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Helyzetértékelés

• Az elmúlt évtizedekben csökkenő
foglalkoztatás, magas szintű
munkanélküliség, a szociális 
juttatásokra szorulók növekvő
száma volt jellemző.

• Az elmúlt négy évben 
nemzetgazdasági szinten és az 
agrárágazatban is kedvező
gazdasági folyamatok 
tapasztalhatók.



Helyzetértékelés

• Az üzemstruktúrában változások 
várhatóak (a földterület egyre 
nagyobb hányada a gazdasági 
szervezetektől az egyéni 
gazdaságok hasznosításába 
kerülhet).

• Az ágazatban elérhető jövedelmek 
még mindig jelentősen 
elmaradnak a nemzetgazdasági 
átlagtól.



Helyzetértékelés

• Az agrár-vidékpolitika hazai 
megújítása.

• Korábban a problémáknak 
jellemzően csupán a tüneteit 
enyhítették.

• Vállalkozás-fejlesztés helyett 
inkább szociális kényszerek és 
alapvető infrastrukturális 
szükségletek.



Helyzetértékelés

• Kihívás maradt a hozzáadott 
érték és a munkahelyteremtés 
egyidejű növelése.

• Nemzeti Vidékstratégia: cél a 
vidéki térségeink népességeltartó
és népességmegtartó
képességének javítása.



Gazdasági, társadalmi és környezeti
kihívások

1. Fogyasztás

2. Gazdaságszerkezet,

üzemstruktúra

3. Ágazati preferencia, hozzáadott

érték, piacra jutás 



Gazdasági, társadalmi és környezeti
kihívások

4. Együttműködés

5. Környezet



Gazdasági, társadalmi és környezeti
kihívások

6. A vidékfejlesztés szociális 
szerepvállalása

7. Külpolitika alakulása



Kihívásokra választ adó
beavatkozások

• Termelés hatékonyságának javítása, beruházások

• Feldolgozottság és a megújuló energiatermelés 
szintjének növelése

• Új termékek fejlesztése, a meglévők továbbfejlesztése

• Termelői együttműködés és összefogás

• Hatékony természeti erőforrás-gazdálkodás

• Az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának 
csökkentése 

• Ésszerű földhasznosítás 



Kihívásokra választ adó
beavatkozások

• Helyi erőforrásokra alapozott, sokszínű helyi 
élelmiszertermelés

• Alap- és közösségi szolgáltatások, infrastruktúrák 
megerősítése

• Értékmegőrző, aktív, innovatív és jól működő vidéki 
közösségek kialakítása

• Segélyprogramok beindítása, az önellátás bővítése

• Közpénzek hatékony felhasználása

• Humán és intézményi feltételek javítását megalapozó
kapacitásépítés 



Kihívásokra választ adó
beavatkozások

• A fejlesztések legfontosabb forrásai a következő években 
is a vidékfejlesztési források maradnak.

• A természeti és humán erőforrásaink magasabb szintű
kihasználására kell építeni stratégiánkat.



Ágazati foglalkoztatás
előtti kihívások

• A nemzetgazdaság más ágazataiban elérhetőmagasabb 
jövedelmek és kedvezőbb munkakörülmények 
gyorsították a mezőgazdaságból történőmunkaerő-
kiáramlást.

• Tartós piaci alapú foglalkoztatás-növeléshez 

a szakképzett munkavállalói réteg

bővítése, folyamatos fejlesztése 

is szükséges.



Ágazati foglalkoztatás
előtti kihívások

• Szociális programok

• Fontos a mezőgazdaság önellátásra, öngondoskodásra 
lehetőséget kínáló funkciójának kihasználása.

• Az agrárképzés átalakítása, gyakorlati képzés 
hangsúlyosabbá tétele szükséges.

• Önellátás bővítésének ösztönzése képzések, 
tanfolyamok szervezése.

• A szegénység mérséklése hozzájárul 

a vidék népességmegtartó

képességének erősödéséhez.



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


