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Gazdasági átalakulások Kárpátalja mezőgazdaságában 
az elmúlt évek statisztikai adatai alapján

(különös tekintettel a növénytermesztés helyzetére)

* II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, óraadó tanár, a Tanulmányi Osztály instruktora 

Rezümé Kárpátalján a különböző vállalati formákban tényke-
dő termelőerők hatékonyságát javítani lehetne a megfelelő be-
fektetésekkel, melyek a szakképzettséget, a mezőgazdaságban 
megjelenő innovációk beépülését és az infrastruktúra fejlesz-
tését tennék lehetővé. Napjainkra a mezőgazdasági vállalatok 
helyzete sokat romlott a rendszerváltás előtti időszakhoz képest, 
számuk viszont emelkedett. A tulajdonukban lévő földek összte-
rülete csökkent, így átlagosan kisebb területeken gazdálkodhat-
nak. Az elavult technológiával rendelkező vállalatok nem tudnak 
versenyképes termésátlagot termelni, míg a parasztgazdaságok 
termésátlaga és a betakarított termés mennyisége a megfelelő 
technikai felszereltség hiányában is jobb. Bár egységenként sok-
kal kisebb földterületekkel rendelkeznek, fokozatos fejlődés fi-
gyelhető meg mind a megyében, mind a Beregszászi járásban. A 
parasztgazdaságok számának növekedésével nőtt az össztermék 
a megyében, javulást tükröznek a termésátlagok és a mezőgaz-
dasági termékek minőségi jellemzői is. Az utóbbi évekre jellemző, 
hogy a növénytermesztés jelentősége előtérbe került az állatte-
nyésztéssel szemben, pedig mindkettő fejlesztéséhez megvannak 
a gazdasági és a természeti adottságok. Bár jelentősen javult a 
megyében a mezőgazdasági termelés helyzete az utóbbi években, 
ez egyelőre mégsem elegendő egy stabil, kiegyensúlyozott gazda-
ság megteremtéséhez. Ha az állam és a helyi társadalmi közös-
ségek változtatnak a mezőgazdasághoz való hozzáállásukon, fel-
ismerik annak fontosságát és a benne rejlő lehetőségeket, talán 
felgyorsulnak a fejlesztési folyamatok, eljutnak Kárpátaljára is a 
célirányos beruházások, ezáltal lendületet kapnak a mezőgazda-
ságban tevékenykedő vállalkozások. 

Резюме Сільське господарство - одна 
з важливих економічних галузей, для 
розвитку якої необхідно різноманітні 
професійні знання. У сількогосподар-
ській сфері відіграють велику роль зо-
внішні фактори (клімат, аграрна полі-
тика та інші), також необхідна профе-
сійна кваліфікація та освоєння нових 
технологій. За допомогою статистичних 
досліджень можна виявити зміни в дан-
ному періоді, але для виявлення при-
чин цих змін потрібне більш  ретельне 
дослідження. У даній роботі більш ре-
тельно роз’ясняються статистичні дані, 
які пояснюють розвиток сільского гос-
подарства, вплив фінансових ресурсів, 
базу фахівців. За послідні роки сільське 
господарство розвинуто не достатньо 
стабільно. Важливо нагадати останні 
про зв’язок сільського господарства та 
промисловості (розробка нових техтоло-
гій). В наші часи стан сільскогосподар-
ських підприємств погіршився, так як 
зменшилися посівні та інші господарчі 
земельні площі; до того ж застарілий 
порк с/г машин. Ці фактори впливають 
на розвиток  сільського господарства як 
галузі економіки Закарпатської області. 

A XX. század társadalom-politikai változásainak köszönhetően a tudomány és a 
technika jobban fejlődött, mint a korábbi évszázadokban együttvéve. A tudomá-
nyos-technikai előrehaladás mezőgazdaságot is érintő legfontosabb területei a 
következők: az automatizálás, az elektronika, az atomenergia megjelenése, a me-
zőgazdasági termelés gyors iparosodása, a technika és biológia, a biotechnológia 
mezőgazdasági ágainak fejlődése. A tudományok fejlesztésére nagyobb összegeket 
és erőforrásokat áldoztak. Lerövidült a gyakorlati alkalmazhatóság ideje, valamint 
a termelési eszközök elavulásának és cseréjének ideje is.

A GDP-ből, illetve a megtermelt nemzeti össztermékből jelentős részt hasz-
náltak fel beruházásokra, ennek következménye az eszközök bővülése, majd a mun-
katermelékenység növekedése lett. Magasabb lett a képzettségi szint, a gépesítéssel 
energiák szabadultak fel, élénkült a nemzetközi munkamegosztás (Lőkös 2000).

A XX. század utolsó évtizedeiben az árszínvonal emelkedése nagyon eltérő volt 
az ipari és a mezőgazdasági termékek körében (az utóbbi rovására), a megjelenő inflá-
ció, a megnövekedett költségek előirányozták az anyag- és energiatakarékos termékek 
előállítását. A műszaki és strukturális forradalom eredményeit (mikroprocesszorok, 
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robotizálás) jól és gyorsan felhasználó, iparosodott országok világkereskedelem-
ben való részesedése és versenyképessége jelentősen megnőtt (mezőgazdaságuk 
fejlődése is kiemelkedő volt) (Lőkös 2000).

A fejlődés üteme és volumene nem volt egyenletes a különböző 
országcsoportok között, hiszen egy gyenge fejlettségű ország növekedési üteme 
magas, volumene alacsony (a bázisszint nagyon alacsony mivolta miatt). Példá-
ul a volt KGST országokban 8%, a fejlett országokban 4,5% a fejlődés évi üteme 
(Nyitrai 1996). A szintkülönbségek nem egyenlítődtek ki, inkább érzékelhetőbbé 
váltak. Ezzel párhuzamos haladást mutat ezen országok mezőgazdasága is, mivel 
a mezőgazdasági termelés helyzete szorosan összefügg az ország gazdaságára ál-
talános érvényű fejlődési tendenciáival.

Az ipar, a mezőgazdaság és a 
nemzetgazdaság kapcsolata

Fontosnak tartom megemlíteni az ipar és a mezőgazdaság szoros kapcso-
latát, s ez hogyan irányozza, irányozhatja elő a gazdasági növekedést, fejlődést. 
Különböző nézőpontokból szemlélhetjük ezeket a kapcsolatokat, de minden eset-
ben szem előtt kell tartanunk, hogy az országok más-más természeti (földtani, 
éghajlati, ásványi) és gazdasági adottságokkal rendelkeznek.

A mezőgazdasági munkatermelékenység javulásával kevesebb munkaerő 
szükséges a mezőgazdaságban, viszont az ipari termékek, és szolgáltatási ágak 
magasabb színvonala miatt nagyobb munkaerő-ellátottságot kell ezekre a terüle-
tekre biztosítani. 

A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya a legalacsonyabban fejlett orszá-
gokban 60–70%, míg a legmagasabban fejlett országokban csak 2–5% (Lőkös 2000).

Míg az iparban az új technológia, modern gépek, szaktudás közvetlen haté-
konyságnövelést eredményeznek, azaz meggyorsítják a termelőfolyamatot, addig 
a mezőgazdaságban közvetett hatást érnek el, kevesebb munkaerő, jobb minőség, 
de a termelés időtartamát nem, vagy csak csekély mértékben befolyásolja (elsősor-
ban a biológia és a természet törvényszerűségei miatt).

Bár a fejlett országokban a mezőgazdaság fejlődésének jóval kisebb az üte-
me a gyengén fejlettekhez képest, mégis sok idő kell még ahhoz, hogy ezen térsé-
gek gazdasága megközelíthesse a legfejlettebb országok mutatóit.

Kárpátalja mezőgazdasági áttekintése

Kárpátalja Ukrajna egyetlen olyan megyéje, amely 4 országgal határos: Ma-
gyarországgal, Lengyelországgal, Romániával és Szlovákiával. Területi elhelyezke-
dése miatt közgazdasági csomópont, kereskedelmi és vállalkozói központ. Ezek az 
adottságok vezettek Kárpátalja stratégiai és központi fejlődésén keresztül állam-
közi kapcsolat teremtéséhez: turizmus, sport, gyógykezelés. Kárpátalja mindig fontos 
szerepet játszott Ukrajna integrációjában Európával (ogrsez 2006).

A mezőgazdaság helyzetét leginkább az össztermék alakulása, növekedése 
vagy csökkenése, összetevőinek aránya mutatja (lásd 1. táblázat). 

Melynicsok Adrienn: Gazdasági átalakulások Kárpátalja...
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1. táblázat. A mezőgazdasági össztermék alakulása Kárpátalján 
1995 és 2004 között 

(Forrás: Закарnаття 2006 статистичний щорічник, 103. oldal)
(a 2005-ös év áraiban, millió hr.)

Mezőgazdasági össztermék Ebből
növénytermesztés állattenyésztés

A minden gazdaság kategóriájában
1990 2362,7 1017,5 1345,2
1995 1880,6 810,1 1070,5
2000 1834,4 807,4 1027,0
2003 2137,8 963,2 1174,6
2004 2123,7 1025,1 1098,6
2005 2103,1 965,7 1137,4
2006 2096,2 968,5 1109,7

Mezőgazdasági üzemekben
1990 1012,5 460,9 551,6
1995 280,9 144,8 136,1
2000 99,0 66,6 32,4
2003 98,8 70,4 28,4
2004 124,8 105,9 18,9
2005 95,2 64,7 30,5
2006 92,3 58,1 34,2

Parasztgazdaságokban
1990 1350,2 556,6 793,6
1995 1599,7 665,3 934,4
2000 1735,4 740,8 994,6
2003 2039,0 892,8 1146,2
2004 1998,9 919,2 1079,7
2005 2007,9 901,0 1106,9
2006 2003,9 928,4 1075,5

A táblázatban megfigyelhető, hogy az évek múlásával hogyan kap a mező-
gazdaságban egyre fontosabb szerepet a növénytermesztés az állattenyésztéssel 
szemben. Az össztermék folyamatos növekedését, a mezőgazdasági vállalatokat 
háttérbe szorítva a parasztgazdaságok egyre nagyobb részaránya biztosítja.  

A vizsgált időszak alatt az össztermék átlagosan 13%-kal nőtt 2004-ig, majd 
kisebb csökkenés tapasztalható 2005-ben és 2006-ban is.

1990-ben a növénytermesztésből származó össztermék minden gazdasági 
kategóriában 43,7%. Ez az arány folyamatosan növekedett és 2004 végére elérte a 
48,27%-ot, majd 2006-ra a 46,2%-ot. A mezőgazdasági vállalatoknál a növényter-
mesztés részaránya 2006-ban az össztermelésnek 88,72%-a volt, amely 1995-ben 
még csak 57,11% volt. 

A parasztgazdaságokban a vizsgált idő alatt 41,22%-ról 46,33%-ra emel-
kedett a növénytermesztés részaránya, míg az össztermelést figyelembe véve 
48,42%-os növekedést mutat. A 2003-as évhez képest az össztermelésben enyhe 
csökkenés tapasztalható, ami az állattenyésztés termelési visszaeséséből adódik, 
viszont eközben a növénytermesztés mind a mezőgazdasági vállalatokban, mind a 
parasztgazdaságoknál tovább növekedett.

Érdemes a mezőgazdasági termelést más szemszögből is megfigyelés alá 
vetni. A 2. táblázatban bázisviszonyszámokat találunk, amelyek segítségével job-
ban áttekinthetjük a változásokat a termékek előállításban. 
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2. táblázat. A mezőgazdasági termékek előállításának 
növekedési üteme Kárpátalján 

(Forrás: Закарnаття 2006 статистичний щорічник, 103. oldal)
(százalékban)

Minden gazdasági 
kategória

Mezőgazdasági 
vállalatok Parasztgazdaságok

1990 = 100
1995 79,5 28,8 121,1
2000 77,8 10,6 132,7
2001 85,2 12,0 145,2
2002 87,7 12,8 148,9
2003 90,6 10,7 156,1
2004 89,9 13,7 152,3
2005 89,0 9,4 148,7
2006 88,7 9,1 148,4

1995=100
2000 97,8 36,8 109,6
2001 107,2 41,9 119,9
2002 110,2 44,6 123,0
2003 113,9 37,0 128,9
2004 113,0 47,7 125,7
2005 111,8 33,9 125,5
2006 111,5 32,9 125,3

1990-ben Ukrajna (így Kárpátalja is) még a Szovjetunióhoz tartozott, 1995-
ben viszont már önálló, független ország volt. Tehát, ha e két évszámot vesszük 
bázisnak, nemcsak egyszerűen két évet, hanem két különböző agrárpolitikával 
rendelkező korszakot hasonlíthatunk össze.

Itt is több kategóriában megközelítjük az összehasonlításhoz használt adato-
kat: minden gazdasági kategória, mezőgazdasági vállalatok és parasztgazdaságok.

Kezdetben az 1990-es évet vesszük bázisnak. Az össztermelés minden gaz-
dasági kategóriában folyamatos növekedést mutat, de egyetlen évben sem éri el 
az 1990-es szintet, csak 2003-ban közelíti meg. A mezőgazdasági vállalatokra a 
fordított arányosság jellemző, azaz az évek múlásával egyre csökkenő adatokat 
látunk. A 2000-es és a 2003-as évben a legalacsonyabb a közelítés mértéke. Csak 
a parasztgazdaságoknál figyelhető meg, hogy túllépi az 1990-es értéket, sőt nagy-
arányú, majdnem 50%-os termelési növekedés tapasztalható (Закарnаття 2006).

Ha 1995-öt jelöljük meg bázisként, minden kategóriában folyamatos növe-
kedés a jellemző. 2001-ben átlagosan Kárpátalja eléri és túllépi a 100%-ot, tehát 
meghaladja a termelés az 1995-ös szintet, a parasztgazdaságokban ez már 2000-
ben bekövetkezik, 2004-ben pedig több mint 25%-os növekedés figyelhető meg, 
majd leáll a növekedés üteme, és egy passzív időszak kezdődik meg. A mezőgaz-
dasági vállalatok termelési szintje az 1995-ös évhez viszonyítva az utóbbi években 
átlagosan 40%-os produktivitást mutat (Закарnаття 2006).

Összefoglalva, a függetlenné válás utáni években átlagosan ugyan keve-
sebb a termékelőállítás mértéke, viszont a folyamatos termelési szintemelkedés 
a mezőgazdaságban hozzájárul a minőség javulásához, és az elért eredmények 
pozitív értékeléséhez.

Melynicsok Adrienn: Gazdasági átalakulások Kárpátalja...
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Ahhoz, hogy teljesen átláthassuk Kárpátalja mezőgazdaságának helyzetét, 
meg kell vizsgálnunk a gazdasági ágazatokkal együtt a termékstruktúra változá-
sait és ennek gazdasági hatásait is. Ezt az 1. ábra segítségével tehetjük meg, ahol 
a gazdaságot leginkább meghatározó termékek szerepelnek a legmeghatározóbb 
évben, azaz 2004-ben. Itt fontosabb az évek szerinti szerkezeti változások aránya, 
a különbségek mértéke.

A különböző színek az éveket jelölik, melyik termék mely évben milyen válto-
záson ment keresztül, csökkent vagy emelkedett jelentősége a mezőgazdaságban.

(minden gazdasági kategória a 2000. év áraiban, millió hr.)
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1. ábra. A mezőgazdasági össztermék struktúrája Kárpátalján 
(Forrás: Закарnаття 2004 статистичний щорічник, 159. oldal)

Az 1. ábra diagramján szerepelnek az állattenyésztési ágazatok is, mivel 
ezek szintén szerves részét képezik Kárpátalja mezőgazdaságának és könnyebben 
megérthetjük a változások okait.

Az összterméket nézve a legkiemelkedőbb év a 2003-as, amikor az állatte-
nyésztésnél is megfigyelhető egy kis emelkedés. A növénytermesztésnél folyama-
tos és egyforma az évek szerinti szintemelkedés. 

A növénytermesztésnél a szemes termények és a burgonya, zöldség és más 
gumós növények kategóriában található növények értékének emelkedése volt a 
meghatározó a szintnövekedésnél. Az állattenyésztésnél, bár drasztikusan csök-
kent az állatok darabszáma, növekedett a takarmánynövények termesztése, és 
ezzel együtt növekedett a tej és a tojás termelése. 

Itt is megfigyelhető a 2004-es évben bekövetkezett kisebb visszaesés, ami 
jellemző volt a 2005–2006-os évekre is (Закарnаття 2006).
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Termésátlagok

A Kárpátalján termelt mezőgazdasági növények közül a megyében termesz-
tett legjelentősebbeket emeljük ki az elemzés céljából. A továbbiakban egy nem-
zetközi összehasonlításhoz is alapot adó mutatót elemzünk, a termésátlagot (1 
ha-on milyen mennyiségű termék állítható elő). Elsőként tekintsük át a szemes 
kultúrákat a 3. táblázat segítségével.

3. táblázat. A szemes kultúrák termesztésének termésátlaga Kárpátalján 
(Forrás: Закарnаття 2006 статистичний щорічник,125.  oldal)

(minden gazdasági kategória, ha)

Évek

1995 2000 2002 2004 2005 2006

Megyében 29,9 25,8 32,8 41,6 37,0 35,0

Ungvár (város) 21,0 – – – - --

Munkács (város) 17,2 14,1 19,5 7,8 15,3 15,1

Beregszászi 26,7 19,0 30,1 40,4 32,3 27,8

Nagybereznai 18,1 22,2 38,5 31,1 26,6 33,3

Nagyszőlősi 35,2 27,1 34,1 42,3 37,2 37,7

Volóci 17,6 5,0 24,0 26,0 26,7 28,3

Ilosvai 30,0 26,8 36,3 40,8 38,7 41,4

Ökörmezői 24,4 17,0 16,0 13,9 17,0 16,9

Munkácsi 28,3 27,2 32,9 42,3 39,6 40,1

Perecseni 20,8 21,2 24,1 31,6 24,6 36,1

Rahói 17,3 16,5 26,8 30,1 29,0 29,0

Szolyvai 25,3 22,5 28,3 33,6 38,6 35,1

Técsői 29,7 31,0 36,0 44,5 41,1 37,4

Ungvári 33,2 29,7 33,2 42,3 40,9 33,9

Huszti 24,0 30,6 35,0 42,2 30,2 32,2

A megyében a szemes kultúrák termesztésének termésátlaga az 1995-ös év-
hez viszonyítva 2004-re 39,1%-os (11,7 q/ha) növekedést mutat. Ez az eredmény 
egy folyamatos fejlődési szakasz eredménye, melyhez hozzájárult, hogy a paraszt-
gazdaságoknak egyre nagyobb lett a részaránya a megtermelt mennyiségekben. 

Az 1995-ös évben 10 járásban a termésátlag értéke a megyei szint (29,9 q/
ha) alatt van és mindössze 3-ban (Nagyszőlősi, Ilosvai és Ungvári) haladja meg 
azt. A járások többsége megközelíti a kárpátaljai termésátlagot, többek között a 
Beregszászi is (10%-kal marad el). Két járás kivételével kisebb-nagyobb mérték-
ben folyamatos a termésátlag növekedése 2004-ig. Bár a megyei átlag nem mutat 
drasztikus termésátlag csökkenést, ha jobban megvizsgáljuk a járások adatait, 
majdnem mindenhol 2002-es szint alatti értékeket találunk. 

A 2000. évre jellemző az értékek jelentős visszaesése több járásban és az 
egész megyében is, kivéve a Nagybereznai és a Huszti járásokban, ahol több mint 
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20%-os növekedés mutatható ki. Nagyon csekély mértékű javulás tapasztalható a 
Técsői és a Perecsenyi járásokban. 

A vizsgált időszak elejét (1995) hasonlítsuk össze a vizsgált időszak legjobb 
értékével (2004) járások szerint. A legeredményesebb a Huszti járás volt, mivel 
76%-os (18,2 q/ha) a javulás és 2004-ben meghaladja a megyei termésátlag érté-
két is. A Beregszászi járásban az 51%-os (13,7 q/ha) növekedés elég volt ahhoz, 
hogy kissé lemaradva elérje a kárpátaljai átlagértékeket.

Párhuzamot vonhatunk a szemes kultúrák és egy külön kategóriaként meg-
határozott termés, a búza termesztésének termésátlaga között. Egyes járásokban 
a búza termelékenységének intenzitása 2004-re meghaladta a megyében hektá-
ronként megtermelt szemesekét 3%-kal. A 2000. évi visszaesés kivétel nélkül min-
den járásra jellemző. A megyei termésátlag értékét 2004-ben 3 járás haladta meg, 
ezek egyike a Beregszászi (Закарnаття 2006).

Tekintsük meg a 4. táblázatot, ahol a Kárpátalján megtermelt legnagyobb 
mennyiséget adó ágazatot, a burgonya termésátlagát láthatjuk. A vizsgálat során 
figyelembe kell venni a kárpátaljai burgonya- és zöldségtermelés növekedését, in-
tenzitását és ennek egyik legfőbb okát, a parasztgazdaságok egyre nagyobb rész-
arányát ezen a területen. Így, bár az adatok a mezőgazdaság minden gazdasági 
kategóriájára vonatkoznak, mégis a mezőgazdasági vállalatok szerepe elhanyagol-
ható, ezek az értékek a parasztgazdaságoknak köszönhetők.

4. táblázat. A burgonyatermesztés termésátlaga Kárpátalján 
1995 és 2066 között 

(Forrás: : Закарnаття 2006 статистичний щорічник, 126. oldal)
(a mezőgazdaság minden kategóriájára, ha)

Évek

1995 2000 2002 2004 2005 2006

Megyében 113,8 139,3 152,8 160,6 156,1 161,0
Ungvár (város) 101,9 122,0 120,0 145,0 157,4 160,0
Munkács (város) 100,4 170,9 146,9 167,7 168,9 164,7
Beregszászi 130,7 137,5 148,3 160,3 164,5 164,6
Nagybereznai 112,5 188,4 141,0 145,0 140,4 146,0
Nagyszőlősi 104,5 119,8 130,0 159,8 162,5 163,0
Volóci 118,1 123,8 119,4 161,0 160,9 160,8
Ilosvai 121,3 124,8 183,8 192,3 185,0 185,4
Ökörmezői 122,7 140,5 130,8 143,9 144,0 144,0
Munkácsi 135,1 123,0 177,8 183,4 184,1 185,4
Perecseni 97,0 189,3 169,5 145,0 165,8 169,8
Rahói 101,5 120,1 120,1 145,0 100,0 100,0
Szolyvai 133,9 147,0 119,8 160,0 160,3 161,0
Técsói 103,3 149,9 151,0 152,5 150,0 150,0
Ungvári 101,4 132,6 176,4 155,6 161,3 165,0
Huszti 97,6 132,1 145,0 150,0 140,0 139,6

A megyében a hektáronként megtermelt burgonya minden járásban folya-
matosan növekedett, egy-két kisebb járást leszámítva. Ezek egyre növekvő intenzi-
tással hozzák be a lemaradást és érik el vagy közelítik meg a Kárpátaljai szintet.
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Kárpátalján a termésátlag növekedése 1995 és 2004 között 41% volt, ez 
hektáronként 46,8 mázsát jelentett, majd itt is megjelenik a visszaesés a 2005-ös 
évben, de 2006-ra újra eléri, sőt  meg is haladja a 2004-es szintet. Évente tapasz-
talható, hogy egy-egy járás kiemelkedő termésátlagot produkál, majd ott is továb-
bi egyenletes növekedés jellemző. 2006-ra minden járás megközelítette a megyei 
átlagértéket, kettő jelentősen túllépi azt (Ilosvai és a Munkácsi járás).

A Beregszászi járásban a termésátlag 1995-ben jóval a megyei szint fölött 
volt, de mivel a növekedés lassúbb a többi járáshoz képest, 2004-re éppen csak 
eléri, 2006-ra pedig túllépi az átlagértéket. 

A burgonya termésátlagát rávetíthetjük a zöldség termésátlagára kisebb 
változtatásokkal. A megyei értéket tekintve a vizsgált időszak alatti növekedés 
38,1%, ez 49 mázsa hektáronként. A Beregszászi járás nem versenyképes ebben 
az ágazatban, ha a termésátlag növekedését nézzük, mivel jóval 29 q/ha-ral lema-
rad a megyei szinttől (Закарnаття 2006).

A termésátlag a mezőgazdasági vállaltoknál minden évben és minden mező-
gazdasági kultúra esetében kisebb a parasztgazdásoknál jellemző termésátlagnál. 
Mértéke viszont változó növénycsoportonként és évek szerint is (Закарnаття 2006).

Tekintsünk át a növénytermesztésnek egy másik területét, melyről még 
nem esett szó, pedig ez is hozzátartozik a megye mezőgazdaságához. A 5. táblázat 
mutatja be Kárpátalja gyümölcs- és szőlőtermesztésének helyzetét. Figyeljük meg 
– a termésátlagon kívül – az erre a célra fordított földterületek méretét és a meg-
termelt mennyiségek évek szerinti változását.

5. táblázat. Földterület, termésmennyiség és termésátlag a gyümölcs- 
és szőlőtermesztésben Kárpátalján 

(Forrás:  Закарnаття 2006 статистичний щорічник, 127. oldal)
(a gazdaság minden kategóriája)

Évek

1995 2000 2003 2004 2005 2006

Évelő növények területe, ezer ha 

Gyümölcsös terület 29,6 14,8 14,1 13,7 13,5 13,6

termőkorú 23,2 13,5 12,8 12,7 12,2 12,2

szőlőterület 6,3 5,2 4,8 4,7 4,6 4,6

termőkorú 5,4 4,9 4,4 4,2 4,1 4,1

Betakarított mennyiség, ezer t

Gyümölcs 116,5 103,6 86,0 64,4 66,4 63,0

Szőlő 13,8 41,9 31,2 31,3 27,2 25,0

Termésátlag, q/ha

Gyümölcs 50,2 77,0 67,2 50,7 54,6 32,8

Szőlő 25,4 86,1 71,5 73,8 66,8 30,3

A gyümölcstermesztésre fordított földterületek évről évre csökkennek, keve-
sebb mint fele, 46% marad meg 2005-re, mikor a csökkenés mértéke megáll a 2000. 
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év drasztikus földterület csökkenését követően. A legnagyobb gond, hogy ebből kifo-
lyólag a termőkorú évelő növényekkel beültetett terület is nagymértékben csökkent. 

A betakarított gyümölcs mennyisége is arányosan csökkent a területekkel, 
bár 2003-ban kisebb növekedés tapasztalható, ami valószínűleg a termésátlag 
emelkedésének és egyéb, itt nem részletezett tényezők következménye.

A szőlő megtermelt mennyisége, a 2001. évi visszaesést követően csekély 
mértékben ugyan, de növekedést mutat 2004-re, majd 2006-ra drasztikusan visz-
szaesik. A termésátlag is 2004-ben majdnem háromszorosa az 1995-ös évben ta-
pasztalt értékeknek, 2006-ra viszont majdnem a kezdő értékig zuhan vissza. 

Összefoglalva, a termésátlag a megye minden járásában javult, majd romlott. 
Kárpátaljára is hatással voltak a technológiai újítások és a szakképzettség emelése. 
A betakarított mennyiségek növekedésében nagy szerepe van a termésátlag jelentős 
javulásának és a munkatermelékenység növekedésének, melyet a 2. ábrán látha-
tunk. (Sok szó esett már a 2004-es év jelentőségéről a mezőgazdaságban, így a most 
következő 2 diagramon, vagyis ábrán az ez évi adatokat vettem alapul).

(előző év 100%)
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2. ábra. A mezőgazdasági munka termelékenysége Kárpátalján
(Forrás: Закарnаття 2004 статистичний щорічник, 194. oldal)

Értékesítés

Kárpátalján sokáig volt központosított agrárpolitika, tehát a természeti adott-
ságokat nem teljesen vették figyelembe a megtermelt növényfajok típusának és meny-
nyiségének eldöntésénél. A függetlenné válás után természeti kincsekben és előnyös 
földrajzi adottságokban gazdag, de tőkében és szakértelemben szegény megye lett.

A mezőgazdasági termelési rendszer többnyire állami tulajdonban volt a 
rendszerváltás előtt, majd folyamatosan privatizálták, vagy a falun élő lakosság 
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körében szétosztották a termőföldeket. A már beépült, megszokott gazdálkodási 
módszerekről nehéz átállni egy teljesen más rendszerre.

Bár elmondhatjuk, hogy Kárpátalja sokat fejlődött az utóbbi években a me-
zőgazdaság önállósága és szakképzettség terén, az anyagi gondok megoldására 
mégis sokszor a régi módszerekhez hasonlókat alkalmaznak. Ez tükröződik a 3. 
ábrán is, melyben a mezőgazdasági vállalatoknál megtermelt kultúrák értékesíté-
sének szerkezetét láthatjuk.

Az összehasonlíthatóság érdekében a diagrammon éves felbontásban szere-
pel a kárpátaljai és a beregszászi értékesítés részarányos megoszlása. A mezőgazda-
sági kultúrák szerint tekinthetjük át a hasonlóságokat és a különbségeket, melyek 
az évek múlásával egyre jelentősebbek lettek, így alakult ki a 2004. évi állapot.

Ezen az ábrán csak a mezőgazdasági vállalatok termékértékesítése szere-
pel, mivel egy parasztgazdaságra jutó földterület kevés, a termelés csekély, alkal-
mazottakat pedig nem foglalkoztatnak, vagy csak egy-két főt rövid ideig. 

A burgonya és a zöldség termelése a mezőgazdasági vállalatoknál csekély, ebből 
következően az itt feltüntetett százalékok mögött alacsony abszolút értékek vannak.

(mezőgazdasági vállalatok, százalékban)
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3. ábra. A mezőgazdasági termékek értékesítésének struktúrája 
a 2004-es évben Kárpátalján 

(Forrás: Закарnаття 2004 статистичний щорічник ,195. oldal)

A szemes kultúrák és az olajos magvak alkotják a mezőgazdasági vállalatok 
termelésének meghatározó részarányát, így ezek értékesítéséből származik a be-
vételük jelentős része is. Ha megvizsgáljuk, milyen módon értékesítik termékeiket, 
azt is megtudhatjuk, hogy hány százalékos a tényleges bevétel és mennyi az 
adósságok törlesztésére fordított részarány.

Melynicsok Adrienn: Gazdasági átalakulások Kárpátalja...



Acta Beregsasiensis 2009/1. 201

A szemes kultúrák megoszlása elég széleskörű mind Kárpátalján, mind a Be-
regszászi járásban. A feldolgozó üzemek részére való értékesítés a megyében 9%, a 
járásban még ennél is kevesebb, mindössze 6%. A piacon való tényleges értékesítés 
részaránya magasabb ugyan, mint a feldolgozó üzemek részére történő értékesítés, 
de még így is kevés egy jól működő vállalathoz viszonyítva, az összesnek a 19%-a.

Mutatja a vállalatok helyzetét, hogy kifizetésre került alkalmazottak bére-
ként az évi össztermelés 20%-a Kárpátalján, a Beregszászi járásban 25%-a, ami 
igen magas arány és nehéz pénzügyi helyzetre utal.

A megművelt területek egy része nem saját tulajdonban van, így bérleti díj 
fejében adják a termést, ez a megyében több mint 10%-a a 2004. évi termelésnek, 
a járásban majdnem 10%-a. A fennmaradó több mint 30% egyéb értékesítési mó-
don lett továbbadva.

Az olajos magvak 18%-a Kárpátalján a feldolgozó üzemek részére lett érté-
kesítve, majdnem 40% pedig a piacon. 34% lett fizetésként kiadva és mindössze 
10% egyéb értékesítés keretében. Ettől az összetételi szerkezettől teljesen eltér az 
olajos magvak értékesítésének szerkezete a Beregszászi járásban. A piacon 42%-ot 
értékesítettek és 65% lett fizetésként kiadva.

Kárpátalján a burgonya- és a zöldségpiacon történő értékesítésének rész-
aránya csekély, 18%, a legnagyobb részét egyéb csatornákon számolták el. A Be-
regszászi járásban a burgonya 76%-a, a zöldség  62%-a fizetésre lett fordítva, a 
fennmaradó részt pedig a piacon értékesítették.

Kárpátalján a gyümölcs és a zöldség értékesítésének szerkezete mjdnem 
megegyezik egymással, viszont a Beregszászi járásban 30%-ot adtak át feldolgozó 
üzemeknek, 23% lett fizetésre fordítva, a maradék egyéb módon lett értékesítve.

A szőlőtermés nagy részét Kárpátalján (60%) és Beregszászban (80%) is fel-
dolgozó üzemeknek adták át. A fizetés részaránya a megyében 6%, a járásban 8%. 
A fennmaradó részt piacon és egyéb módon értékesítették.

Összességében elmondhatjuk, hogy nagyon alacsony a mezőgazdasági válla-
latok piaci jelenléte, a feldolgozó üzemekkel való kapcsolat is fejlesztésre szorul, és a 
nehéz anyagi helyzetet tükrözi, hogy a bérleti díjat és a fizetési hátralékot a termés 
rovására próbálják törleszteni. A 2006-os évre ezek a százalékok javultak ugyan egyes 
járásokban, de a megyei átlag csak csekély mértékben változott (Закарпаття 2006).

A mezőgazdasági vállalatok helyzetére következtethetünk a géppark állapotáról is.

6. táblázat. A traktorok és a termésbetakarító gépek száma 
a mezőgazdasági üzemekben Kárpátalján 

(Forrás: Закарnаття 2006 статистичний щорічник, 111. oldal)
(év végére, egység)

Évek Traktorok Betakarító gépek

1995 4470 498
2000 2912 432
2001 2547 390
2002 2264 369
2003 2208 336
2004 1697 322
2005 1750 344
2006 1653 291
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A traktorok száma a 2000. évben csökkent drasztikusan, ahogy a trágya 
felhasználás a földeken, vagyis abban az időszakban, amikor a mezőgazdasági 
vállalatok területei is nagymértékben csökkentek. Az 1995-ös évhez viszonyítva 
2000-ben 35% volt a csökkenés, 2004-re pedig 62%, azaz 2773 traktorral volt 
kevesebb (Закарпаття 2006).

A betakarítógépeknél viszont egy egyenletes, folyamatos csökkenést tapasz-
talhatunk, a vizsgált időszak végére a betakarító gépek 65%-a megmaradt a mező-
gazdasági vállalatok tulajdonában. 

A 4. ábrán a mezőgazdasági vállalatok számának alakulása látható: az in-
tenzív növekedés, a 2001-es csúcspont, majd csekély, de folyamatos visszaesés 
2006-ig, itt ismét nőtt a vállalatok száma, igaz ez a csekély növekedés kismérték-
ben hat az össztermék alakulására.
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4. ábra. A mezőgazdasági vállalatok számának alakulása 
(Forrás: Закарnаття 2006 статистичний щорічник, 109. oldal)

Az 1995. évben 274,2 hektár földterület jutott átlagosan egy mezőgazdasági 
vállalatra, ami folyamatosan csökkent, és 2000-re már csak 164,1 ha, 2002-re 70,6 
ha, 2004-re pedig mindössze 54,2 ha. Egy évtized alatt egy mezőgazdasági válla-
latokra jutó földterület egyötödére csökkent, pedig Kárpátalján 196 vállalattal lett 
több 1996 óta. A munkatermelékenység növekedésének és a termésátlagok javulá-
sának köszönhetően a megtermelt mennyiség alig esett vissza (Закарпаття 2006). 

A traktorok és a betakarítógépek számának csökkenése negatív hatással 
lett a mezőgazdasági vállatok fejlődésére. 1995-ben átlagosan 3 traktor jutott egy 
vállalatra, 2006-ban pedig mindössze 1. A betakarítógépek aránya még rosszabb: 
3 vállalatra jutott 1 gép. A felsorolt adatok átlagosak. Sok vállalat gépeket, trakto-
rokat bérel, és nincs saját tulajdonában. 
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A legtöbb vállalat veszteséges és működésképtelen, amelyet az átlagosan 
egy vállalatra jutó betakarított mennyiség is tükröz. Az 1995-ös évben vállalaton-
ként 106,6 kg volt, 2000-ben 41,8 kg, 2004-ben pedig az egy vállalatra jutó meg-
termelt mennyiség 85,7 kg volt (Закарпаття 2006). Ennek a következménye, hogy 
a vállalatoknál a bérelszámolás is termékben folyt, mivelhogy pénztartalékokkal 
a vállalatok nem rendelkeztek, még ezt a csekély mennyiséget sem tudták kellő 
arányban értékesíteni. 

A vizsgálatok, elemzések eredményei, legyenek akár abszolút számok, akár 
arányszámok, ha teljesen átfogó képet adnak egy gazdasági területről, önmagukban 
mégsem elegendők ahhoz, hogy az eredmény megfelelően értékelhető legyen. Szükség 
van további összehasonlításokra, hasonló területen végzett kutatások, elemzések érté-
keivel való összevetésre. Vegyük most is az összehasonlítás alapjául a 2004-es évet.

Magyarországon a mezőgazdaságra használt földterületek nagyobb része 
két kultúra, a búza és a kukorica között oszlik meg. A legjelentősebb betakarított 
mennyiségi értékeket is e két mezőgazdasági növény adta a vizsgált időszakban. 
Ebből következtethetünk arra, hogy a természeti adottságok és a piaci feltételek 
leginkább e két terméknek kedveztek (KSH 2004).

Magyarországon a búza az egyik legnagyobb területen termesztett növény, 
melyet termésátlaga is tükröz. Kárpátalján is meghatározó ugyan a búza, amely-
nek termésátlaga 2004-ben 25%-kal, (10,7 q/ha) marad el a magyarországihoz 
viszonyítva. A 2003. évben a téli búza hektáronként megtermelt mennyisége Kár-
pátalján 3 q/ha, azaz a magyarországi búza termésátlagánál majdnem 9%-kal 
több. Az árpa termésátlaga szintén a 2003-as évben meghaladja a magyarországi 
átlagot, ahogy ez a zabtermelésre is jellemző.

A burgonya egy fontos mezőgazdasági termék Kárpátalján, melynek inten-
zív a mennyiségi és a termésátlag növekedése is. Mindössze egy évben, 2003-ban 
közelíti meg a Magyarországon jellemző értékeket. A 2004. évben Kárpátalján 8 
mázsával nőtt a hektáronkénti betakarított érték (Закарпаття 2004), Magyaror-
szágon majdnem 100 mázsával (KSH 2004). 

Összefoglaló

Kárpátalján a különböző vállalati formákban ténykedő termelőerők haté-
konyságát javítani lehetne a megfelelő befektetésekkel, melyek a szakképzettséget, 
a mezőgazdaságban megjelenő innovációk beépülését és az infrastruktúra fejlesz-
tését tennék lehetővé. 

Napjainkra, a mezőgazdasági vállalatok helyzete sokat romlott a rendszer-
váltás előtti időszakhoz képest, számuk viszont emelkedett. A tulajdonukban lévő 
földek összterülete csökkent, így átlagosan kisebb területeken gazdálkodhatnak. 
Az elavult technológiával rendelkező vállalatok nem tudnak versenyképes termés-
átlagot megtermelni, míg a parasztgazdaságok termésátlaga és a betakarított ter-
més mennyisége a megfelelő technikai felszereltség hiányában is jobb. Bár egysé-
genként sokkal kisebb földterületekkel rendelkeznek, fokozatos fejlődés figyelhető 
meg mind a megyében, mind a Beregszászi járásban. A parasztgazdaságok számá-
nak növekedésével nőtt az össztermék a megyében, javulást tükröznek a termés-
átlagok és a mezőgazdasági termékek minőségi jellemzői is.
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Az utóbbi évekre jellemző, hogy a növénytermesztés jelentősége előtérbe 
került az állattenyésztéssel szemben, pedig mindkettő fejlesztéséhez megvannak 
a gazdasági és a természeti adottságok. Bár jelentősen javult a megyében a me-
zőgazdasági termelés helyzete az utóbbi években, ez egyelőre mégsem elegendő 
egy stabil, kiegyensúlyozott gazdaság megteremtéséhez. Ha az állam és a helyi 
társadalmi közösségek változtatnak a mezőgazdasághoz való hozzáállásukon, fel-
ismerik annak fontosságát és a benne rejlő lehetőségeket, talán felgyorsulnak a 
fejlesztési folyamatok, eljutnak Kárpátaljára is a célirányos beruházások, ezáltal 
lendületet kapnak a mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozások. 
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