
májában foglalják össze. Az Unió tagállamaiból összesen 5473 lakossági
hozzászólás érkezett a meghirdetett határidõig. Emellett 93 érdekelt fél,
80 szellemi mûhely, valamint 36 európai vidékfejlesztési hálózat nyúj-
totta be a vitával kapcsolatos álláspontját (2. táblázat).

2. táblázat. Hozzászólások a KAP nyilvános vitája során

Forrás: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/
executive-summary_hu.pdf

A nyilvános vita kapcsán beérkezett állásfoglalások – különösen a
lakossági hozzászólások – száma jóval meghaladta a várakozásokat – ol-
vashatjuk az összefoglaló jelentésben. A lakossági hozzászólások tagál-
lamonkénti bontása (3. ábra) azt mutatja, hogy a nyilvános vitában leg-

A hozzászólás típusa

Lakosság
Érdekelt felek
Szellemi mûhelyek (think-tank szervezetek),
kutatóintézetek és mások
Európai Vidékfejlesztési Hálózat

A hozzászólások
száma
5473
    93

    80

    36
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aktívabb Németország, Lengyelország és Franciaország volt.  A lakossági
hozzászólások több mint negyede Németországból, közel 20%-a Len-
gyelországból, 14%-a pedig Franciaországból származott. A lakossági
összvélemény 60%-át tehát a fent említett három ország állampolgárai
koncentrálták, Románia pedig – 57 darab lakossági hozzászólásával –
1,04%-os részarányt képvisel.

Forrás: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/
executive-summary_hu.pdf

3. ábra. Lakossági hozzászólások száma a KAP jövõjérõl szóló
nyilvános vitához tagországonként

A nyilvános vita hozzászólásainak összegzése révén tizenkét – az
Európai Unió által követendõ – irányvonalat azonosítottak a KAP vonat-
kozásában:

–  A KAP reformja során stratégiai megközelítésre, és ennek keretében
átfogó reformokra, nem pedig részmegoldásokra van szükség, amelyek fi-
gyelembe veszik egyrészrõl a KAP elõtt álló kihívásokat, másrészrõl a KAP
és az EU többi belsõ és külsõ szakpolitikája közötti kölcsönhatásokat.

– Fontos, hogy a KAP garantálni tudja az EU élelmiszer-biztonságát
az e célra rendelkezésre álló számos eszköz révén.

A Közös Agrárpolitika jövõje. A jövõ Közös Agrárpolitikája
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–  Az európai mezõgazdaság versenyképes, illetve potenciálisan ver-
senyképes ágazatait továbbra is arra kell ösztönözni, hogy – az innováci-
óra és a kutatási eredmények terjesztésére támaszkodva – a piaci körül-
mények között mûködjenek.

–  A piaci intervenciót korszerû kockázat- és válságkezelési eszközzé
kell átalakítani.

– Fel kell ismerni, hogy a közjavak és egyéb elõnyök megteremtésé-
nek költségeit a piac nem tudja (vagy nem akarja) fedezni. E tekintetben
tehát a piac nem képes a kívánt eredményt elérni, és ezért állami intéz-
kedésekre van szükség.

– Szem elõtt kell tartani, hogy a megreformált KAP-ban központi he-
lyen szerepeljen az, hogy a termelõk tisztességes ellentételezést kapja-
nak az általuk megteremtett közjavakért és szolgáltatásokért.

–  Törekedni kell a környezet és a biológiai sokféleség védelmére, a
vidék és a vidéki gazdaság megõrzésére, a vidéki térségekben a munka-
helyek megõrzésére és a munkahelyteremtésre, valamint az éghajlatvál-
tozás mérséklésére.

–  Át kell gondolni a KAP két támogatási pillérének szerkezetét és a
köztük lévõ kapcsolatot. Elegendõ forrást kell biztosítani a sikeres vi-
dékfejlesztéshez.

– A KAP-ot úgy kell átalakítani, hogy tisztességesebb feltételeket
biztosítson a kistermelõk, a kedvezõtlen helyzetû régiók és az új tagálla-
mok számára.

– Az élelmiszerláncot átláthatóbbá kell tenni és több beleszólást
kell biztosítani a termelõk számára.

–  Tisztességes versenyfeltételeket kell biztosítani a hazai és az im-
port termékek számára.

–  Gondoskodni kell arról, hogy ne érje kár a fejlõdõ országok gazda-
ságát és élelmiszer-elõállítási kapacitását; hozzá kell járulni a világban
tapasztalható éhínség elleni küzdelemhez.

2010. november 18-án az Európai Bizottság közleményt adott ki A
KAP jövõje 2020-ig: az élelmezési, a természeti erõforrásokat érintõ és a
területi kihívások kezelése címmel. A közlemény három olyan reformle-
hetõséget (3. táblázat) körvonalaz, melyek illeszkednek az Európa 2020

Bíró Boróka-Júlia



43

stratégiához – fenntarható, intelligens és inkluzív növekedésre való ösz-
tönzés – azon célkitûzések révén, melyek értelmében a prioritás egy di-
namikusabb, versenyképesebb és hatékonyabb európai mezõgazdaság
létrejötte. A fenti dokumentum azon konzultációs folyamat kezdetét je-
löli, melynek során 2011 nyaráig a Bizottság jogalkotási javaslatokat fo-
galmaz meg, amelyek eredményeként létrejövõ megreformált Közös Ag-
rárpolitika a tervek szerint 2014. január 1-jétõl lép hatályba.

2011. január 6-án Dacian Cioloº mezõgazdasági biztos az Oxfordi
Gazdálkodási Konferencián (Oxford Farming Conference) tartott beszé-
det, melyben a 2013 utáni Közös Agrárpolitika elõtt álló lehetõségeket
és kihívásokat körvonalazta. A legfõbb kihívásokat három csoportba tö-
mörítette: a gazdálkodás és gazdálkodók jövõje Európában, a vidéki te-
rületek és a vidéki táj jövõje, valamint a globális élelmiszer-biztonság
kérdése. Beszédében hangsúlyozta, hogy a KAP „nem kõbe vésett, ha-
nem napjainkban is egy élõ politika, amely rendkívül sokat változott az
elmúlt 25 év során”. Fõ csapásvonalként megjelölte, hogy a továbbiak-
ban arra célszerû odafigyelnünk, hogy a mindenkori KAP összhangban
legyen a változó idõ kihívásaival. Mindehhez egy megfelelõ eszközrend-
szerrel ellátott szakpolitika igényeltetik, amely: megfelelõ stabilitást
biztosít a gazdáknak, koherens eszközrendszert a gazdasági hanyatlás-
sal járó nem kívánatos események, illetve az árfolyam-ingadozás kivé-
désére, mindezt igazságosabb, egyszerûbb és közérthetõbb formában.
Az európai szintû, közös agrárpolitika elengedhetetlen eszköze annak,
hogy igazságos és hatékony mezõgazdasági piacot biztosítsunk a terme-
lõk és a fogyasztók számára.

A Közös Agrárpolitika jelenlegi rendszerébõl a közvetlen kifizeté-
sek (4. táblázat) fontosságát hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az eszköz-
nek tovább kell élnie a 2013 utáni idõszakban is, újradefiniált formá-
ban. Az új értelmezés szerint a direkt kifizetésekre úgy kell tekintenünk,
mint a gazdák jövedelemkiegészítõ támogatása, és mint a piac által nem
fedezett közjavak megteremtésének ellenértéke. A közvetlen kifizetések
alapjául objektív kritériumrendszert szabnának, mely minden tagállam-
ban alkalmazható lenne. Az új eszközrendszer kialakításával arra kell
törekedni, hogy alkalmazása által a politika igazságosabb és hatéko-
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3. táblázat. A három szakpolitikai lehetõség leírása

1.

2.

3.

Közvetlen kifizetések
A közvetlen kifizetések tagállamok közötti méltányosabb el-

osztása (a közvetlen kifizetések jelenlegi rendszerének megvál-
toztatása nélkül)

A közvetlen kifizetések tagállamok közötti méltányosabb el-
osztása és a rendszer jelentõs átalakítása.

A közvetlen kifizetések a következõkbõl állnának:
•  jövedelemtámogatásul szolgáló alaptámogatás,
•  kötelezõ további támogatás egyszerû, általános, éves és

nem szerzõdéses alapú agrár-környezetvédelmi intézkedéseken
keresztül megvalósuló, speciális, zöldebb közjavakra, mely az in-
tézkedések végrehajtásához szükséges többletköltségeken alapul,

•  kiegészítõ támogatás a különleges természeti korlátok el-
lentételezésére,

•  valamint egy önkéntes alapú, termeléstõl függõ, speciá-
lis ágazatokra és régiókra vonatkozó komponens;

Új rendszer bevezetése a kisméretû gazdaságok részére
Alaptámogatási korlát bevezetése, a nagy mezõgazdasági üze-

mek vidéki foglalkoztatáshoz való hozzájárulásának figyelembe-
vételével

A közvetlen kifizetések fokozatos megszüntetése jelenlegi
formájukban

Helyettük korlátozott kifizetések nyújtása környezetkímélõ
közjavak céljára, valamint a további, különleges természeti korlá-
tokra vonatkozó kifizetések
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Piaci intézkedések
A kockázatkezelési

eszközök erõsítése
Adott esetben a meglé-

võ piaci eszközök korsze-
rûsítése és egyszerûsítése

Adott esetben a meglé-
võ piaci eszközök javítása
és egyszerûsítése

Valamennyi piaci in-
tézkedés eltörlése, a súlyos
válságok esetén aktiválha-
tó, piaci zavarokra vonat-
kozó záradékok kivételének
lehetséges fenntartásával

Vidékfejlesztés
Az állapotfelmérésen alapuló azon

tendencia fenntartása, mely az éghajlat-
változással, a vízzel, a biodiverzitással, a
megújuló energiával és az innovációval
összefüggõ kihívások kezelésének foko-
zott támogatását jelenti.

A meglévõ eszközök kiigazítása és
kiegészítése az EU prioritásainak való
jobb megfelelés érdekében, a támogatás
középpontjába a környezetvédelmet, az
éghajlatváltozást és/vagy a szerkezetáta-
lakítást és innovációt helyezve, a regio-
nális/helyi kezdeményezések támogatása
mellett.

A jelenlegi kockázatkezelési eszkö-
zök megerõsítése és egy opcionális, a
WTO „zöld dobozával” összeegyeztethe-
tõ bevételstabilizáló eszköz bevezetése a
jelentõs bevételveszteségek ellentételezé-
sére.

A támogatásoknak a tagállamok kö-
zötti bizonyos mértékû, objektív kritériu-
mok alapján történõ újraelosztása is szó-
ba kerülhet.

Az intézkedések elsõsorban a kör-
nyezetvédelemre és az éghajlatváltozásra
koncentrálnának

Forrás: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1527&
format=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en , letöltve 2011.01.11-én
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Direkt kifizetések

Aktív gazdák
 támogatása

A KAP környezeti
„teljesítményének”

javítása

Kutatás-fejlesztés

Biztonsági
 funkciók

Költségvetés

a közvetlen kifizetések további folyósítása 2013
után, egy újraértelmezett rendszerben
pl.: igazságosabb jövedelemtámogatás felsõ ér-
tékhatár szabása által a direkt kifizetések esetén
– célorientált politika kialakítása az aktív gazdák
támogatása révén (elkerülve a nem mezõgazda-
sággal foglalkozók közös agrárpolitikai pénzalap-
ból történõ finanszírozását)
– versenyképesség, piacorientáltság
– kötelezõ kölcsönös megfeleltetés
– vetésforgó
– termõföldek termelésbõl való kivonása ökológi-
ai megfontolásból
– klímváltozással szembeni, környezet- és termé-
szeti erõforrás-védelmi támogatások folyósításá-
nak lehetõsége a második pillérbõl
– kutatási eredmények alkalmazása a termelési
gyakorlatban
– Innovációs Partnerség a Fenntartható Mezõgaz-
daságért (Bizottság általi elõkészületben)
– technológiai transzfer felgyorsítása
– gazdálkodó és kutatói közösségek közti kétirá-
nyú kommunikáció
– piaci beavatkozás, mint biztonsági háló
– olyan eszközrendszer biztosítása, melynek se-
gítségével a tagállamok képesek kezelni a mezõ-
gazdasági termelõi jövedelmek terén esetlegesen
jelentkezõ volatilitást
élelmiszerbiztonság (stratégiai kulcskérdés), bio-
diverzitás, klímaváltozás – minderre megoldást
biztosító KAP-ra szabott költségvetés

4. táblázat. A 2013 utáni KAP fõbb irányvonalai (Dacian Cioloº
2011. január 6-án tartott beszéde nyomán)

Forrás: saját szerkesztés
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nyabb legyen, nem tévesztve szem elõl a tagállamok mezõgazdaságának
sokféleségét.

A Dacian Cioloº 2011. január 6-án tartott beszéde alapján körvona-
lazódó, a jövõ agrárpolitikájának fõbb csapásvonalai a 4. táblázatban ke-
rültek összefoglalásra.

2011. január 11-én az Európai Unió Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Bizottsága négy közleményt tett közzé honlapján. Az 1-es számú bi-
zottsági dokumentum – 2009 decemberében közzétett elõdjének átdol-
gozott változata – átfogó képet nyújt a Közös Agrárpolitika 2013 utáni
kilátásairól. A második, harmadik, illetve negyedik közlemény a Közös
Agrárpolitika jövõjét érintõ három összetevõ kulcsterület vizsgálatára
tér ki külön-külön. Ezek keretén belül kerül sor az elsõ pillérbe tartozó
direkt kifizetések (2. Bizottsági dokumentum) és a piaci intézkedések (3.
Bizottsági dokumentum), valamint a második pillért alkotó vidékfejlesz-
tési politika (4. Bizottsági dokumentum) jövõjével kapcsolatos, temati-
kus kérdéskörök boncolgatására.

A KAP kilátásai: A piaci beavatkozástól a szakpolitikai innovációig
címet viselõ tanulmány a Közös Agrárpolitika hármas rendszerének ele-
mei közti kapcsolatrendszerre, összefüggésekre hívja fel a figyelmet a jö-
võt illetõ esetleges szerkezetátalakítás jegyében. A 4. ábra a három di-
menziót szemlélteti: közvetlen (direkt) kifizetések, piaci intézkedések, vi-
dékfejlesztés, a köztük levõ jelenlegi kapcsolatrendszert, illetve néhány
struktúrabeli módosítási felvetést a jövõre vonatkozóan. A 4. ábra a KAP
költségvetésének jelenlegi szerkezetét mutatja a fent említett három di-
menzió, valamint a szakpolitikát alkotó két pillér vonatkozásában. A KAP
összköltségvetésének jelentõs hányadát közvetlen kifizetések kiosztására
fordítják (ennek egy kis hányada moduláció révén a vidékfejlesztési poli-
tikához került átcsoportosítás által) (4. ábra). A piaci támogatások költ-
ségvetési szempontból a legkisebb tételt képviselik. A három politikai di-
menzió, valamint a két pillér közötti költségvetési arányok újraosztása –
az újonnan megfogalmazott célrendszerrel összhangban – elkerülhetet-
len elemét képezi a 2013 utáni KAP vitájának (EC 2011, a).

A 2. számú Bizottsági dokumentum A direkt kifizetések jövõje címet
viseli és a közvetlen kifizetések szerepe, jelenlegi támogatási szintek,
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megváltoztatott direkt kifizetések lehetséges hatásai, valamint vita a di-
rekt kifizetések jövõjérõl szóló témaköröket járja körül. Három véle-
ménykör alakult ki: a vita alapját az képezi, hogy míg egyesek szerint a
közvetlen kifizetéseknek jelentõs és szükséges jövedelemkiegészítõ sze-
repe van a gazdák számára, mások szerint pusztán kompenzációs szere-
pet kellene játszaniuk a közjavakért cserébe. A jövedelemtámogatás és a
közjavakról való gondoskodás ellenértéke – mint a direkt kifizetések
„küldetése” – viszont összefonódó, kiegészítõ jellegû, így nem lehet
„versengõ” agrárpolitikai cél-elem. Ismét mások szerint egyáltalán nem
indokolt a gazdák direkt kifizetéseken keresztüli támogatása, melyet az-
zal indokolnak, hogy nem tehetünk különbséget a mezõgazdasági szek-
tor és a gazdaság más ágazatai között.

A közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban további gondot jelent, hogy a
jelenlegi támogatási szintek múltbeli terméshozamok alapján lettek kiszá-
molva. A jövõ direkt kifizetéseit oly módon kell kiszabni, hogy a termelõk
tisztességes ellentételezést kapjanak az általuk megteremtett közjavakért és
szolgáltatásokért. Ugyanakkor kulcsfontosságú tényezõ a méltányosság kér-
dése is a közvetlen kifizetések terén, hiszen a különbözõ tagországok mezõ-
gazdasági termelõi eltérõ mértékû támogatásban részesülnek (5. ábra).

Forrás: EC, 2011. 12.

4. ábra. A KAP 2013 után: kérdések…
… és költségvetési relvanciá(juk)
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Forrás: EC(2011,b):5

5. ábra. Átlagos hektáronkénti, illetve egy kedvezményezettre
jutó direkt kifizetések mértéke tagországonként

Jelentõs eltérések tapasztalhatók a kifizetések tagországonkénti
mértékében, mind az egy hektárra jutó, mind az egy kedvezményezettre
jutó pénzösszeg tekintetében. A hektáronkénti kifizetések EU-12-es át-
laga alacsonyabb szintû, mint az EU-15-é, a fenti két csoportba tartozó
tagországok tekintetében azonban ellenpéldát is találunk e tekintetben
(például Portugáliában alacsonyabb, mint Romániában és Bulgáriában
(5. ábra). A kedvezményezettre jutó direkt kifizetések tekintetében más
„rangsor” tapasztalható a tagországok között. Ez elsõsorban azzal indo-
kolható, hogy az egy kedvezményezettre jutó érték kiszámításában sze-
repet játszik a birtokstruktúra, mely tagországonként jelentõsen eltérõ
képet mutat. Így a nagyobb átlagos birtokmérettel rendelkezõ országok
esetén nagyobb EUR/kedvezményezett értéket találunk. Így Románia el-
aprózott birtokstruktúráját is tükrözi – a relatív alacsony 1 hektárra jutó
kifizetés mértéke mellett – a rendkívül alacsony 1 kedvezményezettre
jutó érték (5. ábra).

Bár a közvetlen kifizetések kapcsán szükség van módosításokra, a
bizottsági közlöny óva int a hirtelen változtatástól, az átmeneti idõszak
fontosságát hangsúlyozva annak érdekében, hogy a gazdaságok mûkö-
dõképessége és életképessége ne törhessen meg egy hirtelen beköszöntõ
jelentõs változtatás alatt. Másrészt kiemeli, hogy egy esetlegesen beve-
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zetendõ átalánytámogatás típusú direkt kifizetés látszólagos egyenlõ-
ségteremtõ jellege nem feltétlen méltányos. Mivel a tagországok más és
más gazdasági háttérrel, környezeti, földrajzi, társadalmi adottságokkal
rendelkeznek, a méltányosság kérdését nem oldaná meg egy olyan ag-
rárpolitikai eszköz, mely egyenlõ mértékû támogatást nyújt minden ta-
gállam minden gazdájának 1 hektárnyi mûvelt területe után. Ugyanak-
kor az egyes tagországokon belüli különbözõségek kérdése is felvetõdik
a fent említett problematika kapcsán.

A harmadik bizottsági dokumentum központi témája a KAP piaci
intézkedéseinek jövõje (EC 2011, c). A piaci ártámogatás a Közös Agrár-
politika létrehozásakor a politikai eszközrendszer egyik legfontosabb
eleme volt, amely a piaci stabilitás biztosítására, valamint a gazdák mél-
tányos jövedelemmel való ellátására volt hivatott. Intervenciós felvásár-
lásra olyan esetben került sor, amikor a piaci ár az intervenciós ár szintje
alá csökkent, ekkor a termelõ az intervenciós ár szintjén garantáltan ér-
tékesíthette termékét. Az ár- és a jövedelempolitika szoros összekapcso-
lása, a biztonságos értékesítési lehetõségek garantálása azonban olyan
gyors mezõgazdasági terméknövekedést eredményezett az 1960-as
évektõl kezdõdõen, amely jelentõs termékfeleslegekhez vezetett. A gaz-
dálkodók nem a valós belsõ és külsõ piaci kereslet, hanem az elõnyö-
sebb támogatási lehetõség szerint hozták meg termelési döntéseiket, így
jelentõsen nõttek a közös agrárpolitika fenntartásához szükséges költ-
ségvetési kiadások, ugyanakkor nõtt a környezeti terhelés is (Vincze
2008. 129).

A KAP jelenlegi felépítésében a piaci intézkedések rendszere – mely
idõközben különbözõ reformokon esett át – egy jól célzott biztonsági há-
lót képez. Az intervenciós árak szintjét olyan magasságban tartják, mely
biztosítja, hogy használatára csak abban az esetben kerüljön sor, amikor
valós válsághelyzet vagy piaci zavar veszélye áll fenn.

A mezõgazdasági piacok túlzott volatilitása egy olyan tényezõ,
mellyel számolnunk kell a jövõ közös agrárpolitikai eszközrendszeré-
nek kialakításakor. A mezõgazdasági piacok pénzügyi piacokkal való
kapcsolatban állása révén elõbbi az utóbbin zajló spekulációs tevé-
kenységek esetleges következményeinek van kitéve. Másrészt veszély-
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forrást jelenthet a mezõgazdaság energiapiacokkal való szoros kapcso-
lata is és nem utolsósorban a klímaváltozás esetleges negatív  hatása a
terméshozamokat illetõen. Az idõjárással kapcsolatos bizonytalanság
jelentõs kockázati tényezõként szerepel a terméshozamok vonatkozá-
sában, melyet az éghajlatváltozás egyre inkább érzékelhetõ hatása sú-
lyosbít.

Termelési veszélyek fennállása esetén (szárazság, jégesõ, fagy, ára-
dás, különbözõ betegségek stb.) – a 3. Bizottsági dokumentum következ-
tetéseinek értelmében – a biztosítás jelenthet alternatívát azáltal, hogy
jövedelemstabilizációs eszközként funkcionál. A biztosítási támogatá-
sok bevezetésének célja a KAP 2008. évi állapotfelmérések alkalmával
az volt, hogy Európa-szerte növelje a mezõgazdasági biztosításokkal va-
ló ellátást. Termelési kockázat elleni eszköz mellett jövedelemstabilizá-
ciós eszköz bevezetésére is szükség lehet a gazdák nagyfokú jövedelem-
ingadozásának minimalizálására, azaz olyan célzott beavatkozásra,
mely a jelentõs jövedelemkiesést szenvedett gazdákat támogatná, és
nem az összes termelõt. Egy viszonylag stabil jövedelemszint biztosítása
a mezõgazdasági termelõk számára fontos a fenntartható mezõgazdasági
termelés, valamint a versenyképesség megõrzése érdekében.

A 4. Bizottsági dokumentum központi témája a KAP második pil-
lére, így a vidékfejlesztési politika jövõjét elemzi (EC 2011, d). A tanul-
mány három részre tagolódik: elsõként a vidékfejlesztés Közös Agrár-
politikán belüli szerepére tér ki, majd a vidéki térségek elõtt álló kihí-
vásokra és a mezõgazdaság szerepére, végül pedig a jövõ vidékfejlesz-
tési politikájának célzott, gyakorlati alkalmazási fontosságát hangsú-
lyozza.

A vidékfejlesztés, mint a Közös Agrárpolitika (KAP) második pillé-
re, az AGENDA 2000 dokumentumban jelenik meg kiemelten, ahol már
a pénzügyi keretben különállóan szerepel. Az elmúlt 20 év agrárpoliti-
kai reformjaiban egyre hangsúlyosabban jelentkezett a vidék mint tér-
ség, amelynek problémáit nem lehet csupán az agrárágazat, illetve ag-
rártermelõk támogatásával kezelni, orvoslásukhoz speciális vidékfej-
lesztési megközelítés szükséges (Vincze 2008. 123). Moduláció révén, a
KAP 2003-as reformja alkalmával, sor került a pénzeszközök elsõ pillér-
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bõl második pillérbe való átcsoportosítására. A 2008-as állapotfelmérés
(Health-Check) alkalmával tovább erõsítették a második pillért további
források elkülönítésével, melyek szükségességét fõként a környezeti ki-
hívások – klímaváltozás, biodiverzitás, vízgazdálkodás, megújuló ener-
gia, innováció – hívták életre. A ma vidékfejlesztési politikája átfogó jel-
leggel bír, mely az európai vidéki térségek fenntartható fejlõdését hiva-
tott elõsegíteni.

Az Európai Unió a vidék fejlesztése érdekében a 2007–2013-as
programozási idõszakra négy átfogó irányvonalat – ún. prioritási ten-
gelyt – fogalmazott meg:

1. a mezõgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása;
2. a környezetvédelem és tájgazdálkodás;
3. az életminõség javítása és a gazdasági diverzifikáció ösztönzése;
4. LEADER-megközelítés.
Ezek az irányvonalak szorosan kapcsolódnak a közös agrárpolitika

célkitûzéseihez, az úgynevezett „európai agrármodell” megerõsítésé-
hez. Vagyis olyan versenyképes mezõgazdaság megteremtéséhez,
amely úgy képes alkalmazkodni a világpiac követelményeihez, hogy
közben a gazdálkodónak megfelelõ életszínvonalat és jövedelembiz-
tonságot nyújt, miközben elõsegíti a vidéki környezet megóvását is
(Vincze 2008. 143).

A napjainkban zajló, vidékfejlesztésrõl szóló vita része a szélesebb
körû, közös agrárpolitikai vitának, az EU 2020-as Stratégiával való kap-
csolatvizsgálatnak (6. ábra), valamint a soron következõ pénzügyi terv
költségvetési keretérõl szóló tárgyalásoknak. A KAP második pillérérõl
szóló vita keretén belül másrészt központi figyelmet szentelnek annak,
hogy az milyen mértékben járul hozzá az erõforrás-hatékonyság növelé-
séhez abból a célból, hogy segítse a vidéki gazdaságok válságból való ki-
lábalását. A szakpolitika gyakorlati megvalósításához, eredményes cél-
baéréséhez nagyobb rugalmasság, kihívásokat pontosabban célzó jelleg,
ugyanakkor a hatóságok és kedvezményezettek adminisztratív terhei-
nek csökkentése szükségeltetik.

2011. január 18-án Az Európai Parlament állásfoglalást tesz közzé
az élelmiszerbiztonsággal összefüggésben a mezõgazdaság stratégiai
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ágazatként történõ elismerésérõl. Az állásfoglalás 41. cikkében az Eu-
rópai Parlament „újólag megerõsíti a KAP 2013 utáni jövõjérõl szóló je-
lentésében kifejtett álláspontját; ismételten megerõsíti az erõs mezõ-
gazdasági és vidékfejlesztési politika iránti elkötelezettségét, amely
mindenki számára gondoskodik az élelmezésbiztonságról, fenntartja
Európa vidéki térségeinek életképességét, versenyképesebbé teszi a
mezõgazdaságot, biztosítja a mezõgazdasági termelés fenntartását
szerte az EU-ban, támogatja az innovációt, a versenyképességet és a
foglalkoztatást, és szerepet játszik a legfontosabb globális kihívások,
mint például az éghajlatváltozás elleni küzdelemben; hangsúlyozza a
KAP további egyszerûsítésének és bürokratikus jellege csökkentésének
fontosságát, annak érdekében, hogy mérséklõdjenek a kedvezménye-
zettek megvalósítási költségei.” Továbbá kiemelten foglalkozik a fiatal
gazdák helyzetével, a generációs kérdés problémakörének kezelését
pedig rendkívül fontos feladatként határozza meg a jövõ közös agrár-
politikáját illetõen.

Forrás: EC, 2011. d.6.

4. ábra. Vidékfejlesztés és az Európa 2020 Stratégia kapcsolata
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