
Mezõgazdasági külkereskedelmünknek vezetõ szerepe van a magyar fizetési mérleg hiá-
nyának csökkentésében; az Európai Unió (EU) közismerten protekcionista agrárpolitiká-
ja akadályozza komparatív elõnyeink érvényesülését, noha a közép- és kelet-európai tár-
sult országok közül 1995-ben � e korlátozások ellenére � egyedül Magyarországnak
mutatkozik számottevõ, 788 millió dollár aktívuma az EU-val való agrárkereskedelmé-
ben. A Hanns Seidel Alapítvány és az Euration Alapítvány konferenciája két kérdésre
keresett választ: lehetõséget ad-e az EU a Társulási Megállapodás kiigazítására, s hogyan
módosul a közös agrárpolitika Magyarország csatlakozása idejére. A német szakértõk
szerint az EU a GATT utódszervezete, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 1999-ben
kezdõdõ újabb tárgyalásain is ragaszkodni fog a közösségi szolidaritáson alapuló mezõ-
gazdasági támogatási politikájához. Ebben az új tagállamok is részesülnek. Szóltak a
csatlakozás sajátosan agrárpolitikai feltételeirõl, köztük a belsõ piaci jogszabályok átvé-
telérõl, a termelékenység növekedésérõl, állat- és növényegészségügyrõl, választékbõví-
tésrõl. Elengedhetetlen a tulajdonviszonyok egyértelmû meghatározása, a földtulajdon
feletti szabad rendelkezés, jól mûködõ agrárbankrendszer, a mezõgazdasági infrastruktú-
ra fejlesztése. E követelmények teljesítését EU-beli partnereinknek is segíteniük kell.
Magyar részrõl bemutatták a kezdeményezésünkre megalakult Közép-európai Gazdata-
nácsot, amelyben a visegrádi országok vesznek részt.

A magyar mezõgazdaság Közép-Európát mezõgazdasági termékekkel ellátó történelmi
szerepe nem csupán az európai specializáció megnyilvánulási formája volt, de Magyar-
ország számára biztosította � igaz, sokszor egyoldalú beszállítói szerepre kárhoztatva � a
világgazdaságba való bekapcsolódás lehetõségét. E szerep elsõsorban a magyar mezõ-
gazdaság komparatív elõnyeinek köszönhetõ, amelyek érvényesülését igazolja, hogy az
agrárgazdaság � minden megpróbáltatása ellenére � a legkisebb fajlagos ráfordítással
mûködtethetõ és jelentõs exportaktívum megtermelésére képes szektor maradt. Nem vé-
letlen tehát, hogy az agrárium számára az Európai Unióhoz történõ csatlakozás legna-
gyobb kihívását a komparatív elõnyök érvényre juttatása jelenti. Nem állhat érdekünkben
� s e véleményüknek a konferencia magyar résztvevõi többször, nyomatékosan hangot
adtak � a mezõgazdaság kívánatos szerepérõl való lemondás, hiszen az itt felhalmozódott
értékek nemcsak a gazdaság fejlõdésében, modernizációjában játszottak és játszanak je-
lentõs szerepet, de kultúránknak is részévé váltak.

A mezõgazdaság történelmi jelentõségének értékelésekor nem hagyható figyelmen kí-
vül az sem, hogy az agrárszektor gazdasági kiegyensúlyozó, értékteremtõ szerepe mel-
lett értékõrzõ, társadalmi stabilitást fenntartó feladatot is ellát. Természetesen ma már a
mezõgazdaság önmagában nem lenne képes e szociálpolitikai feladat teljesítésére, meg-
felelõ mennyiségû munkaalkalom megteremtésére, ezért a figyelem középpontjába mind
Magyarországon, mind az Európai Unióban az integrált, a mezõgazdaságtól, a vidék
fejlesztésétõl a környezetvédelmen át egészen a turizmusig számos elemet magukba ol-
vasztó programok kerülnek. A költségek szempontjából azonban nem mindegy, mely
terület alkalmas elfogadható támogatás mellett érvényre juttatni komparatív elõnyeit, és
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elsõsorban mezõgazdasági tevékenységgel helyben tartani a vidéki lakosságot, s hol cél-
szerûbb az integrált fejlesztési politika más megoldásaihoz folyamodni. A konferencián
nyilvánvalóvá vált: e kérdés a csatlakozási tárgyalások és a közösségi agrárpolitika hosszú
távú kimunkálása során egyaránt komoly ütközõpont lesz, hiszen még ha az Európai
Unió fel is ismeri, hogy a komparatív elõnyök érvényre juttatása hosszú távon mind
finanszírozási, mind társadalmi szempontból elengedhetetlenül szükséges, e felismerés
ereje könnyen felõrlõdhet a különbözõ érdekcsoportok sorozatos támadásaiban.

Magántulajdonon alapuló mezõgazdaság � többféle üzemformában

Az agrárszektor elmúlt években bekövetkezett átalakulását, a termelés és értékesítés fel-
tételeinek megváltozását, valamint a mintegy hét éve tartó és közel egyharmados szintet
elérõ teljesítménycsökkenést, illetve ezen folyamatok hatásait sokszor és sokféle össze-
függésben említették a konferencia résztvevõi. A hozzászólásokban elhangzott, hogy a
szektor további leépülése nem folytatódhat, ellenkezõleg; cél az agrárstruktúra javítása,
a hagyományos ágazatok rekonstrukciója mellett új ágazatok fejlesztése, a jogi, infrast-
rukturális és információs háttér megteremtése, s mindennek hatására a mezõgazdasági
termelés mennyiségi növelése és értékteremtõ képességének javítása. Ellenkezõ esetben
ugyanis az Európai Unióval való tárgyalásokon pozícióinkon a legcsekélyebb mértékben
sem javíthatunk, s fennáll a veszélye annak, hogy az Európai Bizottság a jelenlegi mennyi-
ségi adottságot tekinti majd tárgyalási alapnak. Ezek a fejlesztések önmagukban, csatla-
kozástól és harmonizációtól függetlenül, pusztán az agrárgazdaság önnön érdekeit tekint-
ve is szükségesek, irányuk megválasztásának azonban mindig tükröznie kell a jövõbeli
csatlakozás gondolatát.

Az elmúlt közel hat év során Magyarországon olyan magántulajdonon alapuló, piaci
keretek között mûködõ agrárgazdaság jött létre, amelynek minden esélye megvan arra,
hogy környezetbarát, a lakosság differenciálódó igényeit kielégíteni képes, exportorien-
tált szektorrá váljon.

Agrárgazdaságunk tulajdonviszonyairól elmondható, hogy mára a magántulajdon rész-
aránya eléri a 90 százalékot. A tulajdonviszonyok ily módon lassan kikristályosodó szer-
kezete számos különbözõ, egymás mellett megférõ üzemeltetési forma létrehozására ad
lehetõséget: a genetikai alapok õrzésének feladatát ellátó állami tulajdonú társaságok
mellett a dán típusú beszerzési és értékesítési szövetkezetekbe tömörülõ kisebb magán-
gazdaságokat, valamint a termelõ típusú szövetkezeteket említhetjük, de nem szabad
elfeledkeznünk az élelmiszer-gazdaságról, illetve az ott mûködõ transznacionális vállala-
tokról sem. Ez utóbbiak kapcsán Varga Gyula, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai
Intézet tudományos igazgatóhelyettese találóan jegyezte meg, hogy az élelmiszeripar pri-
vatizációja során �úgy tettük be a lábunkat az Európai Unióba, hogy az õ lábuk van itt�.

Agrárkereskedelmünk változásai

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió külgazdasági kapcsolatrendszerét az elmúlt
években a Társulási Megállapodás agrárfejezete foglalta keretbe. Ennek értékelésekor a
felszólalók többsége abban egyetértésre jutott, hogy túlzónak nevezhetõ az a fel-felbuk-
kanó, egyoldalúan negatív értékelés, amely szerint az Európai Unió a megállapodással
egyenesen tönkretette a magyar agrárgazdaságot. Cáfolhatatlan tény azonban, hogy az
EU-val folytatott agrár-külkereskedelmünk az elmúlt években komoly pozícióvesztést
könyvelt el: a termékek export�import aránya a korábbi hatszorosról 2,4-szeresre zsugo-
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rodott; 1991 és 1995 között � az Unió kibõvülése ellenére � agrárkivitelünk értékében
nem nõtt (csupán a kivitelét mintegy 30 százalékal növelõ növényszektor kivétel ez alól);
a kapott kedvezményes kvóták nagy része kihasználatlan maradt. Joggal és sokakban
merült tehát fel a kérdés: vajon a Társulási Megállapodásban az ún. koncessziós érték-
csere (a kapott és adott koncessziók) 5,3:1 aránya, amelyben benne foglaltatnak a jelen-
leg ki nem használt kedvezményes kvóták is, a valós erõviszonyokat tükrözte-e, vagy
túlságosan megnyitotta piacainkat? A számadatok alapján nem meglepõ e kérdések meg-
fogalmazása, és a Társulási Megállapodásban vállalt esélyegyenlõség megkérdõjelezése,
mégsem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy � Kádár Béla szavaival élve � mezõgazda-
ságunk jelenlegi nehéz helyzetének halmazati okai vannak. A többségében belsõ, struk-
turális tényezõkre, általános forráshiányra, átalakulási problémákra, belsõ és külsõ piac-
vesztésre visszavezethetõ nehézségek káros hatásait varázsütésre, csupán a Társulási
Megállapodás engedményeivel, nem lehet orvosolni.

Ugyanakkor � elkerülve a bármely szempontból egyoldalú értékelés hibáját � megálla-
píthatjuk, hogy az agrárgazdaságot érzékenyen érinti az Európai Unió olykor eszközök-
ben sem válogató (lásd: protekcionista védõintézkedések, praktikák), pozícióiból sok-
szor jottányit sem engedõ politikája, amellyel szemben csupán egyetlen stratégia létezik:
a tárgyalások folytatása a koncessziók érdekeinknek megfelelõ kiterjesztéséért, illetve a
meglévõ kedvezmények megõrzéséért, s mindezt saját értékeink következetes képvisele-
tének szellemében.

A jelenleg is folyamatban lévõ ún. adaptációs tárgyalások � amelyekrõl elõadásában
Falussy Gusztáv számolt be � kezdeményezésére éppen az említett célok elérése érdeké-
ben került sor: a Társulási Megállapodás kiigazítását teszik szükségessé az Európai Uni-
ónak a GATT Uruguay-fordulóján tett vállalásai és a három EFTA-ország Unióhoz való
csatlakozása, valamint a magyar fél részérõl megfogalmazott igények a piacra jutási
lehetõségeink növelésére. A tárgyalásokon Magyarország a megállapodásban foglalt kon-
cessziók megõrzésére, illetve újabb, az exportstruktúrának jobban megfelelõ további
kedvezmények elérésére törekszik. A tárgyalások elhúzódása miatt a végleges, szerzõdé-
ses rezsim kialakítására várhatóan még 1996 végén sem kerülhet sor, aminek következ-
tében a forgalmat továbbra is autonóm módon vállalt, interim szerzõdések szabályozzák.

Az Európai Unió által jelenleg nem szerzõdésben, hanem automóm módon biztosított
kedvezmények a következõk szerint foglalhatók össze:

� az Európai Unió a korábbi 60 százalékos vám- és lefölözéskedvezményt 80 százalék-
ra emelte, ami nominálértékben megfelel a vámosítás elõtt biztosított kedvezménynek. E
80 százalékos kedvezményt az Unió nemcsak a vámosítással érintett termékcsoportokra,
hanem minden egyes termékre biztosítja;

� 3 százalék alatti vámszint esetén a vám teljes eltörlésére került sor;
� tradicionális termékeink kvótáit az 1994. július 1-jei szinten befagyasztották.
A megállapodást elõkészítõ adaptációs tárgyalások befejezését a konferencia idején

négy-öt fontosabb kérdéskör � köztük a feldolgozásra szánt és a friss gyümölcsre az Unió
által azonos szinten meghatározott beléptetési ár problémája � akadályozza, ugyanis e
kérdések esetén a tárgyalási pozíciók megmerevedtek.

A Társulási Megállapodás fent részletezett kiigazításán túlmenõen � tekintettel az ag-
rártermékeink külkereskedelmében megfigyelt kedvezõtlen folyamatokra � azonnali tár-
gyalásokat kell kezdeményeznünk preferenciális kapcsolatainknak a megállapodás kere-
tében történõ továbbfejlesztésére. Milyen témaköröket érintenének e tárgyalások?

Elõször, az idõközben történt változások következtében szükségessé vált a kedvezmé-
nyek által érintett termékcsoportok felülvizsgálata, új termékek beemelése a kedvezmé-
nyezett körbe. Másodszor, tanulmányozni kell, mely termékek esetében érhetõ el a kvó-
ták jobb kihasználása, esetleg a kedvezmények emelésével. Harmadszor, lehetõséget kellene
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teremteni a rendszeresen túlszállított kvóták emelésére, valamint lépéseket kell tenni a
kvótamenedzselés átadásának ügyében, illetve a kvóták közötti átjárhatóság rugalmasabb
kezelése érdekében.

A mozgó célpont

Magyarország és az Európai Unió kapcsolatait mindmáig az elsõsorban külgazdasági
viszonyrendszert tisztázó Európai Megállapodás határozza meg, a csatlakozás elérhetõ
közelségbe kerülésével azonban egyre több szó esik e merõben új és minõségében az
eddigitõl komoly eltéréseket mutató kapcsolatrendszer kiépítésének módjáról. Az agrár-
gazdaságban � lévén ez az európai integrációs rendszer Wolfgang Gröbl államtitkár sze-
rint leginkább szabályozott területe � más szektorokhoz mérten több, minõségét tekintve
jelentõs mértékben eltérõ vonás tesz különbséget tagállam és kívülálló között. Amennyi-
ben az Európai Unió e kifinomult, ám saját finanszírozási problémákkal is küzdõ rend-
szere mellé helyezzük a csatlakozók agrárgazdaságára jellemzõ néhány adatot, érthetõvé
válnak mindazok a félelmek, amelyek az Európai Unió agrártermelõi részérõl megfogal-
mazódnak. Az Európai Bizottság által az elmúlt év végére elkészített ún. Mezõgazdasági
stratégiai tanulmány felmérései szerint a jelenlegi társult államok csatlakozásával az Unió
mezõgazdasági területének nagysága 33 százalékkal növekedne, a keresõképes mezõgaz-
dasági foglalkoztatottak száma megduplázódna. A két régió országainak átlagát tekintve,
a felmérés azt is kimutatta, hogy a társult országokban a munkaerõnek mintegy 25 száza-
léka dolgozik a mezõgazdaságban, míg az Unió országaiban ezen átlag alig éri el a 6
százalékot.

A csatlakozások lehetõsége miatt felerõsödõ aggodalmak azonban csak egy részét je-
lentik annak a problémarendszernek, amellyel az Unió közös agrárpolitikájának szembe
kell néznie. Wolfgang Gröbl szövetségi államtitkár rámutatott: az EU közösségi mezõ-
gazdasági politikájának külsõ és belsõ kihívásokra kell választ keresnie, s a válaszok
alapján dõl el, mennyire teherbíró a rendszer 1992-es reformja, illetve mennyiben szük-
séges e reformot továbbfejleszteni. A közös agrárpolitikát annak pénzügyi terhei miatt
ért kritikákkal kapcsolatban az államtitkár leszögezte: amennyiben az agrárpolitikával
szemben az Unió társadalmai részérõl komoly követelmények fogalmazódnak meg, en-
nek pénzügyi fedezetét elõ kell teremteni. Ez egyrészrõl drágább mezõgazdaságot, más-
részrõl a külsõ konkurencia alacsonyabb árú termékeinek távoltartását jelenti, s ez utóbbi
nyilvánvalóan sérti az EU-n kívülállók, oda exportálni kívánók érdekeit.

A közösségi agrárpolitikát kívülrõl ért kihívások közül megemlíthetõk a GATT/WTO
Uruguay-fordulójának kötelezettségvállalásai, a tárgyalások 1999-ben � feltehetõleg a
további liberalizálás szellemében � várható folytatása, valamint a koppenhágai nyilatko-
zat értelmében a társult országok csatlakozása. Amellett, hogy � a német szakértõk sze-
rint � a WTO újabb tárgyalási fordulójában az Unió aktív félként kíván részt venni,
fenntartja azt az álláspontját, amely szerint a közösségi agrárgazdaságnak a jövõben is
komoly támogatásban kell részesülnie. Az Európai Unió a csatlakozásokkal kapcsolatban
hasonlóan kemény, a saját érdekeket következetesen képviselõ álláspontot fogalmaz meg:
a csatlakozás elvi lehetõsége azoknak az országoknak a számára adott, amelyek mûködõ
piacgazdasággal, a versenyben való helytállás képességével rendelkeznek, eleget tesznek
a belépési kötelezettségeknek, ugyanakkor a csatlakozásokra az Unió is felkészült. Az
állásfoglalás agrárgazdaságra való értelmezésével egyértelmûnek tûnik: a mezõgazdaság
területén az Unió kizárólag evolutív formában tudja elképzelni a társult államok belépé-
sét, mindkét fél kölcsönös alkalmazkodását, felkészülését követõen.

Sok tekintetben kialakulatlan, hogy az Európai Unió mit is ért a csatlakozni szándéko-
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zók alkalmazkodásán, felkészülésén; s a még csak körvonalaikban megfogalmazott kö-
vetelmények maguk is számos ponton módosulhatnak, egyrészt az Unió közös agrárpoli-
tikájának további reformlépései, másrészt a jelenlenleg is zajló kormányközi konferencia
politikai, gazdasági döntései következtében. Milyen támpontokat találhatunk mégis e
homályos, mozgó célpont keresésekor, hogyan értékelhetjük a csatlakozással kapcsolat-
ban napvilágra kerülõ egyes forgatókönyv-variánsokat?

Mindenekelõtt, az Unió több fórumon egyértelmûen kinyilvánította � s a konferencia
mindkét német elõadója hasonlóképpen érvelt �, hogy a közösségi agrárpolitikát, a refor-
mok eddigi eredményeit nem kívánják feláldozni az Unió keleti irányú kibõvülésének
oltárán. Szándékukban áll a jövõben is érvényre juttatni a következõ alapelveket: piaci
egység megteremtése a termelési tényezõk szabad áramlásával; a közösség tagjai prefe-
renciát élveznek a kívülállókkal szemben; pénzügyi szolidaritás, melynek alapja a brüsszeli
költségvetés. A sarokpontok megõrzésének igényébõl, illetve abból a ténybõl, hogy az
Unió tagállamai az elért integrációs szintet nem kívánják veszélybe sodorni, arra követ-
keztethetünk, hogy az alkalmazkodást � bár az látszólag mindkét felet érinti � az EU
elsõsorban a csatlakozni szándékozóktól várja.

A konferencia során Benedek Fülöp földmûvelésügyi államtitkár reagált az utóbbi
idõben egyre többször elhangzó vélekedésekre, amelyek szerint az újonnan csatlakozó
országok mezõgazdasági termelõit � a feltételezhetõ termelõi áremelkedésre hivatkozva
� ki kellene zárni az unióbeli gazdáknak járó kompenzációs kifizetésekbõl (ez utóbbiak
az agrárpolitika 1992-es reformjának árcsökkentõ intézkedéseit kompenzálják). A csatla-
kozók ilyen formában történõ kizárását az államtitkár elutasította, ugyanis � véleménye
szerint � ezen intézkedés nemcsak diszkriminatív, és az Unió alapelveivel ellentétes vol-
ta, de gazdasági és szociálpolitikai szempontból rendkívül káros következményei miatt is
elfogadhatatlan lenne számunkra. A támogatások megtagadása a versenybõl való tartós
kiszorulásunkat, leszakadásunkat eredményezné.

Bár az Unió szakértõi � így a konferencia vendégei is � többször cáfolták már a közös
agrárpolitika ún. renacionalizálásának (az agrártámogatási rendszer újra tagállami költ-
ségvetésbõl való finanszírozása) lehetõségét, mégsem lehet elégszer hangsúlyoznunk:
ezen intézkedés szintén érdekeink, a régió érdekei ellen szólna, és fokozná versenyhátrá-
nyunkat.

Az Unióba való belépésünk utáni lehetõségeink, jogosultságaink világos ismerete töb-
bek között azért is elengedhetlenül fontos számunkra, mert az EU képviselõi � a pénz-
ügyi támogatás iránti, immár több ízben megfogalmazott igényeink ellenére � hansúlyozták:
a felkészülés, a harmonizáció költségei, anyagi terhei elsõsorban a csatlakozni szándéko-
zókra hárulnak. Az Európai Uniótól tehát a felkészülés szakaszában bármely technikai,
szakértõi segítséget, támogatást megkapunk, de ezen idõszak során a PHARE-program
juttatásain túlmenõen anyagi segítségre nem számíthatunk. Éppen ezért, a harmonizáció
idõszakára felajánlott szakmai segítséget célszerû a lehetõ legteljesebb mértékben kihasz-
nálni, a kapcsolatokat bõvíteni, az érdekegyeztetés fórumait az agrárszféra minden szint-
jén szélesíteni.

Jövõépítési kötelezettségünk � felkészülés a csatlakozásra

Hibát követnénk el, ha a csatlakozásra való felkészülés jelenlegi szakaszát csupán a tech-
nikai, jogi harmonizáció feladatainak végrehajtására, a megfelelõ törvénykezési munkák
elvégzésére korlátoznánk. Legalább ilyen lényeges � és a valós felkészülés, felkészítés
szempontjából talán még jelentõsebb � kérdés egyrészrõl az agrárgazdaság teljesítõké-
pességének növelése, kiviteli lehetõségeinek bõvítése, másrészrõl pedig a teljes jogú
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tagságtól várható elõnyök és hátrányok hiteles felmérése, s az ehhez szükséges informá-
ció megszerzése, egyeztetése, továbbítása.

A mezõgazdaság teljesítményének növeléséhez összetett feladatcsomag végrehajtására
van szükség, amelynek része a földtulajdonviszonyok végleges rendezésétõl, mûködõ
földpiac kialakításától a termelõk hitelezésének, tõkebevonási lehetõségeinek biztosítá-
sán át az agrártámogatás jelenlegi rendszerének módosítása, hektikus változtatásainak
megszüntetése is. A szektor exportképességének fokozása nem kevésbé összetett és idõ-
igényes feladat. Miután mezõgazdaságunk exporttermékei immár az integrációs küszö-
bön túl, több mint 50 százalékban az Európai Unió országainak piacán találnak gazdára,
és az Unióban a Társulási Megállapodás beviteli kedvezményeket biztosít számunkra,
ésszerûnek tûnik e piacok fogyasztói igényeinek további feltárása, itteni lehetõségeink
mind teljesebb kihasználása. Ehhez azonban tudatos programmá kell váljon az értéknö-
velés, a minõségi szempontból igényes termékek gyártása, azok megfelelõ exportmarke-
tingje, valamint � ahogyan Juhász Imre a német élelmiszer-kereskedelem koncentrálódá-
sáról szólva kifejtette � az élelmiszerimportõrök igényeinek megfelelõ volumenû szállítá-
sok megszervezése.

Hogyan történhet az agrárium egyes szereplõinek, gazdáknak, vállakozásoknak, szer-
vezeteknek, államigazgatási szakembereknek a csatlakozás kihívásaira és lehetõségeire
való felkészítése; milyen formában képzelhetõ el az Európai Unió és Magyarország gaz-
dálkodói, mezõgazdasági vállalkozói közötti információ- és eszmecsere; s vajon javíthat-
nánk-e tárgyalási pozíciónkon, ha felkutatnánk a többi csatlakozni szándékozó országgal
való együttmûködés lehetõségeit?

Választ keresve a fenti kérdésekre, a felkészülés egyik igen jelentõs tényezõjét ismer-
tette Kozma Huba. Az általa vezetett Gazdakörök Országos Szövetsége kezdeményezésé-
re 1995 májusában megalakult a Közép-európai Gazdatanács, amely független szakmai
szervezetként vállalta a lengyel, cseh, magyar és szlovák családi gazdaságok érdekképvi-
seletét, nemzeti szervezeteik regionális együttmûködésének megszervezését. A Gazdata-
nács kiemelt feladatának tekinti az Európai Unióhoz való csatlakozás elõkészítését, infor-
mációs rendszer mûködtetését, tagjai körében a közös agrárpolitika mûködési módjának
megismertetését, az EU hasonló gazdaszervezeteivel való kapcsolatfelvételt, s alapvetõ
célkitûzése annak megakadályozása, hogy a térség gazdálkodóit egymás ellen fordítsák,
egymás ellen kijátsszák.

A Gazdatanács tevékenysége üdvözlendõ, mert önálló, hivatalos fórumokat nélkülözõ,
valóban �alulról jövõ� kezdeményezés, amely tudatosan vállalja az érdekegyeztetés, pár-
beszéd és az ennek eredményeit átadó, felkészítõ munka elvégzésének feladatát.

Sokféle fórum szükséges ugyanis, hogy az agrárium minden szintjén � termelõ, be-
szerzõ és értékesítõ szervezetek, vállakozások, családi gazdaságok, de szakemberek, az
államapparátus dolgozói, minisztériumok, kutatók számára is � kialakuljanak az érdek-
egyeztetésnek, vitának és eszmecserének azok a lehetõségei, amelyek nélkül Európa, az
európai csatlakozás ügye távol marad az állampolgártól, s reális értékelés, tájékoztatás
híján csalódások, elszalasztott lehetõségek kárvallottjává válik. Márpedig � az Európai
Unió tagállamaival közös � jövõépítési, Európa biztonságának, ellátásbiztonságának ügyét
vállaló kötelezettségeink vannak. E közös jövõ felismeréséhez, a róla alkotott eltérõ
nézetek, elképzelések közelítéséhez járult hozzá a különbözõ nézeteket valló szakértõk
eszmecseréje.

*

A konferencia elnöke:
Izikné Hedri Gabriella � Euration Alapítvány.
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