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Nem lépünk kétszer ugyanabba az Unióba – mondták már a
régigörögök.Amostesedékesbelépõkszámáraolyankocká-
zatok merülnek fel, amelyek régebben nem voltak. Ezeknek
az oka az, hogy úgy tûnik, az Európai Unió gazdaságfelfogása
éscéljaiváltozóbanvannak.Aváltozásokkockázataiagazdaság
és a társadalom perifériáján élõk számára különösen nagynak
látszanak, ezekkel elsõsorban a falu és az ott élõk számára
okozhatnaknehézségeket.Ezekrekívánomfelhívniafigyelmet.

Azeurópaiegyüttmûködésgazdaságicélokmentén indult
el, és mindmáig ez a legfontosabb területe. Az 1957-es Római
Szerzõdéssel létre hozott Közös Piac fõ célja volt a nemzetálla-
mok mentén létezõ piaci szegmentáció megszüntetésével az
eladási lehetõségeknöveléseésezzelapiacdinamizálása.Ennek
az érdekében deklarálták a határok lebontásával járó „4 sza-
badság”elvét (áru, tõke, szolgáltatásésmunkaerõakadálytalan
mozgása).

Ahatárokmegszüntetéseazzal jár,hogynövelhetõagazda-
ságostermeléshezszükségesszérianagyság,amobilerõforrások
elmozdulhatnakakomparatívgazdaságielõnyöket ígérõ térsé-
gekbe,a járulékoseladásiköltségek jelentõsencsökkenhetnek.
EgészébenvéveaWalras-törvény szerint az eladási ár csökke-
nésenöveliazeladási lehetõséget,vagyisélénkítiapiacot.(Pusz-
tánavámhatárokmegszûnésenéhányév leforgásaalatt 25%-
os gazdasági növekedést okozott. )

Probléma lehetviszont,hogyakereslet-kínálat egyensúlyi
görbéjénezaváltozásegyúttalcsökkenthetiafizetõképeskeres-
letet is.Hiszenazadditívköltségekvégsõsoron ilyenként jelen-
tekmegazállamháztartásban.Ezt aproblémátazegységesülõ
támogatási rendszeroldottameg.

Kezdettõl,1958-tólmûködikaszociálisésazagrár-támoga-
tási rendszer.Atérségiegyenlõtlenségekkezeléseezidõtájtmég
a tagországok saját gazdaságpolitikáján belül mûködik, de az
egészébenalulfejlettországok–mindenekelõtt ÍrországésGö-
rögország–belépéseeztamegoldástelégtelennéteszi. Ígyszüle-
tikmeg1975-benaregionális fejlesztési támogatásokrendszere.

Ezekneka támogatásoknakavoltaképpeni fõ céljanema
társadalmi jólét érdekében végrehajtott jövedelem-átcsopor-
tosítás, hanem a gazdasági erõforrások bõvítése, hiszen ez
vezethet csupán a piaci vásárlóerõ bõvüléséhez is:

–amunkavállalóké,eztszolgáljákazoktatási,egészségügyi,
munkaerõ-piaci átképzési támogatások.

–azagrártermelõké.Amoderngazdaságpiaciszempontból
fölöttébbellentmondásosankezeli azagráriumot. Leértékeli az
elõállításiköltségekaláanyers termékekárát,dehogyatermelõ
mégis piacon maradhasson, pótlólagos támogatást ad neki.
(Valójában ugyan inkább a háttériparnak, erre mutat például,
hogyatermeléstámogatáskritériumaamûtrágya-felhasználás…)

– a termelés helyéé, ez tartalmát tekintve komplex. Így
jönnek létre a regionális fejlesztési támogatások. A fõ céljuk a

mûködõ tõke idevonzása, ezen keresztül a helyi erõforrások
piaci értékének a növelése, vagyis a vásárlóerõé. Ez egyúttal
stabilizálni is képes a helyi gazdaságot, elõsegíti a munkaerõ
helybenmaradását.A fõeszközeaz infrastruktúra-fejlesztés, és
a képzettség növelése.

–azagrártámogatási rendszerrelkapcsolatospiaciproblé-
mák az ezredforduló táján felvetették egy másfajta támogatási
stratégia szükségességét, amelyen belül fokozatosan a helyi
erõforrások komplex fejlesztése válik céllá. Ezt a módszerét
tekintvea területfejlesztéshez tartozó támogatási rendszert ne-
vezzük vidékfejlesztésnek. Gazdasági értelemben elsõsorban
a helyi piac megerõsítésérõl, s ezzel együtt a helyi erõforrások
közötti tranzakció javításárólvanszó.

Ezekneka támogatási rendszereknekamûködtetésea ter-
vezési és a döntéshozatali rendszer korszerûsítését igényelte,
ígyalakultkia társadalmirészvételre támaszkodódemokratikus
döntéshozatalésafejlesztésiprogramozásrendszere.AzEurópai
Unió ezekkel kapcsolatban számos elvi iránymutatást jelentõ
határozatot ishozott,aszociálisvagyazönkormányzatichartától
a tervezés torremolinosi chartájáig.

Mindezek az irányelvek és módszerek kedvezõ körülmé-
nyeket jelentettekahelyigazdaságierõkkibontakozásához,és
aközbencsatlakozott,azeurópaicentrumhozképestelmaradott
országok gyors ütemû felzárkózását eredményezték. A helyi
gazdasági teljesítmény javulása természetszerûleg a fizetõké-
peskereslet emelkedését is eredményezte. Elmaradtakazoka
kedvezõtlenként várt következmények, hogy az alulfejlett or-
szágokbólbevándorlási rohamindula fejlesztésicentrumokba.

Az eddigi gazdaságfilozófia tehát a vásárlóerõ növelését
célozta meg a piacbõvítés érdekében. Most azonban változás
érlelõdik,ami igenradikálisnak látszik.A tízújállamtagfelvéte-
lénélcsupánkirobbantaz,amiremárévekótaszámítani lehetett.
Akommunistavilágrendszerbukásávalugyanisakontinensnyu-
gati felébenamultinacionálisóriáscégektörtekelõre,ésazUnió
eddigipolitikaigerincétés távlatiorientációspontjátadóközép-
rétegekerõsenmeggyengültek,ésakisebbtõkeerejûvállalkozá-
sok súlya és befolyása is. (Németország újraegyesítésének a
gazdaságikövetkezményeimutatjákeztalegvilágosabban.)Erõ-
teljesenmegnõttaközpontieurobürokrácialétszámaéshatalma,
és jól láthatóazérdekkapcsolat isakét folyamatközött.Pusztán
azügymenetreszorítkozva, jóvalegyszerûbbodaadnivalakinek
100egységnyi támogatást,mint százvalakinek1-1egységnyit.
Még ha a komplex piaci hatékonyság (vásárlóerõ-növelés) az
utóbbi esetben lényegesen nagyobb is lehet. Ezért azután az
európai területfejlesztésszakmaibüszkesége,a területfejlesztési
program, érzékelhetõen kiszorulóban van a támogatási rend
alapjaiból. (Astrukturális alapokrendjérõl szóló2081/93-as, és
1260/99-es Európa Tanács-rendeletek szövegének összeha-
sonlítása jól mutatja e változtatás tendenciáját.)

Miklóssy Endre

A FALU, ÉS AZ EU
VÁLTOZÓ GAZDASÁGFILOZÓFIÁJA
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A koncepcionális cél immár nem elsõsorban a vásárlóerõ
növelése.Ezértnagyvalószínûséggel csalódás leszazújorszá-
gokkeresõi számára,hogya jövedelmükméghosszabb távon
sefogfelzárkózniazeurópaiátlagokhoz,aminekmosttöbbnyire
aheted-nyolcadrészét tesziki. Ezakülönbség természetszerû-
legnemvonatkozikmajda tõkehozadékra,mivel a szabadpia-
con a tõkének jóval nagyobbak az érdekérvényesítõ képessé-
gei. (Azerõforrásokeltérõmobilitásaeredményezia tulajdono-
saikközött erõkülönbséget.)

Ezazaránytalanságazonbanmásfelévezeti azUniót,mint
eddig.Eddigugyaniskiegyenlítõszerepet játszottazerõforrások
áraközöttikomparatívkülönbség,perszecsakakképpen,hogy
a támogatások az akadályok csökkentésére irányultak. Most
viszontmáselvi célkitûzésekkörvonalazódnak,amelyekneka
stratégiai célja az erõforrások megszerzése.

A csatlakozási feltételek jól mutatják a koncepcionális
változást. Eddigugyanis azújonnan felvett államok,aviszony-
lagos gazdasági elmaradottságukra való tekintettel, pozitív
diszkriminációbanrészesültekabbólacélból,hogyazelmaradott-
ságukminélhamarabbmegszûnjön,ésezamódszerhatékony-
nak isbizonyult.Most viszont a tízújországhátrányosmegkü-
lönböztetéssel fogbelépni.

Anizzaimegállapodásvégrehajtottaaztaközgazdaságtani
abszurdumot, hogy a földet mint erõforrást, a tõkejavak közé
sorolta.Ésmivelatõkemozgásszabadságaalegfõbbkövetelmé-
nyekközétartozik–méltán–ezahatározatelhárítjaazakadályt
azelõl, hogyanagy tõkeerõagazdálkodók tulajdonában lévõ
erõforrást felvásárolhassa.Aproblémaakis tõkeerejûéskiala-
kulatlan jogrenddel bíró országokban válhat súlyossá. A régi
tagországokinstitucionális rendjeugyanisezta tranzakciótmeg
tudjaakadályozni.

A koppenhágai csúcs, a belépés feltételeinek a rögzítése,
ezt a hosszabb távon érvényre jutó célkitûzést megtoldotta a
napigazdaságban teremtettdiszpreferenciával.Mindenekelõtt
az agrártámogatások negyedannyiak csupán, mint a jelenlegi
tagországokban–apiacgazdaságelvével tökéletesellentétben.
Ezzel szemben azon a területen, ahol valóban komoly induló
hátránybanvagyunk,agazdaság tõkeelátottsága terén–apiaci
egyenlõségrehivatkozással a feltõkésített nyugati gazdaságok
versenyfeltételeitkövetelikmeg.Alighavárhatómáseredmény,
mintazújországokgazdálkodóinakazelvérzése,azerõforrások
elveszítése vagy mások kezébe kerülése.

A vásárlóképességet persze csökkenti, ha másnak a ren-
delkezésikörébekerülnekazerõforrások,deazújkörülmények
érdektelenné tesznek a helyi vásárlóerõ növelésében.

Miért vanez ?Kétokból.Azegyikakontinensgyorselöre-
gedése, ez a nyugdíjbiztosítási tõkebefektetéseken keresztül
folyamatosannagyvásárlóerõtbiztosít,azújországokpotenciális
vásárlóerejeehhezképest elhanyagolható.Amásikokpediga
kizárólagazazonnaliprofitmaximálásra törekvõáltalánosgaz-
dasági szemlélet, amelyanetánvárhatógondokatexternáliák-
nak, a jövõ gondjainak tekinti.

Abontakozni látszóúj stratégiaalapvonásai akövetkezõk:
– A helyi erõforrások megszerzése. A helyben képzõdött,

kisvolumenûtõkétvagy integrálnikell függõhelyzetbehozván
a multinacionálisoktól, vagy pedig mint korszerûtlent, felszá-
molni.Aföldethatalmas,gépesített latifundiumokkáváltoztatni,
amelyek igen kis élõmunkaráfordítással nagy profitot tudnak
termelni.Aváltozásnakazafõoka,hogyafélévszázados inten-

zívmûveléséskemizálás tönkretetteanyugat-európai földeket,
és a mezõgazdasági dömpingárut sokkal olcsóbban lehet a
kevésbékizsaroltkeleti földekenelõállítani.Ennekazérdekében
természetesen gátat kell vetni a nagyobb élõmunkaráfordítást
igényelõkisgazdaságok,kertkultúrák fejlõdéseelé.

–Azalacsonyhelyi fizetõképesség stabilizálása.Anyugati
országokmárévtizedekótacsakintenzívbevándorlással tudták
biztosítaniazalacsonyabbankvalifikáltmunkakörökélõmunka-
igényét,ezértvagy20milliómunkavállalóérkezett ide,ésegyre
jobbanérzékelhetõprobléma,hogynemazeurópaikultúrkör-
bõl: törökök Németországban, arabok Franciaországban,
indonézekHollandiában,négerekNagybritanniában.Ezeknem
integrálódott testként ékelõdnekmaanyugati társadalmakba.
A probléma további növekedésének a meggátlására szigorú
bevándorlásiéshatárvédelmi intézkedésekethoztak(schengeni
egyezmény), csakhogy továbbra is meg kell oldani ennek a
munkaerõnek a pótlását. E célt szolgálják majd az alacsony
jövedelmûországokNyugatonmunkát vállaló segédmunkás-
rétegei. Persze ennek a feltétele az is, hogy odahaza ne talál-
janak megfelelõ megélhetést.

– A helyi piacok kivásárlása. Ennek akkor van értelme, ha
sikerül mellé monopolközeli gazdasági helyzetet teremteni,
vagyisdiktálnimindafogyasztási termékek,mindpedigafelvá-
sároltnyersanyagokáraiban.Jelenlegatagországokbanezprob-
lematikus,mivel túlságosannyilvánvalóanütközikazUnió leg-
fontosabbelveivel, teháta jövõbenmegoldandófeladatokközé
kellsorolni.(Amégnemcsatlakozottországokban,mintMagyar-
ország, természetesen tapasztalhattuk az érvényesítésére
irányuló törekvést.)

–Anyugdíj-ésegészségbiztosító rendszerekdeszocializá-
lása.Azújonnancsatlakozókeletiországoknakezekarendszerei
akommunistagazdasággal egyidejûleg tönkrementek, ezért a
mûködtetésük kizárólag folyamatos állami költségvetési jut-
tatással lehetséges.Azállamkasszátviszontez igenmegterheli,
ráadásulolyanhelyzetben,midõnazállamibevételek radikális
csökkenésével kell számolni. A lehetséges megoldás tehát a
magasabbfizetõképességûekbekapcsolásaakialakultnyugati
biztosítórendszerekbe, akiknekpedigeznemlehetséges (régi
nyugdíjasok, kis jövedelmûek), azoknak a lehetõ legalacso-
nyabbértékreszorítani leavásárlóerejét. (Láthatólagez isellen-
tétes az eddigi piacközpontú gyakorlattal.)

–Azelit- és tömegképzõoktatáshatározott elválasztása.A
fejlettországokmunkaerõigényeugyaniskettõs.Nagy tömegû
képzetlen munkásra van szükség a kvalifikálatlan élõmunka
elvégzéséhez a más kontinensrõl érkezettek helyén. Másrészt
komparatívelõnyazállami támogatássalkiképezettmagaskva-
lifikációjúszakember,akita fejlettgazdaságilyenmódonkészen
kap. (Az orvosképzésben lehet például számítani effélére.)

Egészébenvéve jól látható,hogya társadalomközépréte-
geinek az intenzív felmorzsolódása következik mindebbõl.
Jogosult észrevétel, hogy itt voltaképpen az új országok gyar-
matosítása történik. Amagyar falu számáraegyeképpenmeg-
valósuló forgatókönyvsemmi jótnemígér, sõtellentétesahely-
zete javítására irányulómindenkoncepcióval.Ebbenajövõkép-
ben gépesített nagybirtok szerepel, néhány dolgozó és jóval
több, fegyverhasználatra jogosultõrzõ-védõalkalmazottal. Szá-
mosmásországba járóvendégmunkás,akinekahazaadott fize-
tésébõl él a család, már ha egyáltalán van, mert hiszen aligha
vanszüksége ráazújgazdasági rendnek. Jelentõsebbszociális
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támogatásraacsekélybevételûéskülönféle szabályokkalmeg
iskötött államháztartásnakalighavanmódja.A jövedelemnél-
küliekazonban,aharmadikvilágban tapasztaltmódon,aváro-
sokba özönlenek, az ottani gazdaság externáliái ugyanis vala-
milyen lehetõséget mégiscsak jelentenek a nincsteleneknek.
Az infrastruktúra-ellátás fokozatosan leépül, ezúttalnemintéz-
ményközpontosítás,hanemazalacsony fizetõképességmiatt.
A falunélõknagy részepedigkiszorul akorszerûoktatásból.

CsakhogyazUnióvégülisdemokratikus szervezet, a törté-
nendõkbeazérintettekmagukisbeleszólhatnak. Ilyenvolume-
nû ügyekben a miniszterek tanácsa, az Európa Tanács, meg a
strassburgi parlament jóváhagyása például nélkülözhetetlen.
Mindaz, amirõlmostbeszéltünk, részbenmégcsupánadirek-
tívákszintjén létezik,ésnemálltösszeegységes,érvényesíthetõ
gazdaságpolitikává. A készülõdõ Európai Uniós Alkotmány
például az elsõ pofont már meg is kapta. A környezetvédelmi
miniszterek tanácsaa tervezetetelvetette,mertnemlátjabenne
biztosítottnak a jövõ megõrzésének képviseletét. Lehetõség
vanahelyidemokráciábanis,amelynekamûködéseazeurópai
társadalomfejlõdés legfontosabb, és az Unióban is deklarált

A MAGYAR TERMÉSZETVÉDÕK SZÖVETSÉGE a Friends
of the Earth nemzetközi szervezettel és a Fauna Egyesülettel
együttmûködve második alkalommal szervezte meg október
14-19.közöttazÉlelemésmezõgazdaságakcióhetet.Azországos
rendezvénysorozat keretében a szervezõk fel kívánták hívni a
lakosság figyelmét a környezetbarát mezõgazdaság, a helyi
termékekésabiogazdálkodáselõnyeire.

Az Európai Unió élelmiszertermelése és mezõgazdasága
megérett aváltozásra: a jelenlegimezõgazdasági ésélelmezési
politikáknembiztosítjákazegészséges táplálékkalvalóellátást.
Atalaj,alevegõ,avizekelszennyezõdtekazintenzívmezõgazda-
ságitermeléskövetkeztében.AzEurópaiUnióKözösAgrárpoliti-
kájának(CAP)eredeticéljaagazdákésaminõségiélelmiszerter-
melés támogatásavolt, jelenlegmégsemez történik.AzEUáltal
aKözösAgrárpolitikáraelköltöttévi40mdeuro jelentõs részea
mezõgazdaságiparosításátésakörnyezetszennyezéstsegítielõ.
Apénznagyrészébõlanagyobbgazdálkodókésmezõgazdasági
cégekrészesülnek:aCAPtámogatások70 %-átagazdák20 %-a
kapja.ACAP-bóltámogatottexportsértiafejlõdõországokérde-
keit,mivelahelyi termelõketkiszorítjaapiacról.

Kevesentudják,hogyahazaiboltokbantalálhatóélelmisze-
rekválasztékajelentõsmértékbenmármaisEUKözösAgrárpoliti-
kájánakeredménye,aközelgõEU-csatlakozásutánezmég in-
kábbígylesz.Mitöbb,gazdáinknakiseszerintkellmajdtermelniük.

AzEUKözösAgrárpolitikájánakkétpillérevan:
CAPI.pillér– termékalapú támogatás:minél többet termel

amezõgazdaságivállalkozó,annálnagyobbtámogatástkap.
CAP II. pillér – vidékfejlesztési, ökoszociális támogatás: a

termelésen túl amezõgazdaságegyéb teljesítményét is (termé-
szet-,környezet-, tájvédelem, foglalkoztatás) támogatja.

MagyarországaKoppenhágaiMegállapodássoránazelsõ
pillért részesítetteelõnyben,amásodikpilléra teljesEUtámoga-
tás36 %-át tesziki,azösszescsatlakozóországközül(azátlag52
%)azutolsóhelyen.EzentúlMagyarországlehetõségetkapotta
másodikpillérszerint igényelt támogatásokegyrészénekesetle-
gesátcsoportosítására–ennekazátcsoportosításnaknemszabad
megtörténnie!

alapelvéhez, a szubszidiaritáshoz kötõdik. De azt hiszem, a
legtöbb lehetõségahamarosanelérkezõközösbajokbanvan,
amelyeketcsakközöserõfeszítéssel lehetmajdmegoldani.En-
nek a felismerése segíthet abban, hogy a kontinentális együtt-
mûködésvisszataláljonazAlapítóAtyák:deGasperi,Schumann,
Adenauerszándékaihoz.
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1999-ben megszületett a magyar agrár-környezetvédelmi
program,deelõször2002-benvoltcsakelkülönített forrásezekre
aprogramokra,enneknagysága2,5mdFt-ról idén4,5mdFt-ra
nõtt.Azigényennekkörülbelülakétszeresevolt,pedigaprogram
mégnemeléggé ismert agazdákkörében. Fontos,hogyakor-
mányzat jelentõs tájékoztatóésszemléletformálóprogramokat
indítsonazagrár-környezetvédelemterén,éssürgõsenkészítse
felazEUtámogatásokfogadásáraaz intézményrendszert.

Miként kell megváltoztatni a mezõgazdasági és
élelmiszerpolitikát?!

– A támogatások kifizetését környezeti követelmények
teljesítéséhezkellkötni.Ajelenlegi terület-éskvótaalapúkifizeté-
seketolyanjutalékkalkell felváltani,melyetmindenfenntartható
módonkezeltmezõgazdasági területutánkifizetnek.

–AKözösAgrárpolitikánaknemlehetcéljaavilágpiaciver-
senytámogatása; ahelyiés regionáliskereskedelmetkellelõny-
benrészesítenie.Azexporttámogatásokatmegkell szüntetni.

–AKözösAgrárpolitikaköltségvetéséneknagyobbrészéta
vidéki környezet és megélhetés védelmére kell költeni. Ez azt
jelenti, hogy támogatni kell a biogazdálkodást, a természetes
gazdálkodást,abiodiverzitásvédelmét,továbbáújrakelléleszteni
ahelyi feldolgozólétesítményeketésahelyi terjesztéseszközeit.

– A környezeti elveknek megfelelõ tájgazdálkodás általá-
ban sokkal szélesebb rétegeknek nyújt megélhetést, mint az
intenzívnagygazdaságok.

A fogyasztók vásároljanak helyi gazdáktól, vegyenek
bioterméket,válasszanakazévszaknakmegfelelõélelmiszert.A
helyi termelés és a helyi gazdák piacának támogatása erõsíti a
kapcsolatotafogyasztók,aterményésagazdákközött.Atermelõi
piac lehetõvé teszi a fogyasztókszámáraaközeli kapcsolatot a
termelõkkel, ezáltalmegtanuljákértékelni agazdálkodásésaz
elfogyasztottélelemközöttikapcsolatot.Azélelmezési láncloka-
lizálásaáltalvisszakerülahatalomagazdákésafogyasztókkezébe.

További információk:SándorSzilvia,MTVSZ, tel.:216-7297,
e-mail: szilvi@mtvsz.huPenczLevente, FAUNAEgyesület, tel.:
318 1535, e-mail: levente@zpok.hu Nemzeti Agrár-környezet-
védelmiProgramhonlapja:www.nakp.hu


