
Juhász Pál-Mohácsi Kálmán: Az EU-orientáció és integráció feladatai - a magyar 

élelmiszeripari uniós csatlakozási felkészülése  

 
 A hazai vállalati szektor, így a magyar élelmiszeripar különféle szakágazatai 
eltérő helyzetben vannak. Ez vonatkozik tulajdonosi összetételükre, korszerűségükre, 
piaci lehetőségeikre, a hazai és nemzetközi versenynek kitettségükre, illetve az EU-
csatlakozással kapcsolatos felkészültségükre és teendőikre is. A cikkben ahhoz kívánunk 
adalékokkal szolgálni, hogy az uniós csatlakozás szempontjából a gazdaság egyik 
legkényesebb területén tevékenykedő magyar élelmiszeripari vállalkozások milyen 
mértékben szembesültek a csatlakozással (a globalizálódó piacon való megjelenéssel) 
kapcsolatos teendőikkel? Meddig jutottak a felkészülési folyamatban, mit kell még 
tenniük? 

 

Az élelmiszeripar kilencvenes évekbeli helyzetének főbb jellemzői 

 Az évtizedfordulótól a gazdálkodás hazai és nemzetközi környezeti elemeinek 

változása nyomán a magyar élelmiszeripar is új helyzetbe került. A gazdálkodás belső és 

külső feltételeinek megváltozása, a piacszerkezet módosulása, a versenyképesség 

fenntartása (vagy megőrzése, megteremtése) az élelmiszer-gazdaság egésze 

átalakításának keretében maga után vonta az élelmiszeripar átformálását is: a 

tulajdonosváltást, a vállalatszerkezet, a termékszerkezet, a vállalati magatartásminták 

átalakítását. 

 A privatizáció napjainkra lényegében befejeződött. A közvetlen állami tulajdon 

hányada a jegyzett tőke 1/6-a alá süllyedt. A külföldi befektetők aktív részt vállaltak az 

élelmiszeripar tulajdonosváltásában: a vállalatvásárlások, tőkeemelések és zöldmezős 

beruházások révén szakágazatonként eltérő mértékben a teljes jegyzett tőke több mint 

50%-a van a birtokukban.  

 Annak ellenére, hogy sok vállalat gazdálkodási problémái továbbra is 

megoldatlanok, s egy-egy vállalati monopolhelyzet (például növényolajipar) is 

átöröklődött, a tulajdonosváltás nyomán a korábbinál sokkal változatosabb összetételű 

élelmiszeripari üzemrendszer bontakozott ki Magyarországon. A cégek száma 

általában növekedett (az élelmiszeriparban működő gazdasági szervezetek száma 1990 

és 1997 között több mint tízszeresére emelkedett), a vállalatszerkezet koncentráltsága 
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oldódott, valós és nemegyszer éles verseny alakult ki (Oszoli (1998) és Szabó 

(1997)).  

 A napjainkban az élelmiszeriparban tevékenykedő közel 10.000 vállalkozás 

95%-a 50 főnél kevesebbet foglalkoztató kis- és mikrovállalkozás (amelyen belül kb. 

5.000 az egyéni vállalkozók száma). Az 50-300 fős közepes vállalkozások a cégek 3, a 

300 főnél nagyobb létszámú nagyméretű vállalkozások a cégek 2%-át teszik ki. 

Ugyanakkor ez utóbbi vállalkozásokra jut az élelmiszeripari termelés 80%-a. Az 

élelmiszeripari export 80-90%-a néhány tucat nagyméretű vállalkozáshoz kapcsolódik. 

 Az élelmiszeriparban az utóbbi egy-két évben újabb strukturális változások 

indultak meg. Több szakágazatban a hazai és a nemzetközi versenyképesség 

javításához, az uniós piacon való helytálláshoz, a méretgazdaságossági követelmények 

figyelembe vételével a vállalatszerkezet dekoncentrációja után bizonyos, az üzleti logika 

alapján álló vállalati koncentráció kezdődött meg. Ez az adott magyarországi viszonyok 

között egyelőre nem fenyegeti a versenyhelyzet fennmaradását. Ez a folyamat már 

megindult a hús-, a cukor-, a baromfi-, a gabona-, a tej-, a sör- és a takarmányiparban. 

Lévén a multinacionális vállalkozások hazai cégei valamely világ-, vagy európai méretű 

rendszer elemei, így az ott bekövetkező koncentrációt a vállalkozások nemzetközi 

stratégiájának alakulása is befolyásolja.  

 A piacok, az együttműködési rendszer és a vállalatszerkezet átalakulása miatti 

termelés csökkenést követően, a fokozatosan átstrukturálódott élelmiszeripar 1992-ben 

megindult újbóli növekedése 1995-ig tartott. A  termelésbővülést 1996-ban és 1997-ben  

csökkenés követte, majd 1998-ban újra szerény mértékű növekedés következett (az 

élelmiszeripar 1998. évi termelése az 1990. évinek a 81,9%-a volt). Az élelmiszeripar 

fellendülést követő ismételt megtorpanását előbb a hazai, majd a külpiaci korlátok is 

indokolták, ám nagyrészt a mezőgazdaság alkalmazkodó képességének, a 

mezőgazdasági együttműködés gyengeségének következménye. Más ipari területek 

gyors bővülése ellenére a teljes ipari termelés közel 20%-a és a teljes export mintegy 

10%-a jelenleg is az élelmiszeriparra esik. A kilencvenes években az élelmiszeripar 
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aránya kisebb lett a bruttó hazai termék előállításában: 1991-ben 5,0, 1994-ben 4,3 és 

1998-ban 4,0% volt. 

 

Az EU-hoz való közeledés és kihívásai 

 A magyar gazdaság nyitottá válása s az EU-hoz való közeledés három - a 

globalizálódással egyébként is együtt járó - folyamat felerősödését hozza magával: 

 1) A vásárlói szabadság kiterjedése élesebbé teszi az élelmiszeripari termékek 

versenyét és látványosabbá a termékkínálat megújulását, mint az a nyolcvanas évek zárt 

magyar piacán volt. 1989 óta egyre szembetűnőbb, hogy az élelmiszeripar éppúgy része 

a fogyasztó kegyeit kereső ipari versenynek, mint a fogyasztási cikk gyártás egyéb 

területei. A vállalkozás szabadsága, a privatizáció, a külkereskedelem és a 

tőkemozgások liberalizálása már jóval az uniós csatlakozás előtt megértette az 

élelmiszeripar szereplőivel, hogy nem csupán szükségletet kell kielégíteniük, hanem ezt 

a versenytársakénál vonzóbb formában kell tenniük. 

 2) A piacgazdaság kiépülésével és az EU-hoz való közeledéssel együtt járó 

másik folyamat az élelmiszerbiztonság és a termékminőség iránti igények 

határozottabbá válása, termelői és fogyasztói kultúrába épülése. Megszűnőben van a 

termelés kettéválasztottsága aszerint, hogy a termék hazai piacra vagy nyugati exportra 

készül. A magyar Élelmiszertörvény és az Élelmiszerkönyv általánosan kötelező 

normává emeli az Unióban meghatározott követelményeket. Az általános (ISO) és a 

szakágazati minőségbiztosítási rendszerekhez való alkalmazkodás és az e rendszerek 

igényei szerinti termelésfejlesztés megkerülhetetlen feltételévé válik a cégek piacon 

maradásának. (Polarizálja a vállalkozásokat aszerint is, hogy képesnek érzik-e magukat 

a minőségbiztosítási és higiéniai igényeknek való megfelelésre vagy nem.) 

 3) A harmadik, egyre szélesedő folyamat a vállalatszervezési, hálózatszervezési 

módszerek átalakulásában rejlik. Nagyméretű élelmiszeripari szakosodás, stratégiai 

szövetségek kialakulása és a disztribúciós rendszerek vállalati gazdálkodáson belüli 

felértékelődése jelzik azt a folyamatot, hogy az együttműködés és verseny immáron 
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nem nemzeti, hanem nemzetközi színtéren formálódik. Az egyes élelmiszeripari 

szakágazatokban a sztenderd igények kielégítésére a nemzeti piacokon kettő-öt vállalat 

vagy vállalatcsoport állítja elő a kínálat zömét. A helyi piacon egymással versengő 

vállalatcsoportok több ország piacán is versenyben állnak egymással, az egyes csoportok 

gyártásukat és fejlesztési lépéseiket a nemzetközi szakosodás előnyeit kihasználva 

formálják meg. Ez a folyamat a privatizáció nyomán 1992 óta Magyarországon is 

látható, az elmúlt három évben pedig az is kitűnik, hogy olyan átrendeződés kezdődött 

el az élelmiszeriparban, amely még azon szakágazatok koncentrációját is magával 

hozza, amelyekben a tulajdonosváltás dekoncentrációs hatású volt (például tejipar, 

malomipar, húsipar). A magyar feldolgozók egy része nemzetközi hálózatok 

szakosodott szereplőjévé vált, valamint a hazai és külhoni vállalatok tartós 

együttműködései is kialakulóban vannak (például a konzerviparban,  a húsiparban). 

 Az uniós csatlakozás nem fog minőségi változást jelenteni e folyamatok 

természetében. De azokban a hazai élelmiszeripari szakágazatokban, amelyekben a fenti 

folyamatok kibontakozása nem volt elég erőteljes olyan piaci helyzet fog kialakulni, 

amely részben a cégek egzisztenciáját fenyegeti, részben üzlet- és fejlesztéspolitikájuk 

ismételt átalakítására kényszeríti őket. 

 

Az integrációs folyamat néhány kritikus kérdése 

 A kritikus kérdések egy része a politikai szintre is felemelt technikai 

problémák kapcsán fogalmazódnak meg. Így a Társulási Megállapodás megújításával 

és technikai hibáinak kijavításával kapcsolatban megfogalmazódott igény, hogy az 

importőrök brüsszeli versenyeztetése formáinak átalakításával vagy az exportáló magyar 

cégek versenyeztetésével el lehessen érni azt, hogy kiszámítható és tartós piaci 

kapcsolatok jöhessenek létre az Unió és a magyar élelmiszeripar vállalkozásai 

között. Ma ugyanis minden távlatosabb és stratégiainak tekinthető együttműködés az 

Unióba menő import kvótákért folyó alkuktól függetlenül jön létre, mert a 
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kedvezményezett import kvóták rendszere mai formájában nem segít katalizálni a tartós 

együttműködést. 

 A magyar élelmiszeripari cégek fantáziáját megmozdította az a lehetőség, hogy a 

Megállapodás megújításakor esetleg az ún. "dupla nullás" megoldás kerül 

alkalmazásra. A vállalatok úgy érzik, hogy ha a forgalom egy részében kölcsönösen 

megszűnik a támogatás és a vám, az a magyar vállalatok számára előnyös piacépítési 

lehetőségeket biztosít és lendületet ad az uniós vállalatokkal kialakítandó stratégiai 

együttműködésnek is. A tárgyalások viszont azt mutatják, hogy az 

Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége által elképzelt módon nem nyílik 

számottevő tere a "dupla nullás" megoldásnak. Továbbra is megőrződik az az 

aszimmetrikus helyzet, hogy hiába nagyobb arányúak egyes területeken a magyar 

szállítók számára nyújtott kedvezmények, mint az uniós exportőrök kedvezményei, az 

induló helyzetben is nagyobb mértékben volt és az 1996 után tovább emelt uniós 

vámszintek miatt is jobban védett az EU-piac a magyar termékekkel szemben, mint 

viszont. 

 A belépéskor esedékessé váló higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírásoknak 

a magyar élelmiszeripar erős cégei meg tudnak felelni. A kis- és közepes vállalkozások 

egy része - miközben tisztában van vele, hogy ezeket a normákat teljesítenie kell - 

támogatást vár el a kormánytól azért, hogy meg tudja oldani a szükséges fejlesztési 

feladatait. Ritkábban a gyártási és sokkal gyakrabban a környezetvédelmi (elsősorban a 

szennyvíztisztítási) feladatok megoldása jelent gondot. 

 A legtöbb vitatott kérdés az uniós támogatási, ár- és jövedelemtámogatási 

rendszer kiterjesztése kapcsán merül fel. A viták középpontjában az uniós 

árcsökkentések miatti mezőgazdasági kompenzációs támogatásokhoz való hozzáférés 

joga áll. Az EU logikája szerint a történelmileg alacsonyabb (és a csatlakozás miatt 

amúgy is emelkedő) magyar mezőgazdasági árszint miatt a hazai gazdálkodóknak nem 

jár ez a támogatás. Ezzel szemben a magyar érvelés hangsúlyozza, hogy 1) mivel az 

agrártámogatások nagyobbik része a belépéskor kompenzációs támogatás formájában jut 
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el a termelőkhöz, a magyar gazdálkodók e támogatási formából való kizárása 

aránytalanul és méltánytalanul lecsökkenti a magyar mezőgazdaság támogatási szintjét 

az Unió régi tagjai mezőgazdaságának támogatottságához mérten; 2) mivel az uniós 

kompenzációs támogatás mai formájában a gazdaságukat és termelési profiljukat 

megőrző gazdáknak jár, így ez a jövedelemtámogatási forma piactorzító, s 

versenyelőnyöket biztosít az uniós mezőgazdasági termelőknek (elsősorban a gabona- és 

marhahús-előállítóknak) a magyar termelőkkel szemben. A magyar élelmiszeripar 

szempontjából e kérdésnek azért van közvetlen (nem csupán a mezőgazdaságon 

keresztül ható) jelentősége, mert a szállítási szempontból megszervezhető távolságon 

belül, így akár határon túli mezőgazdasági termelők is könnyen tehetők a magyarországi 

feldolgozók beszállítóivá, másrészt viszont határon túli tömegcikk előállító feldolgozók 

(például a liszt, a vágóhídi marha-, a sertés- és a baromfihús esetében) versenyelőnyhöz 

juthatnak a magyar feldolgozókkal szemben. E kompenzációs támogatások körüli viták 

feloldása két irányban valószínű. Egyrészt az újabb WTO-tárgyalások az EU 

rákényszerülhet arra, hogy a jövedelempótló támogatásait amerikai nyomásra és mintára 

függetlenné tegye a gazdálkodói profil folytatásától, másrészt az is lehetséges, hogy az 

EU Magyarországot a fejlesztési programok mentén nyújtott nagyobb szubvenciókkal 

segíti a kompenzációs támogatások elmaradása ellensúlyozására. 

 

A magyar élelmiszeripar megfelelése a piaci követelményeknek 

 Az, hogy a magyar élelmiszeripar miként tud megfelelni a szigorodó és az uniós 

csatlakozást követően egyértelművé váló élelmiszerbiztonsági, minőségi és ízlésbeli 

igényeknek, és, hogy miként képes olyan termékekkel piacra lépni, amelyeknek stabil 

helye van a nemzetközi munkamegosztásban és amelyek expanzióját szolgálják 

kulcsszerepe van a) a termelés, feldolgozás és a termékforgalmazás minőségi 

fejlődésének és b) a termékfejlesztésnek. 

A minőségi fejlődés egyenetlensége 
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 Az élelmiszeripari szakágazatok egymástól eltérő helyzete. A termék és a 

gyártás minőségi fejlődése a magyar élelmiszeriparban egyenetlen. E téren nemcsak a 

vállalatok, hanem a  szakágazatok helyzete is eltér egymástól. Ha a minőségfejlesztés 

szempontjából nézzük, akkor a következőképp határolódnak el a szakágazatok: 

 1) Az édesipar, a tésztagyártás, a söripar, a dohányipar, a növényolajipar és 

margaringyártás, a szeszipar átalakítása befejezettnek tekinthető, a cukoriparé 

folyamatban van. Ezekben a szakágazatokban néhány vállalat adja a termelés zömét és 

ezek a vállalatok (többnyire külföldi tulajdonban) jelentős tőkebefektetések árán az 

uniós szabványok szerint alakították ki higiéniai és minőségbiztosítási rendszereiket. 

Termékeik a nemzetközi piac részét képezik. 

 2) Jelentős termékfejlesztés ment végbe, szintén figyelve az uniós piac normáira, 

a tejiparban, az üdítőitalgyártásban. E szakágazatok vezető cégei meghatározói a hazai 

piacnak is és igazodásra késztetik a többieket. A zöldségfeldolgozó iparban is történtek 

modell-alkotó fejlesztések (Bonduelle, Globus, Heinz, és néhány hűtőipari fejlesztés), 

de ezeknek inkább az export potenciál alakításában, mintsem a hazai piac igényeinek 

formálásában volt főszerepe. Az újító, termékfejlesztő iparvállalatok általában sikeresen 

tudták felhasználni a nyolcvanas évek termékfejlesztési eredményeit is (például túró 

rudi, bébiételek, jégkrémek, gyümölcslevek). 

 3) A húsiparban, a baromfiiparban és a malomiparban a nyolcvanas években 

kialakult termékfejlesztési irányok folytatódtak a kilencvenes években is: a pácolt 

felvágottak, szárazáruk, konyhakész cikkek, bolti kiszerelésű termékek, cerbona 

készítmények térnyerése. (De legalább ekkora jelentősége volt az igénytelen felvágottak, 

virslik, párizsik tömegesedésének is.) 

 Néhány élelmiszeripari szakágazat belső megosztottsága. A piac természete 

miatt néhány élelmiszeripari szakágazat, termék és gyártás minőségi szempontból, 

megosztottnak tekinthető. Ilyen a tejipar, a húsipar, a baromfiipar, a malomipar, a 

boripar és a zöldség- és gyümölcsfeldolgozó ipar. A megosztottság részben összefügg e 

szakágazatok bel- és külföldi piacának szegmentáltságával, de azzal is, hogy az ezen 
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iparágakban kialakult kapacitás felesleg túlélési kényszert jelentett a vállalkozások 

jelentős része számára. A minden áron életben maradás kényszere tág teret nyitott az 

igénytelenségnek. Önáltató ideológiák ugyancsak közrejátszottak ebben (az orosz 

zöldségkonzerv, borpiac igénytelenségéről fenntartott illúziók). A belföldi kereskedelem 

három szintre tagolódása (a bolthálózatok ellenőrzött forgalma, a kisboltok nagymértékű 

nem nyilvántartott értékesítése és az utcai, piaci árusítás) lehetővé tette, hogy a zömmel 

a hazai piacot kiszolgáló szakágazatokban olyan vállalkozási rendszer alakuljon ki, 

amelynek egy része éppen a minőségi igények elhanyagolásával tudja fenntartani magát. 

(Ilyenek a garázs baromfi- és sertésvágóhidak, a kis tápkeverők, a borhamisítók és 

igénytelen borászok.) A szóban forgó szakágazatokban a középméretű vállalkozások 

egy része kettős profilt alakított ki: kisboltoknak és kofáknak olcsó árukat termel, de az 

ellenőrzött bolthálózatokba is szállít. Az 1998/1999-es válság malmok és húsüzemek 

egész sorát késztette arra, hogy tudatos minőségrontással ellensúlyozza az áruházláncok 

intenzív árletörési törekvéseit. A tejiparban a kisfeldolgozók zöme részben beszorult a 

zacskós tej piacára és gyakran informális csatornákon értékesít gyorsan romló 

termékeket.  

Az 1989-től 1995-ig szaporodó kisvállalkozások a malom-, a hús-, a baromfi-, a 

tejiparban eleve esélytelenek voltak arra, hogy a korszerűsödő forgalmazási rendszer és 

a mai minőségi igények mellett meg tudjanak élni akárcsak a korábbi higiéniai 

szabványok betartása mellett is. Hasonló problémákkal küszködik a szövetkezeti szektor 

önállósult feldolgozó üzemeinek nagy része is. Az európai normákat ismerő és a 

minőségbiztosított termékgyártásra képes vállalatokat is korlátozza termékfejlesztésében 

és gyártási rendszere újjászervezésében, hogy olyan konkurenciával kell versenyezniük 

a hazai piacon, amelyik a minőségi igénytelenség és a nem regisztrált kereskedelem 

révén szerzett költségelőnyökkel letöri az árakat. Időnként, különösen ukrán és román 

viszonylatban, ugyancsak nyílnak értékesítési csatornák eme élelmiszeripari 

szakágazatok számára, amelyeket nem is lehetne kihasználni a minőségbiztosítási 

igényeknek megfelelő termékekkel. 
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 Pozíciójukból következik, hogy ezeknek a szakágazatoknak a cégei polárisan 

eltérő stratégiákat kénytelenek választani. Azoknak, amelyeknek a tőkeereje elég nagy 

vagy nemzetközi kapcsolatai elég erősek ahhoz, hogy előre meneküljenek, 

hálózatszervezéssel (gyártó üzemek hálózatba szervezése és disztribúciós hálózatok 

létrehozása), gyártmány- és gyártásfejlesztéssel igyekeznek elfoglalni a jól szervezett 

belföldi fogyasztói piacokat. Az ő dolgukat is nehezíti, hogy az üzletláncok és a 

beszerzési társulások minőség-tudatossága lassan alakul ki: túlértékelik az árkérdést. A 

kis tőkeerejű gyártók vagy betagolódnak a nagyobb termelők hálózataiba és szűkebb 

gyártmány választékra állnak be, idegen disztribúciós rendszerre bízzák magukat, vagy 

egy szűkebb piacon létrehozzák a saját hálózatukat (de ezt csak szerencsés helyzetben 

vagy egyedi termékkel tudják megtenni), vagy állandóan keresve a piaci réseket több-

kevesebb sikerrel és a forgalom egy részét feketén futtatva próbálják fenntartani 

magukat. 

 Megfelelés az uniós igényeknek. Végül is, a magyar élelmiszeripar egészét 

tekintve, a jövőre gondolni képes élelmiszeripari vállalkozások ismerik az uniós 

élelmiszerbiztonsági normákat és arról is van képük, hogy milyen formákban tudnak 

kapcsolódni - ha szükségük van rá - az uniós kereskedelmi rendszerekhez. Tájékozódni 

tudásukat segítik az uniós exportra specializálódott, általában német vagy olasz 

tulajdonú Magyarországon működő kereskedelmi ügynökségek és nagykereskedők is. 

De az erősen szegmentált piacú szakágazatokban csak néhány vezető pozíciójú cég és 

pár különleges termékgyártó (egyes sajtgyárak, zöldség- és gyümölcskészítmény 

előállítók) érzi biztonságban magát azt illetően, hogy képes lesz időben megfelelni az 

uniós igényeknek. 

 

A sikeres termékfejlesztés feltételei 

 Az 1992-es és 1993-as évben nyilvánvalóvá vált, hogy még egy romló 

életszínvonalú országban sem tudja a hazai piacot megőrizni az a feldolgozó ipar, amely 

nem képes az egyre változó és egyre több szegmensében igényes fogyasztói keresletet 
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kielégíteni. Ekkor különösen a belföldi tejtermék és az édesség piacon nőtt meg az 

import cikkek kereslete. A következő években a szerteágazó élelmiszeripari 

fejlesztések,  a hazai termékfejlesztés (például joghurtok, jégkrémek, sajtok, csokoládék, 

kekszek, italok) vissza tudta szorítani az importot. A nyolcvanas években megkezdett 

fejlesztési irányokat folytatva a többi szakágazat is újítani tudta kínálatát. Új fogyasztói 

normát jelenítettek meg például a Bonduelle konzervek, a pácolt baromfitermékek stb. 

A termékmegújulásnak (elsősorban az igényes csemege tengeri és zöldbab konzervek, 

igényes középkategóriájú borok kialakítása) szerepe volt abban is, hogy a keleti 

piacokon a magyar cégek újra meg tudták erősíteni helyzetüket. 

 Az EU-hoz való csatlakozás közeledése azonban még kritikusabbá teszi a 

termékfejlesztés kérdéseit, hiszen egy európai méretű piacon rendkívül változatos és 

igényes kínálattal kell megbirkóznia a magyar élelmiszeriparnak. A fogyasztót csak 

akkor lehet megőrizni (és az európai piacon új fogyasztókat szerezni), ha a hazai 

élelmiszeripar termékei ebben a versenyben is helyt tudnak állni. Az uniós piacra való 

belépés után az élelmiszerimport arányának emelkedése törvényszerű, és a maga 

természetes módján az import növekedése felé hat a nemzetközi vállalatok térnyerése és 

az élelmiszeripari stratégiai szövetségek kialakulása is. Ezekben a szövetségekben és 

hálózatokban csak akkor tudnak a magyar gyártók elégséges szerephez jutni, ha ők is ki 

tudják használni a szabad külkereskedelem lehetőségeit. Az új helyzetben a legnagyobb 

kihívással a hús-, a baromfi- és a konzervipar fog szembenézni, de a tejtermékgyártással 

és a borászattal szembeni kihívás is az átlagnál nagyobb mértékben fog erősödni. 

 Arra kell számítani, hogy a nyolcvanas évek termékfejlesztési irányai, az annak 

szolgálatába kialakított intellektuális háttér nem lesznek elégségesek. Részben azért, 

mert az új tudományos eredmények iparba áramlása (tartósítási és sterilizálási eljárások, 

aszeptikus gyártás és csomagolás, biotechnológia eredményeinek használata az 

erjesztésben stb.), részben a bolt és így közvetlenül a fogyasztói felhasználás számára 

történő értékesítés általánossá válása, részben pedig az élelmiszeripari céltermékek 

érdekében szervezett vertikális láncok, integrációk szervezési mintáinak terjedése 
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nagyon kiszélesíti a lehetséges termékfejlesztések palettáját. Az unió élelmiszeripari 

vállalatai mindhárom vonatkozásban előnyben vannak a magyarokkal szemben. 

 - Azért, mert a versenykultúra fejlettsége és az ipar számára szolgáltató 

vállalkozási rendszer (kellékgyártók, fejlesztő cégek, köztes anyag gyártók, 

minőségellenőrző cégek, újítás menedzselők stb.) kiterjedtsége tudatosítja a 

találmányok jelentőségét és könnyebben elérhetővé teszi azokat. Ezért az iparág 

belső kooperációs rendjének vállalkozási formái, kultúrája és bizalmi viszonyai 

kifinomultabbak, mint nálunk. 

 - Továbbá azért, mert a kereskedelmi beszerzési társulások és az üzletláncok, 

valamint az élelmiszeripar együttműködése nagyobb múltra tekint vissza, mint nálunk, 

s ezért megtanulták az együtt tervezést.  

 - S azért, mert az EU céhes jelleggel szervezett mezőgazdasága és állami 

eszközökkel is biztonságossá tett kooperációs rendszerei és koordinációs technikái 

kényelmesebb lehetőséget adnak az uniós feldolgozó vállalatoknak arra, hogy a 

vertikum egészében szervezzék meg a termelésüket, mint amennyire ez a lehetőség a 

magyar élelmiszeripari vállalatok számára elérhető. 

 

A nemzetközi versenyképesség és a hazai gyakorlat 

 A fejlesztés feltételeinek különféle vonatkozásait áttekintve képet lehet alkotni 

arról, hogy a hazai gyakorlatban hol vannak meg azok a folyamatok, amelyek elvezetnek 

az Unió piacán is versenyképes működési rendhez és hol van szükség pótlólagos 

erőfeszítésekre. 

 a) Az élelmiszeripar belső kooperációja a szükségletek irányába változik. A 

hazai élelmiszeripar belső kooperációs rendjének változásai voltak  a legjelentősebbek 

az elmúlt években, ezért ez a műszaki-gazdasági szempontból legfontosabbnak tűnő 

terület az, ahol a leginkább számítani lehet arra, hogy a magyarországi élelmiszeripar is 

bírni fogja a versenyt az unió vállalataival. Az életben maradni tudó és megújult 

szakágazati és volt nagyvállalati kutatóhelyek már a nyugat-európai minta szerint 
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kapcsolódnak az ipar vállalataihoz. A vállalatok által meghatározott elemzési és 

termékfejlesztési feladatokkal foglalkoznak és olyan szolgáltató részlegeket alakítottak 

ki, amelyekkel közvetlenül tudják oldani az egy-egy fejlesztési feladat alapján 

szükségessé váló vállalati kapacitások szűkösségét. Valóban bizalmi kapcsolatok 

vannak ezen fejlesztő és analitikai szolgáltatásokat végző cégek és az iparvállalatok 

között. (Például a húsipari kutató eljárások és segédanyagok kialakítását végzi. Szoros 

kapcsolat alakult ki a hűtőipar, a konzervipar stb. történetileg kialakult intézetei és 

termelő vállalatai között.) Létrejöttek olyan vállalkozások, amelyek a minőségbiztosítás, 

a sterilitás, az adalékanyag-gyártás, a kellékgyártás megszervezése felelős gazdáivá 

tudtak válni. Az egyetemi tanszékek és az iparon kívüli, akadémiai kutatóhelyek is egyre 

gyakrabban találják meg azokat a formákat, amelyekben a vállalati törekvések 

megfogalmazásában és megvalósításában stratégiai partnerekké tudnak válni. 

 Az előbbiek és a magyar vállalatok nemzetközi kapcsolatai miatt már 

napjainkban is viszonylag széles körben ki tud alakulni egy olyan fejlesztési stratégia, 

amelyet nem korlátoz egy adott  vállalat saját szellemi kapacitásának és 

kapcsolatrendszerének szűkössége. Vannak azonban e folyamatnak az eltérő múltból és 

a szakma politikai lélektanból fakadó korlátai is. Így az egyetemi és akadémiai 

kutatóhelyek szerepváltozásaikat sokszor olyan külső kényszernek élik meg, amellyel 

nem tudják vagy nem akarják összhangba hozni belső szervezetüket, s ezért csak 

részben tudják kihasználni szellemi kapacitásaikat. Jelentős az a termelő vállalati kör, 

amely az autonómiát ma is hajlamos autarchiaként értelmezni, és ezért nehezen tud 

átlépni azokon a lélektani korlátokon, amelyek lehetővé tennék külső fejlesztő-elemző-

tanácsadó cég részvételét a vállalati tevékenységben. A külföldi tulajdonú vállalatoknál 

meg az lép fel gyakran korlátozó tényezőként, hogy a nemzetközi cég vezetői nem 

merik a hazai menedzsmentre bízni a feladat itt is elvégezhető részét, s olyan külföldi 

szolgáltatókra bízzák a feladatokat, amelyek járatlanok a helyi viszonyokban (erre akad 

példa a Délhúsnál, a Ságánál stb.). A külföldi tulajdon azonban mindenképpen előnyt 

jelent abból a szempontból, hogy a természetesebb marketingszemlélet miatt a 
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minőségbiztosítási rendszerek építését, illetve az egyszerre szakosodott és rugalmas 

gyártásszervezést sohasem vesztik szem elől, s így nagyobb biztonságot adnak minden 

fejlesztési lépésnek. 

 b) Az élelmiszeripar és a forgalmazási rendszer (láncok, beszerzési társulások) 

súrlódásai. A hazai fogyasztási szerkezet és egyes exportirányok (román, FÁK) miatt a 

korlátozott igényű áruk (olcsó virslik, párizsik, felvágottak, zacskós tej, tejfölök, 

"finomliszt" stb.) nagy aránya miatt az élelmiszeripari cégeknek foglalkozniuk kell egy 

olyan terméktömeggel, amely változó minőségű és összetételű, az éppen könnyen 

beszerezhető alapanyagokból készül és receptúrája inkább spekuláns logikát követ, mint 

márkalogikát. (Erre azért is rákényszerülnek, mert a hazai piacon újra és újra feltűnnek 

azok a rövid életű kisvállalkozások, amelyek gátlástalan minőségrontással szereznek 

átmeneti piaci pozíciót, ilyenek például egyes tésztafélék, parasztkolbászok, baconok.) 

Emiatt korlátozott a termékfejlesztésre figyelésük.  

 Az üzletláncoknak és a beszerzési társulásoknak általában van egyértelmű 

szelekciós és minőségi versenyre késztető hatásuk, márcsak azért is, mert náluk a 

belföldi (és az import) élelmiszeripari kínálat széles választékban méretődik össze. De a 

feltételezett hazai vásárlóhoz igazodva az olcsóság és az akciós termékek bűvölete 

miatt, a láncok is időnként befogadnak viszonylag igénytelen termékeket. E tekintetben 

különösen kiélezett volt a helyzet 1998-ban és 1999 elején, amikor élve az 

élelmiszeripari túlkínálat teremtette szituációval, sok kereskedelmi cég olyan árleszorító 

túlzásokba esett, hogy ezzel ők kényszerítették ki a gyenge minőségű kínálatot (például 

lisztek, virslik, "csemege" uborka). Ugyanakkor a láncok többsége magyarországi 

megjelenésének kezdetétől fogva arra törekedett, hogy a minőségi termékek széles 

választékát tudja nyújtani, és ezért ösztönzőjévé és befogadójává vált az élelmiszeripar 

kilencvenes években megújult termékkínálatának. 

 A gyártók és a kereskedők között fel-fellobbanó bizalmatlanságot fokozatosan és 

láthatóan oldja egy tanulási folyamat. A kereskedelmi láncok saját kudarcukból okulva 

1999 tavaszára megértették, hogy a minőségrontással elért árkedvezmény megrendíti a 
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vásárlói bizalmat. A tömegesen igényelt termékeknél stratégiai szövetségeket hoznak 

létre azokkal az élelmiszeripari cégekkel, amelyek megbízható gyártásra képesek ugyan, 

de termékfejlesztési potenciáljuk kicsi. Ekképp egymás után jelennek meg az 

úgynevezett kereskedelmi márkák (például borok, tészták, kávék, konzervek), amelyek 

megfelelnek a hazai szabványnak és szokásnak, de nem jelentenek különleges 

minőséget. Miközben ez a szövetség erősíti a kereskedelmi vállalkozások pozícióját, a 

névtelenségbe burkolt élelmiszeripari gyártó partnernek az értékesítés biztonság 

fokozásával lehetővé teszi, hogy a termelését és alapanyag-beszerzését biztonságosan 

megszervezze. 

 Lassabban halad a minőségi termékek fejlesztésében való gyártói-forgalmazói 

együttműködés kiépülése. A kereskedelmi vállalkozások erőfeszítése e téren eddig 

elsősorban arra irányult, hogy a hálózatban való megjelenésért kikényszerített 

kedvezmények, belépési díjak, polcpénzek révén érzékeltesse, hogy ő a vevő és hozzá 

kell igazodnia a szállítónak. A közös marketing stratégiák kialakítására csak a legutóbbi 

időszakban mutatnak jelek. A közös marketing stratégián alapuló termékfejlesztés és 

gyártásszervezés kialakulásának útjában ez esetben ugyancsak kulturális és szakma 

politikai lélektani akadályok is állnak. A többnyire külföldi tulajdonban levő nagy 

láncok irányítói olyan technikáktól (például minőségi és mennyiségi 

garanciavállalásoktól, árengedmények a disztribúciós szerep átvállalása miatt és a tartós 

szállítási lehetőségért stb.) várják a kínálati szelekció és a stratégiai partnerképződés 

kialakulását, amelyek Észak- és Nyugat-Európában beváltak. Ezek a technikák azonban 

itthon részben nem elégségesek, mert hiányoznak az egyéb kapcsolati formák (például a 

kamarákon belül, érdekegyeztető fórumokon, területfejlesztő ügynökségekben stb.), 

amelyek náluk kiegészítik a direkt kereskedelmi eszközöket. Részben pedig azért, mert 

ezek az eszközök Magyarországon elsősorban a kereskedelem és az így magát sarokba 

szorítottnak érző élelmiszeripar megütközésének megjelenítői. Az adott magyar 

közegben a kereskedelem beszerzési árleszorító eszközei sem a fejlett országokban 

megszokott módon hatnak, hiszen a versenyeztető kereskedelmi cég nincs ahhoz 
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hozzászokva, hogy az ajánlattevő azért is engedhet az árból, mert azt minőségrontással 

ellensúlyozza. 

 A hazai kereskedelmi menedzsment tapasztalatlansága és a gazdasági közélet 

egyoldalúságai is olyan tényezők, amelyek nehezítik, hogy a Magyarországon működő 

láncok vagy az új beszerzési társulások tudják, hogy miként lehet egyensúlyozni a 

szigorú igényesség és a bizalmon alapuló kapcsolatépítés mezsgyéjén. Sok hibát 

követtek el abban, hogy felismerjék a termék számára veszélyes minőségrontást és 

abban is, hogy felismerjék azokat az élelmiszeripari partnereket, amelyekkel érdemes 

tartósan együttműködni. E téren is van javulás (például új árutípusok közös bevezetése: 

pácolt húsok, tartós húsáruk kínálatba emelése; karakteres termékek keresése), mert a 

magyar kereskedelem is a saját hibáin tanuló kulturális rendszer része. Ezen a területen 

sajátos hivatalos és félhivatalos intézmények kialakítására is szükség van ahhoz, hogy a 

partnerek biztonságérzete és normaközössége elérje azt a fokot, ami az uniós a 

versenytársakat jellemzi. Hiszen a hazánkban hiányzó szervezettípusok (értékesítési 

társulás, boltok szövetkezetei, tőzsde jellegű forgalmat bonyolító ügynöki szervezetek, 

kamarai szakbizottságok stb.) funkciójának betöltésére ki kell alakítani a saját 

intézményeket, mert azok puszta átvétele (másolása) azok helyi sajátossága miatt nem 

lehetséges vagy értelmetlen. A hazai közeg speciális igényei szerint kell megformálni az 

együttműködést gazdagító formákat. Ezekben az intézményekben informális kartell-

szerű képződmények kialakítása is folyik, de ezek nélkül a modern gazdaságban távlatos 

gazdálkodás az élelmiszer-vertikumban csak nagy tőkeerővel alakítható ki. 

 c) Az élelmiszeripar termékbiztonságát és termékfejlesztését legerősebben 

korlátozó tényező: kapcsolat a mezőgazdasággal, a mezőgazdaság amorf belső rendje. 

Míg az Unióban a mezőgazdaság kooperációs rendjét szabályozó intézmények a legtöbb 

országban gazdag történelmi érési folyamat termékei és maga a kooperációs rend az EU 

szabályozási rendszerét kísérő szigorú intézmények által számontartott, ellenőrzött és 

szervezett, Magyarországon a mezőgazdaság együttműködési rendje kényszerszülte, 

átmeneti és többnyire informális hálózatokban szerveződik. Ezért az élelmiszeripar 
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egyes vállalatai saját történetük esetlegessége szerint voltak kénytelenek kialakítani a 

felvásárlás és beszállítás rendjét. Az éppen kialakult rend szinte sorsszerű 

korlátozottságot is jelent azt illetően, hogy milyen termelésszervezésben és 

termékfejlesztésben gondolkodhatnak.  

 Speciális történelmi hátránya a magyar élelmiszeripari vállalatoknak az 

uniósokkal szemben, hogy a magyar élelmiszer-gazdasági modernizáció 

"hőskorszakában" (a hatvanas évek közepétől a nyolcvanas évek közepéig) az 

élelmiszeripar valamint  a közigazgatás és a tervezési rendszer összeszövődöttsége miatt 

a dinamizáló új intézményi formák zömmel az élelmiszeripar részvétele nélkül a 

mezőgazdasági vállalkozások rendszerében alakultak ki. Ezért a vertikális integráció 

fókuszában Magyarországon alapanyagtermelő, illetve mezőgazdasági inputszállító 

vállalkozások (például termelési rendszerek, kistermelőket integráló termelő típusú 

szövetkezetek, fajtafenntartó cégek, terménykereskedők stb.) történelmi hagyománya 

van jelen. A más logikájú integrációs hagyományokból fakadó kulturális mintakészlet 

azért is eltér az Unióban szokásos integrációs mintakészlettől, mert a magyarországi 

politikai lélektani hagyományokban a mezőgazdasági termelő és a vevője szemben áll 

egymással. 

 A mezőgazdaság és az élelmiszeripar kapcsolatrendszerének (mert jelentős 

teljesítménykorlátozó) kitüntetett szerepe van az élelmiszeripar versenyképességének, 

piaci pozícióinak változásában. Hiszen a korábbiakban kiemelten kezelt két dimenzió a 

megbízhatóság (minőségi igényesség) és a termékfejlesztési képesség jelentős részt a 

megfelelő nyersanyagbeszerzési lehetőségeken múlik. 

 Üzemgazdasági szemlélettel a magyar élelmiszeripar versenyképességén csattan 

az agrobiznisz (a mezőgazdasági termelés, feldolgozás, szolgáltatás és forgalmazás) 

hálózatainak kiépítési és fenntartási költsége. Magyarországon is, ahogyan Európa 

legtöbb országában e hálózatépítési feladatok egy részét az állam átvállalja. Ám a 

minőségi normák bizonytalanságából és a benne levő együttműködési formák 

megbízhatatlanságából fakadóan e hálózatoknak kisebb-nagyobb rendszervesztesége 
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van. Ha nagy ez a rendszerveszteség - mint ahogyan az Magyarországon gyakran 

előfordul - a feldolgozóipar defenzívára kényszerül: igényes termelését és 

termékfejlesztését egy bizalmi (avagy az ipar által kézben tartott) beszállítói kör 

kapacitása korlátozza; piaci stratégiájában az éppen elérhető mezőgazdasági 

nyersanyagból készíthető termékek elhelyezésére összpontosít. Az EU csatlakozás után 

a külpiaci korlátok leépülésével a magyar élelmiszeripar nyilvánvaló hátrányba kerül a 

biztonságosabb és kisebb rendszerveszteségű együttműködési bázisra támaszkodó uniós 

élelmiszeripari versenytársakkal szemben. 

 A magyar agrobiznisz együttműködési mintakészlete a hetvenes és nyolcvanas 

években két egymástól kulturális elváló, máig ható rendszerben fejlődött. Az egyik a 

szakembercsoportok által működtetett és fejlesztett mezőgazdasági nagyüzemi termelési 

és együttműködési kultúra. (E kultúrának általában magas szintű a minőségtudatossága, 

de a nagyüzemek hatékonysági gondjai miatt termelésszervezési szokásaiban meg 

kellett újulnia.) A másik a második gazdaság rendszerébe szerveződött mezőgazdasági 

kistermelői kultúra és az azt kiszolgáló szolgáltatás-rendszer. (Ez utóbbi kulturális 

rendszernek is vannak minőségigényes gócai, de normaközössége gyenge és ezért 

rendszerint nem képes nagyléptékű, megbízható termelésre.) A rendszerváltás után a 

tulajdonosztás és a birtokrendszert destabilizáló törvények miatt leszűkült a 

minőségigényességre törekvő nagyüzemi termelési hagyományokat folytató (különféle 

nagyságú, akár közepes- és nagyméretű) gazdaságok piaci súlya, s ezek is nagyobb 

arányban vannak jelen a tőzsdei termékek előállításában, mint az élelmiszeripari 

mezőgazdasági nyersanyagok előállítói között. 

 Az adott helyzetben a kilencvenes évek igényes termelésszervezése és 

termékfejlesztése a legtöbb élelmiszeripari szakágazatban korlátozni kényszerült magát 

arra a mezőgazdasági termelői bázisra, amely a volt nagyüzemek kulturális 

hagyományait követi. Azokkal találta meg ugyanis azt a közös nyelvet, amelyik a 

termékbiztonság szempontjából nélkülözhetetlen. Ezt a kulturális hagyományt nemcsak 

az átalakult mezőgazdasági nagyüzemek tőkeerős szegmense őrzi, hanem értelmiségi 
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nagyvállalkozók közepes és nagyméretű gazdaságait is ez a hagyomány jellemzi. Ahol a 

mezőgazdasági beszerzési bázis emiatt nagyon beszűkült ott az élelmiszeripari 

vállalatok (húsipar, baromfiipar, hűtőipar) maguk szerveztek szakosított bérmunkás 

viszonyokra alapozott mezőgazdasági beszállító telepeket (például saját tulajdonú vagy 

tőkerészesedéssel magukhoz kapcsolt állattartó telepeket és kertészeteket). Ugyanakkor 

megjelent egy olyan új élelmiszeripari vállalkozói réteg is (döntően a korábban 

termeltető és felvásárló foglalkozású személyek közül), akik kombinálni tudták a kétféle 

kulturális hagyományt és így biztosították, hogy igényes élelmiszeripari termelést és 

egyedi termékeket tudjanak kialakítani. Ők arra törekszenek, hogy kétlépcsős beszállítói 

hálózatuk legyen: egy belső körben vannak azok a bizalmi mezőgazdasági partnerek, 

akik értik és vállalják a feldolgozó vállalkozás piaci céljait, és akikkel a nehezebb piaci 

helyzetben sem szakad meg az együttműködés; egy külső körben olyan kistermelők 

vannak, akikkel általában terménykereskedőkön keresztül tartják a kapcsolatot, és 

akikkel szemben a piaci lehetőségektől függő szigorúsággal érvényesítik a minőségi 

követelményeket. Ez utóbbi feldolgozói körben jelentős azok száma, akik a keleti 

piacok és a kisboltok szükségletének kielégítésére rendezkedtek be, s ezért 

tevékenységük nagyon konjunktúra érzékeny. 

 Számos példa mutatja, hogy a piaci lehetőségek és az egyes élelmiszeripari 

szakágazatokban ma megkövetelt minőségi igényesség nincsenek összhangban a 

megosztott mezőgazdasági termelői bázis kínálta lehetőségekkel. Például a 

tejiparban az igényes termékek piaci súlyának növekedése kényszerűen a tenyésztői 

múlttal és fejleszthető felszerelésekkel rendelkező marhatelepekre korlátozta a hosszú 

távra is figyelembe vehető mezőgazdasági beszállítói kört. A tejipari cégek saját 

biztonságuk érdekében azok helyzetének megerősítését segítették. A csemege kukorica, 

a zöldborsó- és zöldbabkonzervgyártás megújulása és új piaci lehetőségei nem tették 

lehetővé, hogy akár a régi, akár az új konzervgyárak saját környezetük hagyományos 

mezőgazdasági termelő bázisára támaszkodjanak, hanem azokat a gazdákat és 

gazdaságokat kellett beszállítójukká tenni, akik elég nagy öntözött szántófölddel 
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rendelkeznek ahhoz, hogy vetésforgójukba illesszék a konzervgyári célterméket. Az 

uborkafeldolgozó, paprikafeldolgozó, almalégyártó üzemek és néhány hűtőipari 

vállalkozás volt képes csak arra, hogy a második gazdasági hagyományok tudatos 

megújításával kistermelői beszállítói köröket hozzon létre. Bár a cukorgyárak is 

törekedtek arra, de csak a dohányfermentálóknak sikerült elérniük azt, hogy új kultúrájú 

és új technikát alkalmazó középvállalkozói kör kialakulását segítsék és kapcsolják 

magukhoz. A húsipari és konzervipari vállalkozások nagyobb része (a feldolgozó 

kapacitások bősége és az erősen szegmentált élelmiszer piacok miatt) nem tudott eléggé 

eltávolodni attól a hagyománytól, hogy azt dolgozza fel, ami éppen a mezőgazdasági 

piacon elérhető és azt adja el, amit éppen lehet. Ezért nem képes vagy nem mer 

mezőgazdasági törzsbeszállítói hálózatokat kiépíteni. Nem véletlen, hogy e 

szakágazatok fejtik ki a legerősebb politikai nyomást a keleti piacok minden áron való 

megőrzése érdekében. 

 A EU agrártámogatási rendszer formáival kényszerítetten minőségtudatos és 

egyértelmű együttműködési formákba terelt uniós mezőgazdaság a magyar 

élelmiszeripari vállalatokéhoz képest biztonságos helyzetet teremt az Unió 

élelmiszeripari vállalkozásai számára. Bár országrészenként eltérő, de világos minták 

szerint szerveződik a mezőgazdaság és az ott tevékenykedő élelmiszeriparral való 

együttműködésére is világos minták vannak. Az agrobiznisz normaközössége csökkenti 

a rendszerveszteséget (hiszen a mezőgazdasági termelő tudja, hogy milyen igényeknek 

kell megfelelnie és hogyan kell előkészítenie az áruját), az állami intervenciós rendszer 

elhárítja a piaci kockázatok egy részét, a mezőgazdasági értékesítési szervezetek, a 

szövetkezetek és a készletezési politikák jelentősen mérséklik az élelmiszeripar 

mezőgazdasági termeltetésének forgóeszköz-szükségletét. A tagolt szakmai közélet 

gyorsan megvalósítható utakat kínál termelési kooperációk és céltermeltetés 

megszervezésére. 

 Mind a bővülő és differenciálódó hazai piac, mind a magyar fél által is elérhető 

uniós piac a csatlakozás után ismét szembeállítja a magyar élelmiszeripari vállalatokat 
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azzal a kihívással, amit az uniós versenytársak jelentettek 1992/1993-ban a magyar 

élelmiszerimport megugrásakor. Az uniós csatlakozás a fogyasztói szabadság 

(választás) kiszélesedését jelenti, s a magyar fogyasztó semmivel sem lesz 

igénytelenebb, mint nyugat-európai társa. A magyar élelmiszeripar a tágabb uniós piac 

lehetőségeit is csak akkor tudja kihasználni, ha a termékek igényességében és a 

termékfejlesztésben lépést tud tartani. Ez a lépéstartás azt igényli, hogy a fejlesztés ne 

csak az élelmiszeriparon belül történjen, hanem a mezőgazdasági termékelőállítás és 

termékmanipulálás teljes rendszerében is. Az élelmiszeripar csak a fogyasztói 

igényeknek megfelelő mezőgazdasági nyersanyaggal tudja a piaci lehetőségeket 

kihasználni. 

 A magyar mezőgazdaságot a nyolcvanas évek termékkínálatában való 

megrekedés jellemzi. A mezőgazdaság krónikus pénzügyi hiánya ugyanis a legtöbb 

területen akadályozta és akadályozza a pótláson túli beruházási tevékenységet, külső 

forráshoz pedig azért nem tud hozzájutni az ágazat, mert a birtokrendszer instabilitása és 

az együttműködési rendszer informalitása miatt a potenciális befektetőknek nincs 

biztonságérzete.  

 Az EU két mechanizmusban is gondoskodik arról, hogy a mezőgazdasági 

termelés (s így termékkínálat) fejlődése folyamatos legyen és a felhasználói 

szükségletekkel összhangban folyjon. Egyfelől a birtokstabilizáló politika, a 

tájgazdálkodás rendjének formálása és a vidékfejlesztési programok révén az 

összehangolt tájhasznosításról és az infrastruktúra folyamatos modernizálásáról 

gondoskodik. Másfelől a mezőgazdasági-élelmiszeripari kooperációs formák 

karbantartásával (regisztrációs, statisztikai információs rendszer, mezőgazdasági 

termelői értékesítő szervezetek alakításának kikényszerítése), és a termékpolitikáival 

arra törekszik, hogy a mezőgazdasági termelés illeszkedjen a piaci kívánalmakhoz. 

Magyarországon ezzel szemben máig nem sikerült kialakítani sem a természeti 

erőforrások összehangolt hasznosításának formáit, sem pedig azt, hogy a támogatott 

mezőgazdasági fejlesztések összefüggő rendszerben (ültetvények, öntözött területek 
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összehangolt fejlesztése; legelőhasznosítás; élelmiszeripari termékfejlesztés érdekében 

történő mezőgazdasági beruházás) valósuljanak meg. 

 A fentiek miatt rögzült, nehezen változó hazai mezőgazdasági termékkínálat 

az egyik oka annak, hogy az élelmiszeripar nem tudja kellő szélességben kihasználni a 

minőségi termékpiacokon adódó lehetőségeket, másrészt nehezen és korlátozottan tud 

nóvumokkal megjelenni, illetve létező piaci résekbe betörni (például hűtőipari 

zöldségkészítményekkel, bioélelmiszerekkel, fogyasztó számára előkészített karakteres 

hústermékekkel). 

 Ahhoz, hogy a magyar élelmiszeripar hazai piacon és az uniós országokban 

megállja a helyét a versenyben, ki tudja használni az új piaci lehetőségeket, és ne kelljen 

lemondania a hazai fogyasztás igényes részéről, alapvető fontosságú a mezőgazdasággal 

fenntartott, megbízható kapcsolatrendszer és ezáltal egy igényes mezőgazdasági 

termelői kultúra gyors kiterjesztése. Ez a cél természetesen csak megfelelő és 

összehangolt állami szerepvállalás mellett érhető el. Olyan intézményrendszert és 

intézményi kultúrát szükséges kialakítani, amilyenre az EU-beli élelmiszeripari 

versenytársak is támaszkodnak. 
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