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A rendszerváltás előtti magyar gyakorlatban, eltérően a fejlett európai országok 
gyakorlatától, az élelmiszer-gazdaság vertikális összehangolását nem a 
késztermékgyártó és kereskedő cégek vezényelték, hanem nagy mezőgazdasági 
szervezetek és azok szövetségei. Ennek nemcsak politikai és gazdaságszervezési okai 
voltak, hanem összefüggött a marketing kultúra alacsonyabb szintjével és a végtermék 
vezérelte kooperációs láncok hiányával. A rendszerváltás utáni évtizedben a kényszer 
vitte rá a feldolgozó vállalatokat és egyes kereskedő cégeket arra, hogy maguk 
fejlesszék a vertikális koordinációt biztosító szervezeteiket. Ebbeli törekvéseikben 
azonban hátrányban vannak az uniós versenytársaikkal szemben a koordinációt segítő 
intézményrendszer fejletlensége és az eltérő agrárszabályozás miatt.  

 

Az új funkciójú és szereprendszerű kis- és középvállalati szektor 

 

A kis- és középvállalkozások a gazdaság különböző területein 

Azok a történelmi minták, amelyek meghatározták - vagy legalábbis amelyekben leírták 

- a nagyvállalatok és a kisszervezetek viszonyát a gazdaság munkaszervezeti 

rendszerében napjainkra többnyire érvényüket vesztették vagy legalábbis csökkent a 

minta által jellemzett viszony kiterjedtsége. Így érvényét vesztette az a kép, amelyik a 

modern avagy a tőkés gazdaság kibontakozásának folyamatát úgy írta le, mint 

koncentrálódó munkaszervezetek - a bérmunkás viszonyok - egyre fokozódó túlsúlyát. 

Ebben a modellben a kisvállalkozások a gazdaság két területén koncentrálódnak: 1) a 

mezőgazdaság, kisipar, kiskereskedelem "hagyományos"-nak tekintett területein, 

amelyeket még nem szervezett meg nagyüzemi formában a tőke (vagy elaprózott piacai, 

illetve erőforrásai miatt nem tartja célszerűnek üzemmé szervezni) és 2) az olyan új 

fogyasztói szükségleteket (többnyire szolgáltatások formájában) kielégítő üzletágak 
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területén, amelyek nem elég tömegesek vagy túl individualizáltak ahhoz, hogy 

üzemszerűen lehessen megszervezni őket. 

Ezt a képet gazdagította és formálta át az ötvenes és a hatvanas években a 

nagyvállalkozás (amelynek közepében továbbra is a nagyüzem állt) hálózatszervező 

szerepének felismerése. A "bedolgozó hálózatok" kialakítására törekvés különböző 

motívumai - az ingázás csökkentésére törekvés, a japán gazdaság tudatosan 

"kétszektorú" fejlesztése a 60-as években, a kereskedői "Verlág" újrafelfedezése, stb. - 

,a termeltetés rendszerének kiterjesztése az "ipari mezőgazdaság" szervezési 

eszmekörének megfelelően és annak felismerése, hogy a nagyüzemeknek működésük 

fenntartása érdekében szükségük van egyedi illetve kissorozatú inputokra, tudatosította, 

hogy a kisvállalkozásokat nem csupán, sőt, nem is elsősorban a fogyasztói piacok 

tartják fenn. A termelés ésszerű rendje még a nagyvállalatok üzleti érdekévé is teszi, 

hogy igényeljék és saját üzletkörük tervezett fejlesztésébe is belefogják a kisvállalkozási 

szektort.  

Ugyanakkor a fogyasztás differenciálódásával a kereskedelmi nagyvállalkozások 

saját, egymással és iparvállalatokkal szembeni pozíciójukat erősíthetik azzal, ha 

átnyúlnak az iparvállalatok feje fölött. Szélesebb körben keresik a termékötleteket s 

maguk is segítenek a felfedezett termékek fejlesztésében, gyártásának 

megszervezésében, a kistermelői közösségekben a gyártási kultúra elterjesztésében. 

Ezen a bázison fejlődtek ki azok a termékfejlesztéssel és ötletgyűjtéssel hivatásszerűen 

foglalkozó cégek, amelyek a fogyasztói piacon is új fejlődési lehetőségeket nyitottak a 

kisvállalkozóknak. (Lakás és nyaraló felszerelés, dísztárgyipar, bútoripar, cipő és 

ruhaipar területén.) 
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A 70-es évek közepétől aztán olyan új folyamatok jelentek meg illetve 

tudatosultak, amelyek teljesen átalakították a nagy és a kisvállalkozás viszonyáról 

kialakított képet. A "Small is Beautiful" eszméje divatjának ugyan ebben az 

átalakulásban legföljebb csak közvetett szerepe volt, mert a nagyvállalkozások - sőt, 

egyre nagyobb és egyre nemzetközibb vállalkozások - kitüntetett szerepe nem enyhült, 

de a nagyvállalkozás és a nagyüzem fogalma elszakadt egymástól. Részben azért, mert 

még a modernség és a haladás szimbólumának számító gép- és műszeriparban is olyan 

kisvállalkozási expanzió indult, amelytől még a nagyvállalatok technológiai rendszere is 

függő helyzetbe került, részben pedig azért, mert a zárt hálózatszervezés nagyvállalati 

logikáját felváltotta a rugalmas és a környezete felé nyitott hálózatok kialakításának 

filozófiája. (A vállalati tervezési filozófiákban pedig a stratégiai tervezés, a 

súlypontáthelyezések megvalósíthatóságának elve, a több-központú hálózat stb. eszméi 

kerültek előtérbe.) 

Így a kis- és középvállalati (KKV) szektor kiterjedése nem csupán - és a 80-as 

évek közepétől nem is elsősorban - a szektor addigi szereplői előtt kitágult üzleti tér 

kiterjedése miatt következett be (noha ez a kiterjedés sem becsülhető le), hanem azért is, 

mert a vállalatvezetőből hálózatszervezővé előlépett nagyvállalkozói törzskarok és az új 

- előbbiekkel versenyző - hálózatszervezők, kapcsolatépítő ügynökségek azt a teret 

adták át nekik, amelyben a tranzakciókat eddig vállalaton belül szervezték. 

A konglomerátumok feldarabolása - hogy a vállalati központ a kutatási- vagy 

reklámigényes fő tevékenységre koncentrálhasson - az autsourcing, a frainchise, a 

nagyvállalatok által szervezett beszállítói programok, stb. a nagyvállalkozások léte 

szempontjából meghatározó területeket engedtek át a kisvállalkozói szektornak. Így a 

megnövelt autonómiájú korábbi munkavállalóknak és még gyakrabban a munkavállalói 
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csoportoknak az autonómiával együtt megnőtt a felelősségük is teljesítményük 

minőségéért, termelésük ütemezéséért, stb. Kevésbé függnek egy központtól, viszont 

könnyebben versenyeztethetőek a rokonszakmájú egyénekkel, csoportokkal. 

A vállalatnak és környezetének ez az átalakulása a privatizációra készülvén vagy 

azt követően Magyarországon is lejátszódott. (Gyorsabban persze és összekeveredve a 

válság miatti leépítésekkel.) Ezért is van az, hogy az új vállalkozói réteg a képzettebb 

emberekből kerül ki. És ezzel magyarázható, hogy a magyar kisvállalkozások - ha 

eltekintünk az ügynökök népes táborától - stabilabbak, kisebb megszűnési rátájúak, mint 

a nyugat-európaiak. A hazai viszonyok között ugyanis valószínűleg jobban működik a 

kulturális "előcenzúra": azok mennek inkább vállalkozónak, akik tanultságuk és 

társadalmi kapcsolataik miatt esélyesek arra, hogy meg is tudjanak felelni a vállalkozói 

lét követelményeinek. 

Így nálunk az ipari kisvállalkozások zöme eleve hálózatba - a konfekcióiparban 

esetleg két vagy három hálózatba is - szervezve jött létre, kezdettől így működik a 

szállítási és a hírközlési vállalkozások nagy része és hirtelen kitágult a kisvállalkozók 

tere a gazdasági szolgáltatásokban (itt működik az egyéni vállalkozások közel negyede 

és a társas formában működő mikro-vállalkozások ötöde). A gazdasági szolgáltató 

vállalkozások (könyvelők, jogi irodák, minőségügyi vizsgálók és tanácsadók, 

kapcsolatközvetítők, műszaki tanácsadók, fejlesztő-elemző munkacsoportok, pénzügyi 

ügyintézők, számítástechnikai szolgáltatók, stb.) közt vannak azok is, akik szakágazati 

fejlesztő, hálózatszervező és egyéb szerepekben legalább annyira a gazdasági fejlődés 

lendítőivé váltak, illetve fognak válni, mint a nagyvállalkozói központok. Szociális 

helyzetük és kulturális környezetük igen távol van attól a helytől, ahová a 

kisvállalkozásokat a közmegítélés teszi.  
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A KKV-szektor szereplőinek sajátos helyzete az élelmiszer-gazdaságban 
 

A fejlett országok élelmiszer-termelésében az ötvenes-hatvanas évek fordulóján az ipari 

mezőgazdaság eszmerendszerének megformálásakor váltak tudatossá azok az eszmék, 

amelyek az egyes szereplők hálózatba rendeződésének szükségességét hangsúlyozzák. 

Az a szemlélet, amely az élelmiszeripar és a kereskedelem feladatát átalakítja és a 

mezőgazdasági termékek felvásárlása és a fogyasztók számára történő előkészítése 

helyett a kínálat teremtést állítja előtérbe, a vertikum egészében összehangolt újítások és 

a vertikum egészét átfogó hálózatok rendszerébe terelte át az élelmiszer-gazdaság 

szereplőit.  

A megújulás teljes tudatossággal a baromfi-termelésben és a tejszektorban 

bontokozott ki először. Az új fogyasztói igények kielégítésére kifejlesztett új termékek 

és állatfajok érdekében a tenyésztést, a takarmányozást, a technológiai rendet, az egyes 

termelési fázisokhoz szükséges disztribúciós rendszereket, a finanszírozási módokat 

összefüggő rendszerben alakították ki. A mezőgazdasági termelőket arra késztették, 

hogy termelői hagyományaikkal szakítva a termék és a kooperációs partnerek 

szükségletei szerint alakítsák ki tevékenységüket. Ez a hálózatszervezés együtt járt új 

vállalkozási formák megszületésével: tenyésztő, szaktanácsadó, tápkeverő és 

tápkereskedő vállalkozások, új hitelezési formák, demigrosz kereskedelem, 

minőségellenőrző vállalkozások stb. Egymástól távol álló kultúrájú társadalmi 

csoportokhoz tartozó vállalkozók kerültek egymással közvetlen kapcsolatba; új 

szelekciós irányok alakultak ki a mezőgazdasági és kereskedő vállalkozók között. 

Felértékelődött a diplomás gazdák szerepe és azoké a kisebb vállalkozóké, akik 

mezőgazdálkodáson kívüli szakmai kultúrával is rendelkeztek. 
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A hetvenes és nyolcvanas években az USA-ban és az európai együttműködési 

rendszerben is olyan intézmény fejlődés következett be, amely arra kényszerítette az 

élelmiszer-gazdaság szereplőit, hogy termelésszervezésüket és termelésfejlesztésüket 

összehangolt rendszerben végezzék, és érvényesülni tudjon az élelmiszeripar és a 

kiskereskedelem hálózatvezérlő szerepe. Azaz a feldolgozók és a kereskedők határozták 

meg, hogy mit igényelnek a mezőgazdasági alapanyag-termelőktől, eközben ők  

igazodtak és egyben vezérelték a fogyasztói kereslet alakulását. Ekkor vált a 

mezőgazdaság ugyanolyan "iparággá", mint a gazdaság többi területe: a kínálati bőség 

miatt a felhasználó gazdasági ágak és végső soron a fogyasztó kívánságainak 

kiszolgálójává. 

A nyolcvanas évek végétől a környezeti igények, a tájgazdálkodás és az 

élelmiszerbiztonság kérdésének előtérbe kerülése olyan normák kialakulásához vezetett, 

amelyek részben újabb ösztönzést adtak az együttműködéseknek, részben pedig 

egységesítik azokat a kritériumokat, amelyek teljesítésével egy vállalkozás az 

együttműködési hálózatok tagja lehet. Így például a minőségbiztosítás azt igényli, hogy 

minden az élelmiszer-előállításhoz felhasznált anyag és alkalmazott technológia 

szabványos legyen. A környezetvédelem és a tájgazdálkodás a föld- és a 

vízhasználatban való kényszerű együttműködéseket alakítja ki és szelektál az 

alkalmazható technológiák között. E kritériumok együttesen arra terelik a rendszert, 

hogy zárt termékpályák alakuljanak ki, mert így lehet minden termelési és forgalmazási 

fázist ellenőrizni, és a biztonsági kockázatokat minimalizálni. Szemben az ötvenes-

hatvanas évekkel, amikor a hálózat alakulások motorja egy-egy összetett nagyvállalat 

volt (például baromfifeldolgozásban és nemesítésben érdekelt cégek, desszert 

tejtermékek előállítására berendezkedett cégek), napjainkban többgócú hálózatszervezés 
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folyik. A feldolgozó iparon kívül a kereskedelemből, a mezőgazdasági termelői 

társulásokból, termék-, vagy technológia fejlesztő cégekből is indulnak ki sikeres 

hálózatszervezési törekvések. Az élelmiszer vertikum különböző szereplőinek kulturális 

közeledése lehetővé tette, hogy olyan csoportok lépjenek közvetlen együttműködésre, 

amelyek korábban nagyvállalati szervezés nélkül azt nem tudták volna megtenni. A 

pénzintézeti, finanszírozási rendszer differenciálódása (ma már a történelmi 

agrárbankok csak részben végzik a mezőgazdaság finanszírozását; új meggondolások 

alapján működő program-finanszírozó, ügylet-finanszírozó pénzintézetek jelentek meg 

ebben a térben) és az állami támogatási és szabályozási rendszer segíti azt, hogy 

sokszínű szervezési gócrendszer tudjon kialakulni és fennmaradni. Az USA-ban a 

mezőgazdasági értékesítési szövetkezeti rendszer új területekre kiterjedése (például 

zöldség, gyümölcs, vetőmag értékesítés), az EU-ban a mezőgazdasági termékértékesítő 

szervezetek kötelező megformálása lehetővé tette, hogy mezőgazdasági termelői 

közösségek együtt keressenek új hálózati partnereket. (Ekképp a közvetlen 

feldolgozóipari és kereskedői termeltetési rendszerrel szemben nyertek nagyobb 

szabadságot.) Ezt azonban csak akkor tehetik meg, ha megfelelnek mindazoknak az 

igényeknek (ütemezés, áru-előkészítés, készletezés és minőségi szabványok), amelyek 

az élelmiszerpiaci fellépés alapkövetelményévé váltak. Így vált lehetővé az is, hogy a 

korábbi hálózatszervezőkkel (elsősorban termékfeldolgozó vállalkozások) versenyző új 

(kereskedő cégek, különleges céltermék létrehozására alakított vállalkozások) 

hálózatszervezők sikeresek tudjanak lenni. 

Az élelmiszer vertikumok hálózatainak sajátosságai részben abból fakadnak, 

hogy a mezőgazdaság vállalkozás-rendszere szükségszerűen dekoncentráltabb, mint 

más feldolgozó iparok beszállító rendszere. Földrajzilag és kulturálisan jobban 
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elválasztott csoportokat kapcsolnak össze, mint más vertikumok hálózatai. A különféle 

élelmiszer vertikumok (például a tejtermelés vagy tartósított zöldség előállítás) 

egymástól jelentősen eltérő technológiai és gazdasági feltételek közt működnek. Ezért 

egészen más természetű hálózatokat igényelnek. Így nem csak arról van szó, hogy a 

különféle élelmiszervertikumok eltérnek a gazdaság más területein kialakult vertikális 

hálózatoktól, hanem arról is, hogy nagy különbségek vannak az élelmiszertermelés 

különféle területein kialakult hálózatok között is. Egy tehenészfarmer egészen más 

természetű együttműködésben vesz részt, mint például egy kertész vagy egy 

sertéstenyésztő. 

Az elmúlt harminc évben a magyar élelmiszer-gazdaság formálódásában is 

szerepet játszottak azok a folyamatok, amelyek összefüggő hálózatokba és egyre 

sztenderdizáltabb részpiacok rendszerébe terelte az agrobiznisz szereplőinek 

együttműködési formáit. A szocializmusbeli kisüzem-nagyüzem dualitás és az akkori 

termelési rendszerek szervezési elvei gyakran elfedték azt a tényt, hogy a magyar 

mezőgazdaságban is a feldolgozóipar és a végtermékpiac változásait kiszolgáló 

folyamatok zajlanak le. A rendszerváltás után azonban a kialakult túltermelési válság 

rákényszerítette a mezőgazdaság szereplőit arra, hogy tudomásul vegyék a felhasználók 

szempontjait, az élelmiszeripart és a kereskedelmet pedig arra, hogy megtanuljon 

hálózatokat szervezni. Ám Magyarországon a szereplők egy részének felkészületlensége 

és az állami politikák ambivalenciája miatt egyelőre az élelmiszer-gazdaság szereplői 

megosztottak. Egy részük törekszik hálózatok formálására és a hálózatokban való 

karakteres szerepvállalásra, más részük "archaikus" értékesítési és beszerzési formákat 

keres, illetve az államtól várja, hogy megoldja piaci és kooperációs formáit. 
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Az új gazdasági rend és az uniós csatlakozás kihívásai 
 

A kisvállalkozások zömének ez az egy vagy több központú hálózatokba rendeződése 

többirányú következményekkel jár. 

1) A termeléshez, forgalmazáshoz, tömegesen megszervezett szolgáltatásokhoz 

szükséges inputok (anyagforgalom és szolgáltatások) mozgása (a jól sztenderdizálható 

tőzsdei jellegű cikkek forgalma kivételével) egyre jobban elszakad a nyitott (azaz 

szabad) piactól. Egymást kölcsönösen számon tartó szereplők közt - többnyire előre 

tisztázott feladatelosztás alapján - folyik a forgalom. A munkamegosztás zárt, avagy 

félig zárt hálózatokra tagolásán a nagyvállalatok szerepének némi csökkenése nem 

enyhített, sőt, a gazdasági kapcsolatok szinte minden típusára kiterjedt az előzetes 

koordináció és a partner ellenőrzésének elve. A minőségbiztosítási rendszerek 

különböző formáinak elterjedése, a termékért, szolgáltatásért viselt felelősség 

kiterjedése, a fogyasztóvédelemnek a fogyasztás minden színterén kialakuló elve, stb. 

szentesíti ezt a folyamatot. (Aminek motorja persze a teljes termelési láncban 

biztosítható minél nagyobb termelékenységnövekedés, radikális termékfejlesztés, vagyis 

a vertikum egészét egyszerre befolyásoló marketing.) 

2) A végső fogyasztás piacain egyre élesebb, mert egyre nagyobb téteket 

kockáztató a verseny. (Ez azonban nem egyes cégek, hanem a mögöttük felsorakozó 

teljes vertikumot átfogó hálózatok versenye.) Ezért nem engedheti meg magának a 

vezértermék piacra vivője vagy a komoly kereskedőcég, hogy inputjában arra a 

termékre, szolgáltatásra, újításra hagyatkozzon, amit a piac kínál. Teljes láncolatban kell 

megszereznie, illetve felkutatnia mindazt, ami az ő verseny-pozíciójának állandó 

javításához szükséges. S amit így felkutatott és megszerzett magának arra vigyáznia 

kell. 
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3) Az együtt versenyző hálózati szereplők kohézióját, igényes alkalmazkodását 

persze veszélyezteti a hálózat jogi széttagoltsága - a kisvállalkozások nagy aránya a 

hálózaton belül. Ezért a szervező központnak, központoknak a támogatás - függésben 

tartás - felügyelet - részvétel különböző technikáit állandóan alkalmazniuk kell.  

Mégis a hálózat jogi széttagoltságának, a saját felelősségükre gazdálkodó 

szereplők együttműködésének rengeteg előnye van. Először is azért, mert a modern 

termelési viszonyok közt felértékelődött emberi tőke gazdasági potenciáljának 

kihasználására így nagyobb tér nyílik.  S nem csak azért, mert a vállalkozói státuszban 

lévő gazdálkodó több féle tudást tud és kényszerül használni, mint az előre megtervezett 

munkaszervezetben dolgozó, hanem azért is, mert különböző kultúrájú és 

"beágyazottságú" emberek kooperációja - a változatosabb csoportképződési és 

foglalkoztatási formák miatt - kisebb energiával biztosítható.  

Nem vonhatók kétségbe az önálló vállalkozásokra bomló hálózatok pénzügyi 

előnyei sem a centralizált nagyvállalattal szemben. Hiszen több forrásból tudnak 

felhalmozási és finanszírozási forráshoz jutni (ha pénzügyi megtakarításokkal is 

rendelkező családok elég bőségesen akadnak és ha elég kiterjedt és változatos a 

pénzügyi intézményrendszer az érdekelt társadalmi szegmensben), illetve kombinálni 

tudják az új hálózati szükségleteknek megfelelően a korábban fölhalmozott vagyont. A 

hálózatokon belüli "szűk kapacitások", illetve az egyenetlen munkaterhelésből fakadó 

problémák is könnyebben kezelhetők - kevesebb biztonsági tőkét igényelnek - 

kisvállalkozások hálózatában, mint nagyvállalatokban. 

Tagadhatatlan a kooperációs hálózatok önálló vállalkozásokra tagolódásának 

biztonsági - társadalmi és tőke kockázatokat csökkentő - szerepe is. Hiszen a lánc 

végterméke piaci részesedésének csökkenésekor - bár épp úgy veszélybe kerül minden 
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szereplő, mintha egy nagyvállalatot fenyegetne csőd - a hálózat néhány tagja "viszi el a 

balhét". Az egyes vállalkozásoknak, vállalkozói részhálóknak és csoportoknak 

lehetőségük van a piacon előretörő konkurens vagy rokontermék-gyártó hálózatához 

csatlakozni, illetve új célokra új hálózatba rendeződni. A "rekombinációt" segítő 

mechanizmusok sok pontból és változatos formában tudnak beindulni.  

Ezért jobb a hitelpiaci szervezeti rendszer szempontjából is, ha több csatornán és 

nem pedig döntően a termeltetőn vagy az "integrátoron" keresztül finanszírozzák a 

vállalkozói hálózatokat. 

4) Az egyén - a tényleges és potenciális munkavállaló - karrierépítése, 

versengése, önmaga elfogadtatása, érdekérvényesítése szempontjából a gazdaság új 

szerveződési rendjében megváltoztak a célszerű stratégiák és új kulturális igények 

kerültek előtérbe. A verseny és a szelekció ismert színterei - munkaerőpiac, szervezeti 

élet - mellé szinte minden szakmában belépett a vállalkozói karrier lehetősége. (Így 

most másképp szegmentálódik a munkaerőpiac és a vállalati szervezet is.) 

Természetesnek tartott érdekközösségek - például a hasonló szakmájúaké vagy 

munkaszervezeti helyzetűeké - bomlanak föl, új elvek vezérlik a csoportképződést, a 

hierarchiát, a patrónus-kliens kapcsolatokat stb. Fölértékelődik a személyessé vált tudás 

és az együttműködési képesség. (Hiszen hálózati szerepem kialakulásakor hitelességem: 

hozzáértésem, megbízhatóságom, feladatértő képességem, alkalmazkodóképességem 

méretődik meg. Kell, hogy tagja legyek egy, az eddigieknél igényesebb kommunikációs 

közösségnek. Mert a gépsor, a szalag, a tagolt munkarend és vezetői hierarchia nélkül is 

látnom kell milyen igényű rendbe illeszkedik be amit csinálok.) 

Nyilvánvalóan annak, hogy az új, könnyen átrendeződő, de változatosabb 

koordinációs technikákra támaszkodó és hálózat-specifikus ám egyénített 
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szerződésekben működő munkamegosztási és együttműködési rendszer át tudja fogni a 

társadalmat meg voltak a maga kulturális és intézményi előfeltételei. Szükség volt arra, 

hogy versenyző bőségben legyenek azok az emberek, akik képesek a szakmai ismeretek 

állandó újítására; a gazdálkodói kultúra olyan közös értékrendszere és nyelvezete 

alakuljon ki, amelyik lehetővé teszi, hogy a legkülönbözőbb szakmájú és helyzetű 

emberek tartós együttműködésre lépjenek egymással; és hogy rendelkezésre álljon az az 

intézményrendszer - szerződésminták, tudás és kapcsolatközvetítő szervezetek, 

felelősség fogalmak, kommunikációs fórumok, "minősítő" szervezetek, stb.-, amely 

egyrészt kiszabadítja az embert saját közössége és munkaszervezete korlátaiból, 

ugyanakkor biztosítja az új kapcsolatok egyértelműségét és megbízhatóságát. Ennek az 

intézményrendszernek karbantartásán és fejlesztésén múlik az új együttműködési 

rendszer hatékonysága és újuló képessége: 

a) A szakmai ismeretek szerzése kilépett az iskola és a munkahely kettős 

rendszeréből. Változatos színterei és formái alakultak ki. Ezért tud a hagyományos 

hálózatszervező (a nagyvállalat) megszabadulni a széleskörű betanítás gondjától, (noha 

hiány esetén vállalja ezt a feladatot, sőt, vállalat specifikus szakmák kialakítására is 

törekszik) és megkövetelni potenciális partnereitől, hogy alkalmasak legyenek arra, amit 

csinálnak. (Teszteli, sőt versenyezteti őket.) Viszont ezért tudnak új hálózatszervezési 

gócok létrejönni. Az életformává vált tanulás azonban kiszolgáló és orientáló 

szervezeteket igényel. 

b) A távoli felhasználó igényeinek kielégítése és az aktuális technikai ismeretek, 

eszközök és kellékek biztosítása olyan alkalmi és rendszeres szolgáltatások 

igénybevételét teszi szükségessé, aminek megszervezésére a kisszervezetek képtelenek. 

A szaktanácsadók, az egymással versenyző - szaktanácsadásra is képes - ügynökök 
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rendszere, a hiteles tudást közvetítő vizsgáló szolgálatok, a fejlesztő szervezetek és a 

mindezeket felügyelő avagy versenyeztető közösségi szolgáltató rendszer nélkül a 

kisvállalkozások csak az integrált beszállító szerepére képesek. 

c) A tőkeképződésnek, finanszírozásnak olyan változatos társadalmi kötésű (és 

mégis áttekinthető és ellenőrizhető) intézményrendszerére van szükség, amely maga is 

serkenti a kooperációk fejlődését, beágyazottságának formájával csökkenti a 

hitelcenzúra költségét és a kihelyezési kockázatot, tudja vállalni az ügyfelek 

üzemgazdasági szemléletének erősítését, döntési támogatást tud nyújtani, és képes 

vállalni azt is, hogy esélyeik és képességeik szerint differenciálja ügyfeleit. Vagyis 

üzletkörönként és társadalmi környezetenként más-más természetű és mégis egységes 

rendszert alkotó hitelközvetítő és tőkegyűjtő szervezetekre van szükség. 

d) Ezen túl szükség van az ügylet-típusok egyértelműségére, az ingatlan-

nyilvántartás és átruházás világos rendszerére, egyértelmű táj- és térhasználati, 

biztonsági, higiéniai, garanciális, munkajogi, stb. szabályokra. Vagyis olyan hatósági és 

közősségi szolgáltató szervezetekre, amelyek rendezési és területhasznosítási tervek 

karbantartásával, higiéniai, környezetvédelmi, biztonsági és minőségvédelmi 

szemlékkel és tanácsadással biztosítják, hogy a vállalkozó eligazodjon abban, hogy mit 

és hogyan tehet és hogy tudja: potenciális partnerei és versenytársai is ugyanolyan 

igényes normák szerint végzik a dolgukat. Egy szabad és rugalmas rendszernek 

egyértelmű határokra és tájékozódási pontokra van szüksége. Ugyanakkor olyan 

kommunikációs közösségre is, amelyben a hatóság, a közösségi szolgáltató és az ügyfél 

érti egymást. 
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A KKV-szektor megváltozott gazdasági szerepének összegzése 
 

Az előbbiekből kitűnik, hogy a KKV-szektor szereplőinek lehetséges pozíciója a 

(szakágazati) vertikális kapcsolathálók természetétől függ. Sikerességük alapvetően a 

hálózat sikerességén múlik. A hálózaton belüli szerepük erőssége pedig azon, hogy 

mennyire tudnak egyéni, nélkülözhetetlen hálózati funkciót kialakítani maguknak. A 

modern gazdaságban megfigyelhető szerepváltozások összefüggnek azzal, hogy az 

univerzális sokprofilú nagyvállalatok helyett, a nagy vállalkozás hálózatszervező 

szerepe kerül előtérbe. Ezért a nagyvállalat és a bedolgozói közti viszony átalakul. 

Ugyanakkor lehetőség nyílik alternatív, nem nagyvállalat-központú hálózatok 

megformálódására is. (Például kereskedelmi ügynökség, vagy célterméket előállító 

vállalkozás olyan új hálózatot képes létrehozni, amelybe a korábbi nagyvállalatok csak 

beszállítók.) Mindezek következtében: 

a) A hálózati központ és a kooperátorok térbeli közelségének jelentősége 

megváltozik. Ha a termékforgalmazás logikai szükséglete nem igényli, akkor nem kell, 

hogy térbeli közelség legyen a hálózat résztvevői között (a beszállítók személyes 

felügyelete kevésbé fontos). 

b) A fejlesztési feladatok szétválnak, a hálózat részcsoportjainak önállóan 

megfogalmazódó fejlesztési feladatai és fejlesztés megoldó technikái, kapacitásai 

vannak. Ebből is következik a hálózatok nyitottsága. 

c) A vállalati logisztika helyett a hálózati logisztika kérdései kerülnek előtérbe. 

d) A marketing a hálózati feladatok koordinálásában kitüntetett szerepet kap. 

A fejlett országokban szokásoshoz hasonlóan a magyar 

élelmiszervertikumokban is megfigyelhető, hogy vannak olyan üzleti körök, 

amelyekben ma is a nagyvállalat és beszállítói „természetű” üzleti körök a 
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meghatározók, de egyre jelentősebb azon hálózatok aránya, amelyekben a hagyományos 

szerepmegosztás megbomlott és egymással versengő hálózatszervezési formák jelentek 

meg. Ez utóbbiakban hálózatszervező szerephez jutottak exportügynökségek; 

áruelőkészítő és készletező vállalkozások; céltermék fejlesztő és termelésszervező 

vállalkozások; kereskedelmi beszerzési társulások; tanácsadó cégek; mezőgazdasági 

termelők egyesületei. 

 

A magyar élelmiszer-gazdaság vertikális koordinációjának átalakulása 
 

A  válságba került örökölt koordinációs formák 
 

A rendszerváltás előtt a kereskedelem és az élelmiszeripar vezérlő szerepe az 

élelmiszer-gazdaság hálózatainak alakításában csak közvetve tudott érvényesülni, mert 

a hálózatok koordinálására a politikai rendszer elsősorban a mezőgazdaság 

intézményrendszerét használta. A hivatalos koordinációnak két szintje volt. A 

nagyüzemek és a kisüzemek vonatkozásában a "nagyüzem integrálja a kistermelés" 

elvét igyekeztek érvényesíteni. A nagyléptékű gazdasági hálózatok formálására pedig az 

ún. termelési rendszerek szolgáltak elsősorban.  

Így a mezőgazdasági nagyüzemek nyilvánvalóan a kisüzemek hálózatait csak ott 

tudták megszervezni, ahol azok beleillettek a nagyüzem üzleti tevékenységébe. Ha 

például a nagyüzem nem foglalkozott zöldség-kereskedelemmel, akkor az integrációs 

tevékenysége legfeljebb szolgáltatás-értékesítésre terjedt ki. A kistermelőknek 

maguknak kellett megkeresniük azokat az együttműködési formákat, amelyekben 

termékeiket értékesíteni és termelésüket újítani tudják. Ezért az ún. második 

gazdaságban a hivatalossal párhuzamos értékesítési csatornák és kooperációs hálózatok 

alakultak ki. Egy-egy település szakosodott termelői más települések szakosodott 



 
 

16

termelőivel inkább keresték az együttműködést, mint a helyi szövetkezettel. Emiatt 

váltak le sokszor a baromfitartók vagy a hajtatott zöldségtermelők az anyaszövetkezet 

üzleti rendszeréről. 

A termelési rendszerek elsősorban kereskedelmi és szolgáltatás értékesítő 

szervezetek voltak. Megerősödésükben nagy szerepe volt annak, hogy az egységesen 

kezelt nemzeti külkereskedelem intézményrendszerében sajátos kereskedelmi kapuként 

működtek. Mint szolgáltatók és mint anyag- és gépértékesítők valóban törekedtek arra, 

hogy kiépítsék hálózati kapcsolataikat. A sokprofilú, óriásszövetkezetek általában nem 

voltak alkalmasak arra, hogy a nyugat-európai szövetkezetek mintájára az élelmiszer 

vertikum teljességében szervezzék meg a kooperációt. A hivatalos intézményrendszer 

merevsége ellenére a hetvenes évek után megújult élelmiszeripari szakágazatok 

(baromfiipar, gyümölcslé-gyártás, jégkrém-gyártás, hűtőipar) képesek voltak 

céltermelői, koordinált mezőgazdasági beszállító kör kialakítására, és a nagyüzem-

kisüzem munkamegosztásban létrejöttek olyan sikeres kooperációs formák, amelyek a 

résztvevők hatékonyságát  kölcsönösen javították. 

Mivel nem működött olyan allokációs mechanizmus, amely a termelési 

feltételeket és a kooperációs kapcsolatokat a hálózatok piacképessége és 

versenyképessége szerint rendezte volna át, a racionális és gyakran hatékony 

részmegoldások ellenére, az 1989/1991-es túltermelés idején az addigi integrációs 

mechanizmusok zöme működésképtelenné, a szereplők számára megbízhatatlanná vált. 

 

Sikeres és kudarcos kooperációs formák a rendszerváltás után 
 

A rendszerváltás után az élelmiszer-gazdaság piacai gyorsan átrendeződtek. A 

mezőgazdasági termelésben, feldolgozásban és kereskedelemben a kilencvenes évek 
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elején bekövetkezett vállalkozás burjánzás, valamint a korábbi termelési és értékesítési 

kapcsolatok részleges megbízhatatlanná válása szakágazatonként és részpiaconként 

eltérő módon új kapcsolatépítési és hálózatformálási törekvéseket kényszerített ki.  

 

Például a tejiparban, ahol 1993-tól az új befektetők a termékpiaci 

versenyt is kiélezték, a minőségi termelésre törekvő cégeknek az volt a fő 

gondja, hogy a megfelelő alapanyag-kínálatot biztosítani tudják. A 

privatizáció, a mezőgazdasági nagyüzemek feldarabolódása azzal a veszéllyel 

járt, hogy a tejipar elveszíti legértékesebb beszállítóit: az extra minőségű tej 

termelésére alkalmas telepeket. A gyors termékfejlesztés kényszere 

nyilvánvalóvá tette, hogy ezek nélkül a telepek nélkül a megújult fogyasztói 

piac kiszolgálására nem lesznek képesek. Ezt 1993-ban jelezte a 

megnövekedett import eredetű (például joghurtok, sajtok, tartós tejek) 

fogyasztás is. Ezért a tejipar cégei aktív szerepet játszottak, hogy segítsék mind 

az új mezőgazdasági nagyvállalkozókat egyes telepek és tenyész-állomány 

megszerzésében, mind pedig a talpon maradt szövetkezeteket abban, hogy 

telepeiket korszerűsíteni tudják. Banki kapcsolataikat felhasználva a 

vállalkozói és a reorganizációs hitelek terelésével, a megbízható telepekkel 

kötött kiemelt áras értékesítési szerződésekkel és a terméktanácsok közül 

legelőször működőképessé váló Tej Terméktanáccsal megkötött egyezségekkel 

a tejipari vállalkozások 1995-re stabilizálni, sőt fejleszteni tudták az extra tej 

termelését és ezzel stabilizáltak egy nagyvállalkozói, illetve nagyüzemi 

mezőgazdasági termelői kört is. A hagyományos háztáji, kistermelői 

tehenészeti rendszer sorvadása a kilencvenes években, a feltámadt politikai 

illúziók ellenére, tovább folytatódott. Még inkább vált elsősorban politikai 

kötelezettséggé a dekoncentráltan előállított és megbízhatatlan minőségű tej 

felvásárlása, mint a szocializmus idején, mert a tejipar nagyvállalatai a kétszer 

pasztörizált zacskós tej előállításán kívül másra nem tudták használni az innen 

származó tejet. Mindössze néhány faluban alakult ki kistermelői 

együttműködési rendszer, amelyik az igényes fejést és tejkezelést lehetővé 

tette. 
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A hazai baromfi-gazdaság esetében a modern feldolgozóipar a 

termeltetési rendszerekkel együtt fejlődött a hetvenes és nyolcvanas években. 

Ezért a feldolgozók és a termelők együttműködése, a gyártási és tenyésztési 

programok összehangolása hozzátartozik a szakma öröklött kultúrájához. A 

nyolcvanas években ebben a szakágazatban alakult ki a „garázs vágóhidak” 

rendszere  egy-egy nagyobb hizlaló vállalkozó kezelésében.  A rendszerváltás 

után sok baromfihizlaló kényszerült arra, hogy „garázs vágóhidat” hozzon létre 

a baromfiipari termeltető kapcsolatok meglazulása miatt. Gyorsan születtek 

azonban olyan nagyobb hizlalóktól kiinduló középvállalkozások is, amelyek 

nem csak vágóhídként üzemeltek, hanem darabolt áru előállítására és belföldi 

terítésére is berendezkedtek. (Ez utóbbiak közül néhány az évtized közepétől 

minősíttette vágóhidját és az exportba is bekapcsolódott.) 

Az 1993-as év után a baromfihizlalásban és tojástermelésben a 

feldolgozó cégek gyártásfejlesztése és néhány új vágóhely gyors növekedése 

hatására újjá szerveződött a termeltetési rendszer, amelynek keretében a liba, a 

kacsa és a pulyka termelése jelentősen növekedett, illetve a csirke- és a 

tojástermelés is stabilizálódni tudott. A belföldi és külpiaci fogyasztói kereslet 

ösztönzésére két nagy baromfiipari csoport (Hajdú-Bét és Bábolna) alakult ki, 

amely belső szakosítással, tenyésztésszervezéssel kísérletet tett arra, hogy a 

feldolgozó gyáregységek termékszakosításával, a tenyésztés és a tápellátás 

egységes rendszerbe szervezésével, igényes alapanyag-termelést alakítson ki, s 

így új termékfejlesztési lehetőségeket teremtsen. Rajtuk kívül a Saga járt elől a 

termékfejlesztésben és az ennek alárendelt tenyésztői és termeltetési rendszer 

kialakításában. Ugyanakkor középvállalkozássá növekedett feldolgozó 

vállalkozások egymással stratégiai szövetségben az ország több régiójában 

voltak képesek versenyző hálózatot létrehozni. A kínálati ciklusok kikerülése 

és a termelés ütemezésének összehangolása érdekében a baromfifeldolgozók is 

törekszenek arra, hogy ne csupán szerződéses viszonyban legyenek a 

hizlalókkal, hanem minél több hizlaldában tulajdonossá váljanak. Különösen 

igaz ez a középvállalkozói körre, mert ezek tagjai korábban maguk is brojler-

csirke termelők vagy termeltetők voltak. 
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Az adott fogyasztói és vállalatközi piaci környezetből következik a szakosodás 

szükséglete. A vállalkozónak tudnia kell, hogy mit vár el tőle a piac. Így a sikeres 

kisvállalkozásnak is szüksége van arra, hogy 1) rendelkezzen mindazzal a tudással, 

amely kell ahhoz, hogy megfeleljen terméke felhasználója igényeinek; 2) kialakítsa 

azokat a kapcsolatokat, amelyek révén a vele szembeni igényekről folyamatosan 

tájékozódni tud és 3) olyan speciális eszközöket szerezzen be, amelyekkel az adott 

üzletkörben igényelt minőségi termelést vagy szolgáltatást az ott szokásos kereskedelmi 

léptékben biztosítani lehet. 

A kilencvenes évek első fele arra is tanulsággal szolgál, hogy a vállalkozói 

sikerhez nem elég azt tudni, hogy mit vár el az adott termék kínálójától a piac, hanem 

annak is meghatározó szerep van, hogy kikkel, milyen kooperációs hálózatban lép a 

vállalkozó együttműködésre. Ezért ennek az évtizednek a közepétől széles körben 

tudatosodott a partner-választás igényességének jelentősége, és a stratégiai szövetségek, 

vagyis az egymás potenciáljának ismeretére támaszkodó együttműködések fontossága. 

Az együttműködés és a hálózat-szervezési elvek tisztázódását segítette, hogy a 

minőségbiztosítás szempontjai széles körben kezdtek tudatossá válni, hogy a 

nagyvállalatok termeltetés- és szolgáltatás-szervezési módszerei is ismertté váltak és, 

hogy elkezdett átalakulni az a kulturális tradíció, amely szelekció nélkül fogadta el az 

egy-egy társadalmi körön belül felajánlott együttműködéseket. 

 

A magyar élelmiszer-vertikum eltérése az EU-tagországokban szokásostól 
 

Annak ellenére, hogy a technológia- és termék-fejlesztésben, valamint az 

együttműködési és a disztribúciós technikák fejlesztésében az utóbbi évtizedben az 

uniós szokások és elvek voltak a meghatározók Magyarországon is az élelmiszeriparban 
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és a kereskedelemben, a magyar élelmiszer vertikum szervezettsége és a kapcsolat-

építésekben szokásos normák még nagyon eltérnek a fejlett uniós országokban 

szokásostól. A termékcsoportokra szerveződő szövetkezeti mozgalom hagyományának 

hiánya; a tágas nemzetközi piacon felnőtt nagy élelmiszeripari vállalkozások szervezési 

mintakészletének nem szerves fejlődésben kialakult jellege; a finanszírozási technikák 

fejletlensége; a kamarai hagyományokból és a KKV-politikából következő kooperációs 

és információs piacok kialakulatlansága stb. mind-mind versenyhátrány a hazai 

vállalkozók számára. A magyar élelmiszer-gazdaság legfőbb hátránya azonban abból 

adódik, hogy nem épült ki a mezőgazdasági termelésnek az a rendje, amely egyszerre 

tudja biztosítani a környezeti és minőségi igényeknek megfelelő termelést és azt, hogy a 

mezőgazdasági termelők tudatosan a felhasználók igényeihez igazodva alakítsák 

tevékenységüket. 

Az Unió legtöbb vidékén fejlett szövetkezeti hagyományokra támaszkodva 

racionális munkamegosztás jött létre a mezőgazdasági termelés fejlesztésével és így a 

termelők szelekciójával is foglalkozó szövetkezetek és az egyre nemzetközibbé váló 

feldolgozó vállalatok között. A gyakran az elsődleges feldolgozást is kézben tartó 

szövetkezetek a céltermék-gyártó feldolgozók igényeinek megfelelően alakítják ki a 

mezőgazdasági termelési kooperációkat és az alkalmazott technológiákat, és termelés 

ütemezésüket, készletezésüket, áru-előkészítésüket az utóbbiakkal megkötött 

szerződések alapján végzik. A mezőgazdaság szabályozási rendszere ezeknek a szigorú 

együttműködési hálózatoknak az ismeretében lett kialakítva, és éppen a mezőgazdaság 

és az élelmiszeripar közti kapcsolódó területek állnak figyelme középpontjában. Ezért 

alakult ki a tárolási támogatások, a szabványokhoz kötött ártámogatások és a 

mezőgazdasági termékértékesítési szervezetek (TÉSZ-ek) rendszere, és a kapcsolatok 
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fejlődését szolgálja a támogatási rendszerbe beépített terelő tanácsadó szolgálatok 

rendszere is.  Ezen túl, az agrobiznisz többi szereplője számára a kamarai, az ipari 

körzetekben szervezett, tartományi és a KKV-szektor fejlesztését szolgáló 

célszervezetek már több évtizede törekszenek arra, hogy olyan kommunikációs 

intézményeket, továbbképzési rendszereket, információs bankokat alakítsanak ki, 

amelyek nyitottá teszik az együttműködések piacát. Így mind a régi, mind az új 

(elsősorban élelmiszeripari, kereskedelemi) szereplőknek módjukban van tájékozódni a 

piaci, a tudományos és a szervezési trendek alakulásáról, össze tudják gyűjteni azokat az 

ismereteket, amelyek az éppen aktuális igényeknek való megfeleléshez szükségesek. Az 

egységes piac kialakulásával az egyes élelmiszer-gazdasági szakágazatokban működő 

vállalkozóknak (feldolgozóknak, fejlesztőknek, minőségbiztosítóknak, adalék-

gyártóknak) tágas térben van lehetőségük arra, hogy megkeressék azokat a 

kapcsolatokat, amelyekkel számukra fontos hálózatokba tudnak bekapcsolódni. Ki 

tudtak fejlődni olyan szakágazaton belüli piacok, amelyek a féltermékek, 

koncentrátumok gyártóit és felhasználóit rugalmasan kapcsolják össze, s így lehetővé 

teszik, hogy eltérő stratégiájú szereplők együttműködve tudjanak tevékenykedni. A 

késztermékgyártásra és fejlesztésre törekvő cégek így el tudtak válni a mezőgazdasági 

termelés-szervező és feldolgozás fejlesztő vállalkozásoktól. 

 Míg az EU-ban az egyre nagyobb vertikális és horizontális kooperációs 

hálózatok szerveződésével párhuzamosan az egyes vállalkozásoknak és főként 

vállalkozás-csoportoknak általában szélesedik a választási lehetősége azt illetően, hogy 

kikkel teszik szorosabbá és kikkel teszik lazábbá együttműködésüket, a magyar 

élelmiszeripari vállalatok körül kialakult hálózatok arra kényszerültek, hogy egyre 

zártabbak legyenek. A szakmai kultúra kiegyensúlyozatlansága, az egységes normák 
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hiánya, a piaci és a kapcsolat-építési technikák kiforratlansága kényszerűvé tette, hogy a 

termelés és a termékbiztonság érdekében a hálózatok vezércégei (amelyek a 

végtermékkel a fogyasztói piacon megjelennek) olyan szigorú hierarchikus rendet 

alakítsanak ki, amelyben minden kooperációs partnerük és beszállítójuk egyenként van 

letesztelve és irányítva.  

 A hagyományos magyar élelmiszeripari vállalatok a kilencvenes évekig 

általában egy kézben tartották az élelmiszeripari anyag-gyártást és a késztermék-

gyártást. Bár a magyar gazdaság nyitottá válásával Magyarországon is megindult a két 

különböző természetű vállalati profil elkülönülése, ma még ez az elkülönülés többnyire 

vállalaton belül történik meg. (Noha vannak a nyugati élelmiszeripari piac számára 

termelő nyersanyag-szállító kisfeldolgozók és fagyasztó üzemek is. Ezeknek viszont a 

hazai piaci kapcsolatai nagyon gyengék. Ilyenek az almasűrítmény-gyártók vagy a 

fagyasztott zöldség előállítók, amelyek általában nem a hazai késztermék-gyártók 

számára értékesítenek.) Az Unióba való belépés után lehetővé válik, hogy a tágasabb 

piacon a kétféle élelmiszeripari stratégia bátrabban elváljon egymástól, s ezzel olyan 

változatos kooperációs tér nyíljon meg, amelyben a kis- és közepes vállalati szektor a 

mainál aktívabb szerephez tud jutni. 

A mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a kereskedelem és a pénzintézetek hazai 

együttműködési hálózatai azonban csupán a belépéssel nem tudnak igazodni az EU-

ban kialakult élelmiszer-gazdasági együttműködési rendhez: 

- Magyarországon a tejszövetkezeti múlt hiánya miatt a mezőgazdasági termelők 

szelektálását, a termelés fejlesztését és a kvóta-gazdálkodást érdemben csak a 

tejfeldolgozók tudják elvégezni. A bankrendszer is kénytelen a feldolgozói 

iránymutatások és garancia-vállalások szerint hitelezni. 
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 - A hazai húsipar és baromfiipar is arra rendezkedett be, hogy maga 

gondoskodjon a mezőgazdasági kínálat igényesebb részéről, és tulajdoni 

összefonódásokkal garantálja az együttműködési háló biztonságát. 

 - A honi zöldség és gyümölcs feldolgozói rendszer ma még szintén arra 

törekszik, hogy maga szervezze meg az igényes céltermékek számára alapanyagokat 

szállító mezőgazdasági termelőket, de nyilvánvaló, hogy ezt csak sokkal kisebb 

mértékben tudják megtenni, mint amilyen méretű hálózatok kialakítására a hazai 

gazdálkodói kultúra és a piac is lehetőséget adna. 

 - Az értékesítési hálózatok és a boltok beszerzési társulásai ma arra 

kényszerülnek, hogy maguk ösztönözzék a felvásárló és a termék-manipuláló 

vállalkozások növekedését és számuk gyarapodását, noha uniós országokbeli 

versenytársaik kifejlett mezőgazdasági szervezetekre támaszkodhatnak. 

Mindezek következtében Magyarországon az élelmiszer-vertikumok kis- és 

közepes méretű vállalkozásai többségükben a nagyvállalatok vezette hálózatoknak 

alárendelten képesek csak megtalálni a helyüket. Ahhoz, hogy aktívabb gazdasági 

szerephez jussanak arra van szükség, hogy a vertikális láncok megszakítottabbá 

váljanak, a mezőgazdasági-élelmiszeripari köztes térben olyan vállalkozás és 

intézmény-fejlődés következzen be, amely lehetővé teszi azt, hogy 

1) a mezőgazdasági nyersanyagtermelők egy-egy csoportja több csatornán át is 

biztonságosan tudjon bekapcsolódni a vertikális munkamegosztásba, 

2) a termékfejlesztő és kereskedelmi vállalkozások találjanak olyan 

szervezeteket, amelyekkel szemben megrendelőként tudnak fellépni, s 

amelyek képesek a mezőgazdasági termékkínálatot a rendeléshez igazítani, 
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3) a mezőgazdasági újítást képviselő kutatói, termelőeszköz-gyártó, 

növényvédő stb. vállalkozások versenyezni tudjanak a mezőgazdasági 

termelők keresletének kielégítésére, és ne csupán egy-egy hálózatszervező 

nagy cég terelje az innovációs kínálatot, 

4) a föld-, a táj- és a vízhasználati együttműködések létrejöjjenek, és így a 

mezőgazdasági beruházások összehangoltan, stratégiai célokra irányulva 

valósuljanak meg, 

5) a különböző természetű pénzügyi szolgáltatók közvetlenül és elviselhető 

kockázattal tudjanak kapcsolatba kerülni a mezőgazdasági termelőkkel, 

6) olyan kommunikációs fórumok jöjjenek létre, amelyben a mezőgazdasági 

termelésben érdekelt termelők, felhasználók, kereskedők, szolgáltatást 

nyújtók, hitelezők képesek mindig újuló közvetlen kapcsolatok kialakítására. 
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