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BEVEZETÉS
Egy közelmúltban megjelent OECD-kiadvány elemezte a politikai szabályozó eszközök hatásvizsgálatára jelenleg használt
értékelési módszereket és néhányat újra
UHÀHNWRUIpQ\EHiOOtWRWW 2(&'). Az
elemzés, amely 33 OECD-tagországra és
az EU-ra terjedt ki, megállapította, hogy
komoly tere van a módszertan fejlesztésének. /HHpV.LUNSDWULFN  egy évtizeddel korábban jellegzetes EU-intézkeGpVHNHWpUWpNHOWpVV]LQWpQ±HOVĘGOHJHVHQ
– negatív következtetésekre jutott, vagyis
véleményük szerint érdemes végiggondolQLD]HEEĘOOHYRQKDWyWDSDV]WDODWRNDWpV
olyan módszereket szükséges alkalmazni,
DPHO\HNPHJHUĘVtWLNDNpVĘEELpUWpNHOpVL
gyakorlatot. A fenti két anyag áttekintette

1

az OECD-tagországok és az EU értékelési
PyGV]HUHLWXWyEELQiOLJYLVV]DPHQĘleg. Ennek tükrében érdemes megvizsgálni,
hogy az EU alkalmazta-e ezen publikációk
ajánlásait.
A 2013 óta érvényes jogi szabályozás
DODSMiQD](XUySDL%L]RWWViJ (% IHOHOĘV
a Közös Agrárpolitika (KAP) I. pilléres intézkedéseinek értékeléséért, míg a II. pillér
esetében ez a tagországok feladata ($](XUySDL3DUODPHQWpVD7DQiFV(8
rendelete). Az EU költségvetésének meghatározó részét, közel 40 százalékát az I. pilléres támogatások teszik ki. Az értékelések
LUiQWLHON|WHOH]HWWVpJMHOHQWĘVHOĘUHOpSpV
Jelen tanulmány egyetlen intézkedésre, a
N|]YHWOHQNL¿]HWpVUHNRQFHQWUiO(QQHNRND
NHWWĘV(J\UpV]WH]WHV]LNLD.$3NL¿]HWpseinek több mint 70 százalékát, másrészt az

Jelen tanulmány elkészítésével a 70 éves SURIGU)RUJiFV&VDEDHOĘWWV]HUHWQpQNWLV]WHOHJQL
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EB már publikálta az ezzel kapcsolatos értékelés eredményeit. A tanulmány céljai a köYHWNH]ĘNHJ\IHOĘOPHJYL]VJiOQLKRJ\D](%
által alkalmazott módszertan összhangban
YDQHDOHJNRUV]HUĦEEDSURIHVV]LRQiOLV
gazdaságpolitikai értékelésekben használt
HOHP]pVLHV]N|]|NNHO0iVIHOĘOPHJYL]Vgálni, hogy a KAP értékeléséhez használt
tesztüzemi adatbázis ()DUP$FFRXQWDQF\
'DWD1HWZRUN FADN) alkalmas-e a hatások kimutatására.
$ WDQXOPiQ\ IHOpStWpVH D N|YHWNH]Ę
(OĘV]|UEHPXWDWMXNDSROLWLNDLpUWpNHOpVHN
menetrendjét és megvitatjuk a Bizottság
megközelítését a széles körben elfogadott
pUWpNHOpVLPyGV]HUHNWNUpEHQ %ĘYHEben lásd: 2(&'+HFNPDQ
&RJOLDQHVH  valamint &DPLOOD pV
:HLODQG) Az elemzés értékeli mind
a módszertant, mind az ehhez használt
DGDWEi]LVW(]WN|YHWĘHQDKLYDWDORV(8
dokumentumok alapján elemezzük a KAP
céljait, aminek segítségével kimutatjuk,
hogy az értékelés nem feltétlenül eredményez világos megállapításokat, amennyiben
|VV]HWHWWHNpVQHPSRQWRVDQGH¿QLiOWDN
DFpORN(]WN|YHWĘHQHOHPH]]NKRJ\D]
(8PHJN|]HOtWpVHOHKHWĘYpWHV]LHDKDWpkony politikatervezés világos diagnózisát.
Végezetül értékeljük az elemzések alapjául
szolgáló Tesztüzemi Adatbázist, különös
WHNLQWHWWHODN|]YHWOHQNL¿]HWpVHNpUWpNHlésére. Célunk annak kimutatása, hogy az
DGDWEi]LVUHSUH]HQWDWtYQDNWHNLQWKHWĘHD
politikai elemzések értékelésére, különösen
DN|]YHWOHQNL¿]HWpVHNYRQDWNR]iViEDQ2

WpNpW$YiOWR]yNYiOWR]iVDV]iPV]HUĦVtWKHWĘOHJ\HQpVWHJ\HOHKHWĘYpDYiOWR]iVRN
sorrendjének kardinális vagy ordinális
felállítását.
7HJ\HOHKHWĘYpDMHOHQKHO\]HWpVDFpORN
NtYiQW KDWiViUDHOĘiOOyM|YĘEHOLKHO\]HW
összehasonlítását. Az értékelési módszerben ez a lépés megállapítja, hogy a politikai
EHDYDWNR]iVYDJ\YiOWR]iVPHJIHOHOĘYROWH
 $ONDOPDV DQQDN D PHJiOODStWiViUD
hogy a kiválasztott eszköz hozzájárul-e a
politikai beavatkozás és az anélküli helyzet közötti rés csökkentéséhez. Ennek az
eredménye mutatja a politikai beavatkozás
hatékonyságát.
5pV]OHWH]LDSROLWLNDLEHDYDWNR]iVN|OWségeit. A gazdasági költségek megmutatják
D]RQHUĘIRUUiVRNpUWpNpWDPHO\HNiWFVRSRUtosításra kerültek más alternatív felhasználástól. A költségek tartalmazzák a mellékhatás-torzítást (E\SURGXFWGLVWRUWLRQ)
LVDPLDQQDNN|YHWNH]WpEHQiOOHOĘKRJ\D
beavatkozás torzítást, illetve az adminisztratív költségek növekedését eredményezi.
%HD]RQRVtWMDDYiUKDWyDQPpJKDWpNRnyabb politikai eszközöket, de kizárólag
abban az esetben, ha a további beavatkozást
az értékelés eredményei alátámasztják.
Azt mindenképpen meg kell jegyezni,
hogy a fenti lépések sem vezetnek szükVpJV]HUĦHQHJ\pUWHOPĦPHJiOODStWiVRNKR]
PLYHODPHJIHOHOĘDGDWEi]LVQDNLVNLHPHOW
fontossága van. Ennek érdekében mindenképpen vizsgálni kell az alapadatokat
biztosító Tesztüzemi Adatbázis célnak való
PHJIHOHOĘVpJpW

$32/,7,.$,(/(0=e6(.
0(1(75(1'-(

$0(=ė*$='$6È*,32/,7,.$
CÉLJAI

$N|YHWNH]ĘV]pOHVN|UEHQHOIRJDGRWW
módszertani alapelvek fogalmazhatók meg
a politikai elemzésekkel kapcsolatban:
'H¿QLiOMDDYiOWR]iVRNFpOMDLWpVPpU-

Minden politikai elemzés normatív. Az
értékeléseknek mindenképpen vizsgálniuk
kell, hogy az alkalmazott eszköz hozzájárult-e a célok megvalósításához és a fel-

2
A témáról részletes elemzés olvasható magyar nyelven az (XUySDL6]iPYHYĘV]pNDQ\DJiEDQKWWSZZZHFD
HXURSDHX/LVWV(&$'RFXPHQWV65B65B)$50(56B+8SGI
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merült gazdasági költségek alacsonyabbak
voltak-e a hasznoknál. Ideális esetben a
költségek és hasznok pénzben kifejezheWĘN$PLQWD]EHPXWDWiVUDNHUOH]QHP
PLQGLJOHKHWVpJHVKDEiUHOVĘOpSpVNpQW
az értékelésnek bizonyítania kell, hogy a
megfontolás alatt álló politikai eszköz hozzájárul a célokban megfogalmazott pozitív
YiOWR]iVRNKR](PLDWWDN|YHWNH]ĘHOHP]pV
DSROLWLNDLFpORNiWWHNLQWpVpYHONH]GĘGLN
$]HV5yPDL6]HU]ĘGpVEHQOHIHNWHtett agrárpolitikai célok jelenleg is érvényben vannak az EU-ban. Sem a tagországok
számának növekedése, sem a különféle EUmegállapodások nem eredményezték a hivatalos agrárpolitikai célok megváltozását,
DPHO\HNWRYiEEUDLVDN|YHWNH]ĘN
DPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpVpVWHUPHOpkenység növelése;
DPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpVEĘOpOĘNV]imára méltányos jövedelemszint biztosítása;
DPH]ĘJD]GDViJLWHUPpNHNSLDFDLQDN
stabilizálása;
 D] pOHOPLV]HUHOOiWiV EL]WRQViJiQDN
garantálása;
DQQDNEL]WRVtWiVDKRJ\D]pOHOPLV]Hrek reális áron jussanak a fogyasztókhoz
($](XUySDL8QLyUyOV]yOyV]HU]ĘGpVpVD]
(XUySDL8QLyPĦN|GpVpUĘOV]yOyV]HU]ĘGpV
HJ\VpJHVV]HUNH]HWEHIRJODOWYiOWR]DWD).
$](8G|QWpVKR]yLQDNDPH]ĘJD]GDViJL
WHUPHOpVEĘOpOĘNV]iPiUDPpOWiQ\RVM|YHGHOHPV]LQWEL]WRVtWiVDWĦQLNDOHJIRQtosabbnak.3 Azonban a célok sorrendje
YLOiJRVDQMHO]LKRJ\H]WDFpOWD]HOVĘFpOD
PH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpVpVWHUPHOpNHQ\ség növelésének következményeként lehet
HOpUQL(QQHNN|YHWNH]WpEHQD]pUWpNHOĘQHN
HOĘV]|UD]WNHOOPHJKDWiUR]QLDKRJ\DSROLWLNDLEHDYDWNR]iVKDWiVVDOYDQHD]HOVĘ
célra; illetve ha az közvetlenül a másodikra
IyNXV]iODNNRUD]HOVĘUHJ\DNRUROWLQGLUHNW
hatások a fontosak.

Mivel eddig a politikai eszközök középSRQWMiEDQDWHUPHOĘLM|YHGHOHPQ|YHOpVH
iOOWpVFVDNNLVHEEPpUWpNEHQDPH]ĘJD]GDsági termelés és termelékenység növelése,
H]pUWD7HV]W]HPL$GDWEi]LVD](8PH]Ęgazdasági politikája elemzésének az alapja.
(OWHNLQWYHD5yPDL6]HU]ĘGpVEHQOHIHNtetett céloktól és azok felülvizsgálataitól, a
%L]RWWViJPHJDONRWRWWHJ\V]pOHVHEEN|UĦpV
NRQNUpWDEESROLWLNDLFpONLWĦ]pVUHQGV]HUW
KR]]iMiUXOiVDEL]WRQViJRVpOHOPLV]HUHN
életképes és piacorientált termeléséhez;
DWHUPpV]HWLHUĘIRUUiVRNNDOYDOyIHQQtartható gazdálkodás és a környezeti közjavak biztosítása;
 NLHJ\HQV~O\R]RWW WHUOHWIHMOHV]WpV
és virágzó vidéki térségek (Common
$JULFXOWXUDO3ROLF\WRZDUGV).
$PH]ĘJD]GDViJLSROLWLNDLFpORN(XUySDL
Parlament és a Tanács általi legfrissebb
pUWHOPH]pVHPHJHUĘVtWLH]HNHWDFpORNDW
A KAP-ban alkalmazott eszközök teljesítményének mérése az alábbi célokkal összKDQJEDQWHKHWĘPHJ
pOHWNpSHVpOHOPLV]HUWHUPHOpVDPL¿J\HOHPEHYHV]LDPH]ĘJD]GDViJLM|YHGHOmet, termelékenységet és árstabilitást;
WHUPpV]HWLHUĘIRUUiVRNNDOYDOyIHQQWDUWható gazdálkodás és az éghajlatváltozás következményei elleni fellépés, ami tekintettel
van az üvegházhatású gázok kibocsátására,
a biodiverzitásra, a talajra és a vizekre;
NLHJ\HQV~O\R]RWWWHUOHWIHMOHV]WpVDPL
a vidéki foglalkoztatásra, növekedésre és
szegénységre fókuszál a vidéki területeken ($](XUySDL3DUODPHQWpVD7DQiFV
(8UHQGHOHWH).
Fontos megjegyezni, hogy a fenti célok
megfogalmazása elkerüli a méltányos jöYHGHOHPV]LQWLOOHWYHDPH]ĘJD]GDViJLN|zösség szóhasználatot. Ez azt jelenti, hogy
a jogalkotó számára már nem érdekes az,
aki az életképes élelmiszer-termelést bizto-

 1LQFVRO\DQKLYDWDORVGRNXPHQWXPDPHO\LNUDQJVRUROQiDFpORNDW$]RQEDQD.$3NH]GHWpWĘOIRJYDD](XUySDL7DQiFVEDQIRO\yYLWiNpVDYpJVĘG|QWpVHNPLQGLJDWHUPHOĘLM|YHGHOHPUHIyNXV]iOWDN
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sítja, ezért a családi gazdaságok többé már
nem állnak a politika középpontjában. Az
pOHOPLV]HUWXJ\DQ~J\HOĘiOOtWKDWMiNWiUVDV
YiOODONR]iVRNYDJ\UpV]PXQNDLGĘVJD]GiOkodók is. A kritikus szempont az életképesVpJ0LQGHPHOOHWWDFpONLWĦ]pVHNPHJIRJDOmazása arra enged következtetni, hogy az
LQIRUPiFLyNIyNXV]iEDQDPH]ĘJD]GDViJL
jövedelemnek kell állni, de ez nem mutatja
az információ célját a döntéshozatali folyamatban. Természetesen ez nem jelenti
D]WKRJ\DSROLWLNDLG|QWpVHNHOVĘGOHJHV
WpQ\H]ĘMpQHNDM|YHGHOHP|VV]HKDVRQOtWisának kell lennie.
A Bizottság céljai sokkal átfogóbbak a
KLYDWDORVFpORNQiO$N|]YHWOHQNL¿]HWpVHN
hatásairól szóló dokumentumban a követNH]ĘFpORNDWIHNWHWWpNOH
DWHUPHOpVWĘOHOYiODV]WRWWNL¿]HWpVHN
igazságosabb elosztása a tagországok és
DWHUPHOĘNN|]|WWDN|]YHWOHQNL¿]HWpVHN
WHUPHOĘLM|YHGHOHPUHJ\DNRUROWKDWiViQDN
Q|YHOpVHpVD]DODSYHWĘN|]MDYDNEL]WRVtWiVD
érdekében;
FpOLUiQ\RVDEEN|]YHWOHQNL¿]HWpVHND
közjavak biztosítása érdekében;
 FpOLUiQ\RVDEE N|]YHWOHQ NL¿]HWpVHN
a jövedelemtámogatási igény érdekében
(&RPPRQ $JULFXOWXUDO 3ROLF\ WRZDUGV
$QQH[HV$').
Érdekes lenne összehasonlítani a Bizottság által meghatározott célokat a jogalkotók
iOWDOKLYDWNR]RWWDNNDOpVD5yPDL6]HU]ĘGpVEHQV]HUHSOĘNNHO0LQGH]HNQLQFVHQHN
egymással összhangban, holott hivatalosan
HOIRJDGRWWDNÒJ\WĦQLNKRJ\D%L]RWWViJ
véleményére nagyobb hatást gyakoroltak
a jelenlegi, döntéshozók közötti politikai
viták, mint a hivatalos jogalkotás. A Bizottság nyilvánvaló célja, hogy választ adjon a
SROLWLNDLHUĘNQHNpVH]iOWDODKLYDWDORVFpORN
háttérbe szorultak.
1p]]NSpOGiXOD]HOVĘFpOWDWHUPHOpVWĘOOHYiODV]WRWWNL¿]HWpVHNLJD]ViJRVDEE
elosztását a tagországok között. Semmilyen
gazdasági indok nem támasztja alá, hogy
DNL¿]HWpVHNLJD]ViJRVDEEHORV]WiVD|VV]-

477

KDQJEDQOHQQHDWHUPHOpVLWHUPHOpNHQ\VpJL
vagy a jövedelmi célokkal. Az új tagorszáJRNWHUPHOĘLQHNM|YHGHOPHOHKHWDODFVRnyabb vagy magasabb, mint a hasonló csoportok jövedelme egy adott tagországban.
Amennyiben a KAP szeretné kiegyenlíteni
DWHUPHOĘLM|YHGHOPHNHWD](8EDQDNNRU
D]YDOyV]tQĦOHJQHPOHQQH|VV]KDQJEDQD
5yPDL6]HU]ĘGpVM|YHGHOHPUHYRQDWNR]y
FpONLWĦ]pVpYHO$]HPSLULNXVDGDWRND]W
mutatják, hogy az új tagországokban a csatODNR]iVWN|YHWĘHQV]LJQL¿NiQVDQQĘWWHND
PH]ĘJD]GDViJLM|YHGHOPHNpVHJ\iOWDOiQ
nem evidens, hogy magasabb kormányzati
WiPRJDWiVUDOHQQHV]NVpJDWHUPHOĘLpVD
QHPWHUPHOĘLM|YHGHOPHNWRYiEELNLHJ\HQlítésének érdekében.
Amennyiben a Bizottság azt feltételezi,
KRJ\DNL¿]HWpVHNWDJRUV]iJRNN|]|WWLNLHJ\HQOtWpVHKR]]iMiUXODWHUPHOpVLWHUPHlékenységi cél megvalósulásához, akkor
bizonyítani kellene, hogy a régi tagországok
alacsonyabb és az új tagországok magaVDEEKHNWiURQNpQWLNL¿]HWpVHLQ|YHOQpND]
EU termelékenységét és hozzájárulnának
DPH]ĘJD]GDViJEyOpOĘNPpOWiQ\RVM|YHdelemszintjének biztosításához mindkét
országcsoportban. Azonban önmagában
DQQDNNLMHOHQWpVHKRJ\DN|]YHWOHQNL¿]HWpseket ki kell igazítani, nincsen összhangban
a KAP hivatalos céljaival.
Hasonló gondolatmenettel indokolható
a Bizottság közjavakra vonatkozó célkiWĦ]pVH1HPEL]RQ\tWRWWpVQLQFVP|J|WWH
gazdasági indok, hogy az összes gazdálkodónak ugyanakkora hektáronkénti
NL¿]HWpVWNHOOHQHNDSQLDDN|]MDYDNEL]tosításának érdekében. A közjavak nincsenek közvetlenül rögzítve a rendkívül
KHWHURJpQPLQĘVpJĦI|OGK|]YDODPLQWD
közjavak biztosításának költségei és az
irántuk megnyilvánuló kereslet is nagy eltéréseket mutat az egyes régiók és országok
között. Ráadásul az egyes közjavak iránti
NHUHVOHWIJJDSRWHQFLiOLVKDV]QiOyN¿]Htési hajlandóságától és a preferenciáiktól,
valamint a közjavak állami beavatkozás
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QpONOLHOpUKHWĘVpJpWĘO0LYHOH]HNDWpQ\H]ĘNUpJLyQNpQWHOWpUĘHNtJ\JD]GDViJLODJ
QHPKDWpNRQ\DWHUPHOĘND]RQRVPpUWpNĦ
kompenzálása a közjavak termeléséért.
Ezen megfontolások alapján a célok és a
N|]YHWOHQNL¿]HWpVHNYRQDWNR]iViEDQOHvonhatjuk azt a következtetést, hogy egy
LO\HQMHOOHJĦSROLWLNDLEHDYDWNR]iVQHP
lehet eredményes, mivel nem járul hozzá
az adott cél eléréséhez. Mindazonáltal a
politikai beavatkozás lehet hatékony.
Összefoglalva elmondható, hogy az EU
agrárpolitikai eszközeinek a Bizottság
iOWDOLHOHP]pVLPyGV]HUHLEĘOKLiQ\]LND
politikai célok világos megfogalmazása,
hiányoznak a koherens agrárpolitikai céORNpVD]RNV]iPV]HUĦVtWpVH(EEĘON|YHWkezik, hogy a Bizottság nem képes a közYHWOHQ NLIL]HWpVHN NRUV]HUĦ HOHP]pVpUH
mivel a politikai beavatkozások hasznai
nem kerülnek értékelésre. Mindazonáltal
a Bizottság módszertana hasznos lehet,
amennyiben bizonyítható a pozitív kapcsolat a politika költségei és a hasznai
között.
$+(/<=(7e57e.(/e6
(6(7/(*(66e*(
Minden politikaelemzésben fontos szereSHWMiWV]LNDWLV]WDKHO\]HWpUWpNHOpV(OĘV]|U
D]pUWpNHOĘQHNiOOiVWNHOOIRJODOQLDKRJ\
szükség van-e politikai beavatkozásra. Másodszor igazolni kell, hogy az adott beavatkozás hozzájárul a politikai célok kívánt
változásához. Mindkét esetben elengedhetetlen a politikai beavatkozás hatásainak
beazonosítása annak érdekében, hogy össze
OHKHVVHQKDVRQOtWDQLDKDWiViUDHOĘiOOypV
az anélküli helyzetet.
$%L]RWWViJQHPN|YHWLH]WDNRUV]HUĦ
PHJN|]HOtWpVWXJ\DQLVDN|]YHWOHQNL¿]Htések hatásainak számbavételére nem kerül
sor. Ehelyett a Bizottság hatásindikátorokat
használ annak igazolására, hogy szükség
van az adott beavatkozásra és kihangsúlyozza annak hatásait.

$32/,7,.$,,1',.È7252.
+$6=1È/$7$$=(/(0=e6%(1
Az EU törvényhozása a Bizottság számára
a hatásindikátorok használatát ajánlja a
KAP értékelésére ($](XUySDL3DUODPHQW
pVD7DQiFV(8UHQGHOHWH
cikk). A Bizottság számos indikátort haszQiODPHO\HNDN|YHWNH]ĘNDWHJyULiNEDVRrolhatók: hatásindikátorok, eredményindikátorok és outputindikátorok ($%L]RWWViJ
(8YpJUHKDMWiVLUHQGHOHWH).
$%L]RWWViJDN|YHWNH]ĘKDWiVLQGLNiWRURN
KDV]QiODWiWMDYDVROMDDN|]YHWOHQNL¿]HWpVHN
értékelésére az életképes élelmiszer-termelési cél kapcsán (,PSDFW$VVHVVPHQW
&RPPRQ $JULFXOWXUDO 3ROLF\ WRZDUGV
$QQH[):
PH]ĘJD]GDViJLYiOODONR]yLM|YHGHOHP
PH]ĘJD]GDViJLWpQ\H]ĘM|YHGHOHP
PH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpNHQ\VpJ
(8WHUPpNSLDFLiUYiOWR]iV
Ezek az indikátorok több egymást köveWĘpYUHNLV]iPtWiVUDNHUOQHN$]LGĘV]DN
alatti pozitív változás a politikai beavatkozás sikereként kerül értékelésre, amivel
hozzájárult az adott cél eléréséhez.
A fenti – és általában véve minden – indikátorokkal kapcsolatban két problémát
kell kiemelni. Egyrészt nem alkalmasak az
oksági viszony beazonosítására, mindössze
két statisztikai változó kapcsolatát szemléltetik. Az értékük kiszámítható bizonyos
esetekben, azonban nem alkalmasak az
RNViJLNDSFVRODWV]iPV]HUĦVtWpVpUH(]DOpQ\HJHVKiWUiQ\PHJ¿J\HOKHWĘPLQGDQpJ\
indikátor esetében és kiemelésre kerül az
életképes termelés céljának szempontjából
a közvetlen támogatások hatásainak elemzése során. Másrészt az egyedi indikátorok
nem feltétlenül tükrözik adekvát módon a
politikai változó értékét.
Terjedelmi korlátok miatt kizárólag az
HOVĘKDWiVLQGLNiWRUNLV]iPtWiViW±DPLD
legközelebb áll az életképes termelési célKR]±pVD]pUWpNHOpVLIRO\DPDWEDQW|UWpQĘ
használatát mutatjuk be. Mindazonáltal a
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korlátozott számú hatásindikátor vizsgálata
LVOHKHWĘYpWHV]LDSROLWLNDLHOHP]pVHNEHQ
W|UWpQĘKDV]QiODWXNNDONDSFVRODWRVSURElémák feltárását.
0(=ė*$='$6È*,9È//$/.2=Ï,
-g9('(/(0
Amíg a fenti változó kiszámításának
módszertana jól körülhatárolt (,PSDFW
$VVHVVPHQW&RPPRQ$JULFXOWXUDO3ROLF\WRZDUGV$QQH[), addig nyitva
marad a kérdés, hogyan használható az
pUWpNHOpVLIRO\DPDWEDQ$PH]ĘJD]GDViJL
YiOODONR]yL M|YHGHOHP D PH]ĘJD]GDViJL
tevékenység által termelt jövedelemnek
DPXQNDHUĘN|OWVpJHLYHOD]LGHJHQWĘNH
kamataival és a földbérleti díjakkal csökkentett összege, ami az üzem saját termelési
WpQ\H]ĘLQHNHOOHQWpWHOH]pVpUHKDV]QiOKDWy
Kiemelésre érdemes, hogy ez a jövedelem
részben vagy egészben tartalmazza a köz-
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YHWOHQNL¿]HWpVHNHWDWWyOIJJĘHQKRJ\D
gazdálkodó milyen mértékben termel bérelt
I|OG|QpVH]iOWDODN|]YHWOHQNL¿]HWpVHN
mekkora része kerül a földtulajdonosokKR].|YHWNH]pVNpSSHQIpOUHYH]HWĘDQQDN
DIHOWpWHOH]pVHKRJ\DN|]YHWOHQNL¿]HWpVHN
csökkenése esetén a vállalkozói jövedelem
ugyanolyan mértékben csökkenne. MarNiQVNO|QEVpJYDQDNL¿]HWpVHNMRJRVXOWMD
pVKDV]RQpOYH]ĘMHN|]|WW$WUDQV]IHUKDWpNRQ\ViJV]LJQL¿NiQVDQNLVHEEPLQWHJ\
ennélfogva ez az indikátor nem használható
a KAP teljesítményének értékelésére. Ráadásul azt sem mutatja meg, hogy milyen
lenne a KAP teljesítménye a közvetlen ki¿]HWpVHNQpONO
$](%DPH]ĘJD]GDViJMHOHQOHJLiOODSRtában ezt a változót használja a jövedelmi
KHO\]HW NLPXWDWiViUD $ PH]ĘJD]GDViJL
YiOODONR]yLM|YHGHOPHWDPH]ĘJD]GDViJL
PXQNDHUĘQDJ\ViJiYDOHORV]WYDDQHP¿-

1. ábra
$PH]đJD]GDViJLM|YHGHOHPDODNXOiVDD]|VV]HViWODJRVM|YHGHOHPDUiQ\iEDQV]i]DOpN

Megjegyzés:DJUDÀNRQDGDWDLDPH]ĒJD]GDViJLYiOODONR]yLM|YHGHOHPpYHVPXQNDHUĒHJ\VpJHWDJD]GDViJHJpV]pEHQHOpUKHWĒM|YHGHOPLDUiQ\
V]i]DOpNiEDQPXWDWMiNEH$]HUHGPpQ\HNHWD]RQEDQyYDWRVDQNHOOpUWHOPH]QLDJD]GiONRGyNPH]ĒJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJEĒOV]iUPD]y
M|YHGHOPpQHNpVDQHP]HWJD]GDViJLiWODJRVM|YHGHOHPN|]|WWDPpUpVEHQIHQQiOOyIRJDOPLNO|QEVpJHNPLDWW0LYHODJD]GDViJHJpV]pUH
QHPPLQGHJ\LNWDJRUV]iJEDQiOOQDNUHQGHONH]pVUHPHJEt]KDWyDGDWRNDWHOMHVLGĒVIRJODONR]WDWiVUDDPXQNDHUĒSLDFLVWDWLV]WLNiNEDQtJ\FVDN
QpKiQ\RUV]iJEDQNHUOKHWWHNYDOyEDQNLV]iPtWiVUDD]iWODJRVpUWpNHN (8(/(6)5,71/$737(8&=((+83/6.(8
(8(8RUV]iJRN
Forrás:&RPPRQ$JULFXOWXUDO3ROLF\WRZDUGV$QQH[
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]HWHWWPXQNDHUĘiOWDOPHJWHUPHOWFVDOiGL
farmjövedelmet kapjuk meg. Ez a változó
kerül összehasonlításra a folyó áron számított nemzetgazdasági átlagos jövedelemmel
(,PSDFW$VVHVVPHQW&RPPRQ$JULFXOWXUDO
3ROLF\WRZDUGV$QQH[). Az 1. ábra a
Bizottság összehasonlításának eredményeit
szemlélteti.
$] (% D N|YHWNH]Ę PyGRQ pUWpNHOL D]
eredményeket:
$PtJD](8PH]ĘJD]GDViJLV]HNWRUiEDQ
pUGHPEHQQĘWWDJD]GDViJRNPpUHWHpVMDvult a termelékenység, addig nagyon sok
JD]GDViJWRYiEEUDLVHUĘVHQIJJDN|]YHWOHQNL¿]HWpVHNWĘODPH]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJDODFVRQ\M|YHGHOPH]ĘVpJHPLDWW
$N|]YHWOHQNL¿]HWpVHNDPH]ĘJD]GDViJL
jövedelmeknek átlagosan a 29 százalékát
WHWWpNNLD±N|]|WWLLGĘV]DNEDQ
(az összes támogatás pedig közel 40 százaOpNDYROWDPH]ĘJD]GDViJLM|YHGHOHPQHN 
(&RPPRQ $JULFXOWXUDO 3ROLF\ WRZDUGV
R).
A fenti érvelés számos okból megkérGĘMHOH]KHWĘ(OĘV]|ULVDM|YHGHOHP|V]V]HKDVRQOtWiVDIpOUHYH]HWĘ$]DGDWRND]
(XURVWDWPH]ĘJD]GDViJLV]iPODUHQGV]HUpEĘO 06=5 DPH]ĘJD]GDViJLPXQNDHUĘ
inputstatisztikákból és a nemzeti számlákból származnak. Az úgynevezett családi
gazdaság jövedelme nem vonatkozik a gazdálkodók minden csoportjára, ugyanakkor
WDUWDOPD]]DDWHOMHVPH]ĘJD]GDViJLV]HNWRU
által megtermelt vállalkozói jövedelmet.
Ez utóbbi pedig magában foglalja a részPXQNDLGĘVpVKREELJD]GDViJRNDFVDOiGL
gazdaságok és a társas vállalkozások által
megtermelt jövedelmet is.
Mindezek alapján egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy a családi gazdaság jövedelme milyen viszonyban van az életképes
termeléssel. Ezen felül ez a kategória nem
WDUWDOPD]]DDIDUPRQNtYOLWHYpNHQ\VpJEĘO
származó jövedelmet, mint például farmon
NtYOLM|YHGHOHPYDJ\DPH]ĘJD]GDViJRQ
NtYOEHIHNWHWHWWWĘNHKR]DPD
Másodszor – amint azt a Bizottság is je-

OH]WH±DPH]ĘJD]GDViJLPXQNDHUĘUHYRQDWNR]yDGDWRNN|]HOtWĘEHFVOpVHNpVQHP
álltak rendelkezésre mindegyik tagországra
vonatkozóan.
+DUPDGV]RUDPH]ĘJD]GDViJLpVDQHP
PH]ĘJD]GDViJLPXQNDHUĘNpS]HWWVpJHHOWpUĘiWODJRVDQQp]YHVRNNDOPDJDVDEED]
utóbbi csoport esetében.
Negyedszer, a vállalkozói jövedelem nem
tartalmazza a tulajdon kapcsán a házak
bérbeadásából származó nem pénzügyi jövedelmeket, holott a lakhatás költségei akár
az összes nettó jövedelem 30 százalékát is
NLWHKHWLN+DH]DNO|QEVpJ¿J\HOHPEHYptelre kerülne, akkor a bemutatott jövedelmi
NO|QEVpJHND]pYHN]|PpEHQHOWĦQQpQHN
az EU15-ben.
gW|GV]|UIpOUHYH]HWĘDEUXWWyM|YHGHOPHN|VV]HKDVRQOtWiVDKDMHOHQWĘVHQHOWpU
HJ\PiVWyODPH]ĘJD]GDViJLpVDQHPPH]ĘJD]GDViJLM|YHGHOPHNDGy]WDWiVD7|EE
országban, köztük Németországban is ez
a helyzet.
Hatodszor, jövedelempolitikai szempontból nem használható az átlagos jövedelmek
összehasonlítása, amikor az egyének nagy
csoportján belül óriási jövedelmi eltérések vannak. Széles körben ismert, hogy a
N|]YHWOHQNL¿]HWpVHNQ|YHOLNDM|YHGHOPL
HJ\HQOĘWOHQVpJHWUiDGiVXODWiPRJDWiVUD
MRJRVXOWDNpVDKDV]RQpOYH]ĘNQHPPLQGLJ
ugyanazok. A Bizottság azon kijelentése,
KRJ\ÄDN|]YHWOHQNL¿]HWpVHNDPH]ĘJD]dasági jövedelmek átlagosan 29 százalékát
WHWWpNNLD±N|]|WWLLGĘV]DNEDQ
(az összes támogatás pedig közel 40 százaOpNDYROWDPH]ĘJD]GDViJLM|YHGHOHPQHN ´
(,PSDFW$VVHVVPHQW&RPPRQ$JULFXOWXUDO
3ROLF\ WRZDUGV  $QQH[ ) nagyon
IpOUHYH]HWĘPLYHO¿J\HOPHQNtYOKDJ\MD
DNL¿]HWpVHNWUDQV]IHUpWDMRJRVXOWDNpVD
földtulajdonosok között. A bérelt földön
gazdálkodók jövedelmét ez közvetlenül
csökkenti, mivel a földbérleti díj a költségek között szerepel.
$%L]RWWViJDPH]ĘJD]GDViJLYiOODONR]yL
jövedelem változót egy másik jövedelem-
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összehasonlításhoz is használta. A Római
6]HU]ĘGpV pV D] D]W N|YHWĘ PyGRVtWiVRN
alapján mindössze egy agrárgazdasági cél
MiUXOKR]]iDPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpVEĘO
pOĘNV]iPiUDPpOWiQ\RVM|YHGHOHPV]LQWEL]tosításához. Az EB feltételezi, hogy a me]ĘJD]GDViJLYiOODONR]yLM|YHGHOHP FVDOiGL
JD]GDViJM|YHGHOPH PHJIHOHOĘLQGLNiWRUDD
PH]ĘJD]GDViJEDQIRJODONR]WDWRWWDNpOHWV]tQvonalának, így használható a támogatások
YiOWR]iVDLQDNpOHWV]tQYRQDOUDYiViUOyHUĘUH
gyakorolt hatásainak elemzéséhez, például
a közvetlen támogatások esetében. A vállalkozói jövedelem kapcsán korábban bemutatottak alapján ezt a feltételezést el kell vetni.
(PHOOHWWDNL¿]HWpVHNNHGYH]PpQ\H]HWWMHJ\DNUDQUpV]PXQNDLGĘVYDJ\|QHOOiWy
gazdaság. Ezen típusú gazdaságoknak az
pOHWNpSHVWHUPHOpVKH]W|UWpQĘKR]]iMiUXlása kétséges. A 2. ábra implicit módon
feltételezi, hogy a gazdaságok mérete és
WHUPHOpNHQ\VpJHYRQDWNR]iViEDQDPH]Ęgazdasági szektor szerkezete teljesen más
OHQQHDN|]YHWOHQNL¿]HWpVHNQpONO
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Levonható tehát az a következtetés, hogy
az EU megközelítése nem tisztázza, hogy
szükség van-e politikai beavatkozásra az
pOHWNpSHVWHUPHOpVFpOMiQDNHOĘPR]GtWiVD
érdekében, vagy a politikai beavatkozás
pozitív változást eredményezett-e ezen változó vonatkozásában. Emellett meg kell
jegyezni azt is, hogy az EB ehhez nem használja a tesztüzemi adatokat, holott az EU
törvényhozása az FADN-adatbázist jelöli
PHJDSROLWLNDLHOHP]pVHNIĘDGDWIRUUiVinak. Azonban jó oka van annak, hogy nem
ezt használja.
$7(6=7h=(0,$'$7%È=,6
+$6=1È/$7$$.g=9(7/(1
KIFIZETÉSEK HATÁSAINAK
(/(0=e6e5(
Az 1965-ös indulása óta az éves tagállami
felméréseken alapuló FADN-adatbázis az
DODSMDDPH]ĘJD]GDViJLYiOODONR]iVRNM|vedelmének értékelésére. Jelenleg az éves
PLQWDPHJN|]HOtWĘOHJPH]ĘJD]GDsági vállalkozást fed le. A kiválasztási terv
2. ábra

$N|]YHWOHQNLÀ]HWpVHNDUiQ\DDPH]đJD]GDViJLWpQ\H]đM|YHGHOHPEđO
²iWODJiEDQV]i]DOpN

Forrás:'*$*5,(XURVWDW
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alapján ezek a gazdaságok reprezentálják
a nagyjából teljes, 5 millió uniós gazdaViJRW(]DPLQWDQDJ\ViJPHJN|]HOtWĘOHJ
OHIHGLDPHJPĦYHOWPH]ĘJD]GDViJLWHUOHW
pVDPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpVV]i]DOpNiW
$QHP]HWLJ\Q|NVpJHNIHOHOĘVHND]DGDWRN
EHJ\ĦMWpVppUW$])$'1DGDWDLD]LGĘV]DNRVDQ HOĘiOOtWRWW pV SXEOLNiOW JD]GDViJL
NpUGĘtYHNEĘONHUOQHNNLV]iPtWiVUD$]
DGDWJ\ĦMWpVN|OWVpJHLWD%L]RWWViJPHJWpUtWL
DVLNHUHVHQNLW|OW|WWJD]GDViJV]LQWĦNpUGĘtYHNDODSMiQ$WDJiOODPRNQDNV]DEDG
keze van abban, hogy milyen szervezeti
VWUXNW~UiEDQJ\ĦMWLNEHD]DGDWRNDW1pPHWRUV]iJEDQSpOGiXOD6]|YHWVpJL0H]Ęgazdasági Minisztérium határozza meg a
NLYiODV]WiVLWHUYHWDPL¿J\HOHPEHYHV]L
a régiós eltéréseket, a gazdaságtípust és
-méretet is. A Bizottság érvényesíti és jóváhagyja az adatokat.
Az, hogy egy minta statisztikailag megbízható információkat nyújt-e, függ a soNDViJMHOOHP]ĘLWĘO$]RQEDQ|QPDJiEDQ
HJ\HWOHQPLQWDQHPWHV]LOHKHWĘYpD]|VV]HV
agrárpolitikai eszköz hatásainak értékeléVpW$]pV]V]HUĦPLQWDNLDODNtWiVDVRUiQ
¿J\HOHPEH NHOO YHQQL D SROLWLND FpOMDLW
$WHOMHVVRNDViJQDNpVDPLQWiQDNOHKHWĘYp
kell tennie a kutató számára, hogy igazolhassa az egyes politikai eszközök hatásait
az agrárpolitikai célok elérése tekintetében.
Ennélfogva a Tesztüzemi Adatbázis reprezentativitásának vizsgálata a politikai
FpORNNDONHOOKRJ\NH]GĘGM|QYDODPLQW
annak kimutatásával, hogy az alapsokaság és a minta kapcsolatban áll a politikai
célokkal.
Az FADN kiválasztási mechanizmusának alapja a farmgazdaság. Az 1965-ös
rendelet alapján az adatbázis a kereskedelmi farmokra épül ($7DQiFV(*.
rendelete $NHUHVNHGHOPLIDUPGH¿QtFLy
szerint elég nagy ahhoz, hogy a gazdálkoGyIĘ M|YHGHOPL WHYpNHQ\VpJHOHJ\HQpV
PHJIHOHOĘM|YHGHOPHWEL]WRVtWVRQFVDOiGjának támogatásához. A gyakorlatban ez
azt jelenti, hogy el kell érnie egy bizonyos

ökonómiai méretet. Ennek a minimuma
WDJRUV]iJRQNpQWHOWpUĘPLYHODFVDOiGWimogatásához szükséges jövedelem függ a
JD]GDViJLN|UQ\H]HWWĘOEHOHpUWYHDQHP
PH]ĘJD]GDViJL QpSHVVpJ M|YHGHOPpW LV
$NHUHVNHGHOPLIDUPGH¿QtFLyMDD]WLVMHlenti, hogy az FADN a családi gazdaságok
gazdasági helyzetének felmérése céljából
került létrehozásra.
Amikor 1965-ben létrehozták a TesztüzePL$GDWEi]LVWDNNRU±NHYpVNLYpWHOWĘOHOWHNLQWYH±D](8PH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpVHD
családi gazdaságokra épült. Az évek során
azonban más típusú termelési egységek is
megjelentek, mint például a szövetkezetek
pVDNO|QIpOHWiUVXOiVRNDPLHOVĘVRUEDQ
D](8EĘYtWpVHNN|YHWNH]PpQ\HYROW(]HN
HJ\pUWHOPĦHQQHPFVDOiGLJD]GDViJRND]
is kérdéses, hogy szükséges-e a bevonásuk
az FADN-rendszerbe. Lengyelországban
például a részét képezik, azonban komoly
nehézségeket okoz a szükséges információk
EHJ\ĦMWpVH8J\DQH]LJD]5RPiQLiUDLV
Németországban kizárólag a régi Kelet-Németországból szerepelnek az adatbázisban
jogi személyek, a volt Nyugat-Németországból nem.
Külön kérdéskör, hogy hogyan lehet ke]HOQLDNO|QE|]ĘMRJLV]HPpO\LVpJĦIRUPiNEDQW|UWpQĘPH]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJHket. Néhány országban ezek szerepelnek
az adatbázisban (például Lengyelország
és Románia), míg máshol csak akkor, ha a
gazdaság részét képezik és nem különálló
jogi személyek (például Németország). Ezen
WHYpNHQ\VpJHNIRQWRVViJDMHOHQWĘVHQHOWpU
az egyes tagállamokban. Ennek alapján leV]|JH]KHWĘKRJ\D])$'1DGDWRNDODSMiXO
szolgáló gazdasági sokaság kritérium nem
uniformizált.
Az FADN-hez használt kiválasztási kritérium nincs összhangban azzal, hogy a
kiválasztott gazdaságok jogosultak-e közYHWOHQNL¿]HWpVHNUH$]HOĘEELHVHWEHQH]D
bruttó kibocsátás (VWDQGDUGRXWSXWSO), de
DN|]YHWOHQNL¿]HWpVHN]|PpQpODJD]GDViJ
PpUĘV]iPDDPHJPĦYHOWWHUOHWQDJ\ViJD
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Sajnálatos módon nincs lineáris kapcsolat a kétféle módon mért méret között (SO
és hektár). Erre Románia a legjobb példa,
ahol az FADN bekerülési küszöb 2000 euró
VWDQGDUGNLERFViWiV$N|]YHWOHQNL¿]Htések esetében a jogosultság alsó határa
 KHNWiU $ PH]ĘJD]GDViJL WHUPHOpVEHQ
mindössze három olyan termék van, amelyikkel a 2000 euró standard kibocsátás
HOpUKHWĘKHNWiURQH]HNSHGLJDJRPEDtermesztés, az állandó növénykultúrák és
a tojótyúktartás. A gazdaságok zömének
azonban 1 hektárnál sokkal nagyobb terüOHWHWNHOOPHJPĦYHOQLHDKKR]KRJ\HOpUMHD
2000 euró standard kibocsátást.
Ennek a fogalmi ellentmondásnak komoly következményei vannak a közvetlen
NL¿]HWpVHNQHND])$'1DGDWRNUDpSOĘ
hatásértékelése során. Ráadásul ez az
HOOHQWPRQGiVWRU]tWMDDN|]YHWOHQNL¿]Htések hatásainak az országok közötti öszszehasonlítását is. Az FADN-adatok uniós
V]LQWĦDJJUHJiOiViYDOQHPOHKHWpV]V]HUĦ
következtetéseket levonni, mindemellett az
FADN-adatok nem tükrözik az agrárpolitikai beavatkozások költségeit sem.
$PLQWDYpOHWOHQV]HUĦVpJHIRQWRVMHOOHP]ĘMHDPLQĘVpJQHNNO|Q|VHQKDHQQHN
alapján hipotéziseket kívánunk tesztelni és
értékelni az egész sokaság vonatkozásában.
1LQFVNpWVpJDIHOĘOKRJ\D])$'1PLQWiN
QHPYpOHWOHQV]HUĦHN$EEDQD]HVHWEHQVHP
azok, ha erre kifejezetten törekednek, mivel
az alacsony válaszadási ráta miatt ez önszelekciós torzításokhoz (VHOIVHOHFWLRQELDVHV)
vezet. Amíg az önszelekciós torzítás a régió,
gazdaságtípus és -méret vonatkozásában
korlátozott lehet a rétegzett mintavétel
miatt, ez már nem teljesül az olyan fontos
változókra, mint a jövedelem.
$])$'1PLQWDIĘFpOMDDM|YHGHOPLSDraméterek biztosítása, azonban a felépítése
HEEĘODV]HPSRQWEyOQHPRSWLPiOLV6]imos ország vizsgálta már ezt a problémát
(Németország, Franciaország, Hollandia,
Lengyelország, Spanyolország és Románia) és dolgozott ki különféle rétegzési

stratégiát, azonban a régió, gazdaságtípus
és -méret osztályainak általános felépítése
XJ\DQD]PDUDGWÒJ\WĦQLNKRJ\DUptegek használatának célja mindössze az,
hogy bizonyos szempontokból igazolja a
minta illeszkedését az alapsokasághoz.
Sok esetben a rétegek száma túl nagy, ami
IHOHUĘVtWKHWLD]HJ\HVJD]GDViJRNUpWHJHN
közötti mozgásának hatásait. Ezen felül a
minta kialakításához használt összeírások
nem frissülnek évente, ezáltal az alapsokaságra vonatkozó információk csak megKDWiUR]RWWLGĘEHOLHOWpUpVVHONHUOKHWQHN
¿J\HOHPEHYpWHOUH
Az FADN-adatok jobban reprezentálják a
családi gazdaságokat, mint a kereskedelmi
IDUPRNDWWiUVXOiVRNDWpVMRJLV]HPpO\LVpJĦ
társaságokat, amelyek gyakran alulrepre]HQWiOWDNDPLQWiEDQ(EEĘOD]LVN|YHWNHzik, hogy esetükben a jövedelemre vonatko]ypUWpNHNEL]RQ\RVV]LQWHQIpOUHYH]HWĘHN
Továbbá minden tagállam vizsgálatából
NLGHUOWKRJ\DPH]ĘJD]GDViJLPXQNDHUĘ
V]iPEDYpWHOHNULWLNXVWpQ\H]Ę$]RQEDQ
az EU jövedelemelemzéseiben ezek fontos
V]HUHSHWW|OWHQHNEHtJ\D]HUUHpSOĘHUHGPpQ\HNV]NVpJV]HUĦHQWRU]tWDQDN
$])$'1DGDWRNLGĘVRURV|VV]HKDVRQOttása nem biztosított, ennek érdekében további számításokat és elemzéseket kellene
elvégezni. A keresztszerkezeti összehasonlításokat a célhoz kell igazítani. Például nem
logikus olyan jövedelmi összehasonlítást
YpJH]QLDPLQHPYHV]L¿J\HOHPEHDPHJélhetési költségeket.
g66=()2*/$/È6
Az EU agrárpolitikája hatásainak vizsgáODWDDKDWiVLQGLNiWRURNV]iPV]HUĦVtWpVpQ
alapul. Ezek az indikátorok tisztázzák, hogy
szükség van-e az adott beavatkozásra az
DJUiUSROLWLNDLFpORNKR]W|UWpQĘQDJ\REE
hozzájárulás érdekében. A hatásindikátoURNLGĘEHOLYiOWR]iVDQHPVHJtWEHD]RQRVttani a változás okait. Az indikátorok számos
NOVĘYiOWR]yKDWiViUDYiOWR]KDWQDNQHP
SXV]WiQ YDJ\QHPHOVĘVRUEDQ D]DGRWW
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beavatkozás miatt. Ennélfogva a politika
elemzésében a legnehezebb feladat a változás okainak beazonosítása és a beavatkozás
tiszta hatásainak kimutatása. A Bizottság
WHOMHVPpUWpNEHQ¿J\HOPHQNtYOKDJ\WD
ezeket a fontos lépéseket.
Emellett a Bizottságnak nem sikerült a
N|]YHWOHQNL¿]HWpVHNN|OWVpJHLQHNDPpUpse, illetve a költségek és a hasznok összeKDVRQOtWiVD$N|OWVpJHNV]iPV]HUĦVtWpVH
megkívánná annak a pénzbeli kimutatását,
hogy mekkora lett volna az egész gazdaság

termelése a közvetlen támogatások nélNO$]|VV]HKDVRQOtWiVQDN¿J\HOHPEHNHOO
YHQQLHDNL¿]HWpVHNQHNDPH]ĘJD]GDViJL
szektor strukturális változására gyakorolt
hatásait, a költségvetési kiadások nagysáJiWEHOHpUWYHD]DGPLQLV]WUDWtYpVNL¿]HWpVL
költségeket is. Egy ilyen összehasonlítás
QDJ\YDOyV]tQĦVpJJHOD]WPXWDWQiNLKRJ\
DN|OWVpJHNV]LJQL¿NiQVDQPHJKDODGMiND
KDV]QRNDWpVDN|]YHWOHQNL¿]HWpVHNPHJszüntetése nem gyakorolna negatív hatást
az életképes termelés céljára.

)255È6081.È.-(*<=e.(
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6XPPDU\
(8$*5,&8/785$/32/,&<5()250(9$/8$7,1*7+((8¶61(:
0(7+2'2/2*<)25',5(&73$<0(176
%\.RHVWHU8OULFK±/R\-HQV3HWHU
.H\ZRUGVDJULFXOWXUDOSROLF\VLWXDWLRQDVVHVVPHQWLQGLFDWRUVLQFRPHXWLOLW\WHVW
GDWDEDVH
-(/&ODVVL¿FDWLRQ44

7KH&RPPRQ$JULFXOWXUDO3ROLF\KDVFKDQJHGVLJQL¿FDQWO\RYHUWLPH0DMRUFKDQJHV
DUHQRZLQWURGXFHGHYHU\VHYHQ\HDUVZLWKWKHODVWIXQGDPHQWDOFKDQJHDJUHHGXSRQLQ
IRUWKHSHULRG3ROLF\PDNHUVDOVRDJUHHGWRDPLGWHUPUHYLHZLQRUGHU
WRHYDOXDWHWKHSHUIRUPDQFHRIQXPHURXVQHZUHJXODWLRQV7KH&RPPLVVLRQKDVHODERUDWHGDPHWKRGRORJ\IRUWKHHYDOXDWLRQDQGKDVDOUHDG\SXEOLVKHGVRPHGRFXPHQWVZLWK
initial results for past periods.
7KLVDUWLFOHUHYLHZVZKHWKHUWKHPHWKRGRORJ\DQGGDWDEDVHXVHGE\WKH&RPPLVVLRQ
DUHLQOLQHZLWKWKHKLJKHVWVWDQGDUGVIRUSROLF\HYDOXDWLRQ
&$17+($*5,&8/785(%(7+((1*,1(2)(&2120,&*52:7+"$1
$1$/<6,62)&(175$/$1'($67(51(8523($1&28175,(6
%\)HUWĘ,PUH
.H\ZRUGVDJULFXOWXUHHFRQRPLFJURZWK&HQWUDODQG(DVWHUQ(XURSH
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

7KHDLPRIWKHSDSHULVWRDQDO\VHZKHWKHUDJULFXOWXUHFDQDQHQJLQHIRUHFRQRPLF
JURZWKLQ&HQWUDODQG(DVWHUQ(XURSHDQFRXQWULHVXVLQJGDWDIRUSHULRGEHWZHHQ
and 2011. Our calculations do not support the positive contribution of agriculture to ecoQRPLFJURZWK+RZHYHUZHFDQQRWUHMHFWWKHRSSRVLWHFDXVDOGLUHFWLRQQDPHO\HFRQRPLF
JURZWKKDVSRVLWLYHLPSDFWRQWKHDJULFXOWXUH,QWHUSUHWDWLRQRIUHVXOWVKDVWZRVHULRXV
limitations. First, period in question is shorter than previous research. Second, it should
be introduced additional variables into analysis to better understanding of agriculture
in economic development.
$1$77(03772'(9(/23$1$8720$7('&203/(;/$1'(9$/8$7,21
6<67(0
%\6]ĦFV,VWYiQ±)DUNDV)HNHWH0iULD±9LQRJUDGRY6]HUJHM
.H\ZRUGVHFRQRPLFDVVHVVPHQWRIODQGJURVVPDUJLQHDUWKGLYLGHQG'H0HWHU
H[WHUQDOHɣHFWV
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

,QWKLVSDSHUDWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNRILQWHJUDWHGODQGHYDOXDWLRQV\VWHPZDVSUHsented. The cropland economic valuation system to be developed is capable of replacing
WKHRXWGDWHGµJROGFURZ¶V\VWHP,QWHJUDWHGDSSURDFKWRWKHODQGHYDOXDWLRQPHDQVDQ
assessment of ecological (soil, climatic and land relief conditions) and economic fac-

