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Bevezetés 

 

Az amerikai ingatlanbuborék 2007-ben és 2008-ban történt kipukkadása egy rendkívül 
mély és globális pénzügyi válság kezdetét jelezte, amely világgazdasági recesszióba 
torkollott. Jelenleg annyit már megállapíthatunk, hogy a nemzetközi makrogazdasági 
környezet ilyen mértékű és időtartamú romlására 1929 óta nem volt példa. 

Így a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság a Közös Agrárpolitika (KAP) több paraméterét 
is megrendíti: 

-  Először is figyelembe kell venni, hogy a recesszió kihat a mezőgazdasági nyersanyagok 
piacainak alakulására, és különösen a globális élelmiszerkeresletre. E tekintetben már 
megállapítható, hogy a válság kipukkasztotta a 2006–2008-as időszakban tapasztalt 
nyersanyagbuborékot, és a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek nemzetközi árai 
mára a 2006 előtti szintekre estek vissza. 

-  A válság a vertikumokra, valamint a mezőgazdasági jövedelmek és termelési költségek 
alakulására is hatást gyakorol, ami felértékeli a KAP támogatásainak stabilizáló szerepét. 

-  Végül fennáll a pénzügyekre, így a közösségi költségvetésre (a saját források és 
kiadások szintjén) és a nemzeti költségvetésekre gyakorolt (aszimmetrikus, de globális) 
hatás; megeshet, hogy e hatás következtében felül kell vizsgálni az érvényben lévő 
többéves pénzügyi tervet (2007-2013), illetve nagyban befolyásolhatja az Unió 
következő pénzügyi keretére vonatkozó tárgyalást. Mivel a KAP nagy súllyal nehezedik a 
közösségi költségvetésre, arra lehet számítani, hogy ez jelentős hatással lesz a jövőben 
a mezőgazdaságra előirányzott kiadások mértékére; ráadásul az államadósság 
növekedése, valamint a gazdasági és bankválság leküzdése érdekében nemzeti szinten 
már vállalt kiadási kötelezettségvállalások gyengítik az államok társfinanszírozási 
képességét. 

 

A kiindulópont: az élelmiszerárak felszökése 2006–2008-ban 

 

Reálértéken számítva az élelmiszerárak Európában és világszerte harminc éven át 
csökkentek. 2006-tól 2008 közepéig igen sok mezőgazdasági termék ára felszökött, ami 
hirtelen megfordította ezt a tendenciát (2. TÁBLÁZAT). A nemzetközi árak ezen drasztikus 
emelkedése egyszerre több alapterméket is érintett: a növényi olajokat, a gabonaféléket (a 
rizst is beleértve), a tejtermékeket és egyes húsféléket. Az európai fogyasztók esetében az 
áremelkedés hatásait az energiaárak ezzel egyidejű emelkedése is súlyosbította. 

A jelenséghez számos – hol strukturális, hol konjunkturális –, egyes esetekben a 
kínálathoz, máskor inkább a kereslethez kapcsolódó tényező hozzájárult. Ezek pontos 
részarányát azonban nehéz mennyiségileg meghatározni, mivel az egyes tényezők a 
terméktől és a régiótól függően változó mértékben járultak hozzá az áremelkedéshez. 
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1. TÁBLÁZAT. A (mezőgazdasági és nem mezőgazdasági) nyersanyagok 
alakulása jelenértéken számítva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Haniotis, T. (EK, Bizottság, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság), 2009. 
január. 

 

2. TÁBLÁZAT: Az élelmiszer-alapanyagok alakulása 2008-2009-ben 

(konstans áron számítva, 2000-2004 = 100) 

 
Forrás: FAO (élelmiszer-árindex). 2009. február 
(http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en/) 

Jelenlértéken

0
100
200
300
400
500
600
700
800

Ja
n-

00

M
ay

-0
0

Se
p-

00

Ja
n-

01

M
ay

-0
1

Se
p-

01

Ja
n-

02

M
ay

-0
2

Se
p-

02

Ja
n-

03

M
ay

-0
3

Se
p-

03

Ja
n-

04

M
ay

-0
4

Se
p-

04

Ja
n-

05

M
ay

-0
5

Se
p-

05

Ja
n-

06

M
ay

-0
6

Se
p-

06

Ja
n-

07

M
ay

-0
7

Se
p-

07

Ja
n-

08

M
ay

-0
8

Se
p-

08

Forrás: Világbank, 2009. Január

Mezőgazdaság Élelmiszer Energia Műtrágya Fémek/Ásványok
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Az erre az áralakulásra magyarázatot adó fontosabb tényezők között a következőket kell 
megemlíteni: 

-  A mezőgazdasági termékek (azaz a gabonafélék, az olajos magvak és az állattartási 
termékek) különböző piacai közti interakciók erősödése a számos feltörekvő országban 
(úgymint Kínában, Brazíliában vagy Indiában) tapasztalható népességnövekedés, a 
magas gazdasági növekedési ráták, az urbanizációs folyamat és az étkezési szokások 
változása következtében. Mindezek a tényezők az elsőrendű szükségleti termékek és a 
magasabb hozzáadott értékkel rendelkező élelmiszerek (például a hús- és tejtermékek, 
melyek egyúttal a takarmánygabonák keresletének élénkítéséhez is hozzájárulnak) 
keresletének folyamatos növekedését idézték elő. 

-  A mezőgazdasági termékek piacai és más piacok, mint a fosszilis tüzelőanyagok, a 
bioüzemanyagok és a pénzügyi eszközök piacai közti interakciók erősödése, melyek nem 
csupán a mezőgazdasági termékek termelési költségeire, hanem e termékek keresletére 
is hatást gyakorolnak. Az energiaárak növekedése valójában nagyobb mértékben hat ki 
az élelmiszerek végső áraira, mint a mezőgazdasági termékek áremelkedései. Ez a 
növekedés az inputanyagok, például a műtrágya, a növényvédő szerek és a gázolaj 
drágításával, valamint a feldolgozási és szállítási költségek (food miles) növelésével 
közvetlenebb módon is érinti az élelmiszerárakat. Ebben a magas energiaárakkal 
jellemzett környezetben az agroüzemanyagok – mint a mezőgazdasági termékek új 
értékesítési lehetősége – megjelenése az élelmiszer-keresletre is hatást gyakorolt. Végül 
a pénzügyi piacok alakulása szintén fontos szerepet játszott. Az amerikai dollár több más 
valutával szembeni gyengülése, valamint a bőségesen rendelkezésre álló likvid eszközök 
és a pénzügyi piacokon a nyersanyagokkal kapcsolatos spekuláció mind hozzájárultak a 
mezőgazdasági termékek árainak emelkedéséhez. 

-  Az élelmezési célú gabonafélék terméshozam-növekedésének lassulása és az, hogy a 
világkészletek a 90-es évek közepétől fokozatos csökkentek, olyan további, a kínálattal 
összefüggő tényezők, melyek jelentősen kihatottak a világpiacokra. A helyzetet 
súlyosbították a 2005. és 2006. évi időjárási események, melyek számos élvonalbeli 
termelő és exportőr országban rendkívül rossz termést eredményeztek (Ausztrália, 
Észak-Amerika, Ukrajna, Európai Unió). A WTO uruguayi fordulójának keretében kötött 
megállapodások óta megvalósított agrárpolitikákban bekövetkezett változások 
következtében a világkészletek 25 éve a legalacsonyabb szintet érték el ebben az 
időben. Ilyen körülmények között a nagymértékű áremelkedést nem lehetett kitárolási 
intézkedésekkel mérsékelni. 

-  Végezetül említést kell tenni azokról a korlátozó kiviteli politikákról, melyeket egyes 
exportőr országok a belső piacuk elégtelen ellátásának elkerülése érdekében 
alkalmaztak az áremelkedéssel szemben. India a kivitelt tiltó intézkedéseket hozott, 
Vietnám, Thaiföld és Kína korlátozta a rizsexportot, Kazahsztán megtiltotta a 
búzakivitelt, Argentína a mezőgazdasági kivitel egészére adót vetett ki, és végül 
Indonézia szintén adót vezetett be a pálmaolaj exportjára. Ezek a kereskedelmi 
gyakorlatok fokozták a világpiaci árak volatilitását. Noha a nemzetközi mezőgazdasági 
piacokra bejutó világtermelés részaránya továbbra is viszonylag szerény (a 
búzatermelés 16%-a, a tejtermékek 8%-a, a rizs 7%-a), az az exportőr országok egyre 
szűkebb köréből származik, melyek a termésükkel és/vagy a kereskedelmi döntéseikkel 
erősen befolyásolják a nemzetközi árakat. 

Ezek alapján több tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a kínálattal kapcsolatos 
tényezők nagyobb hatást gyakoroltak az árakra, mint a kereslet növekedése. Ráadásul a 
korábbi időszakokhoz képest mutatkozó árkülönbség képes volt elhitetni egyes elemzőkkel, 
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hogy a reálárak hosszú ideje tartó visszaesése immár véget ért, ami a mezőgazdasági 
termékek piacainak strukturális változását jelentette volna. A 2008-ban kirobbant recesszió 
azonban arra mutatott rá, hogy ezek az értékelések hatalmas tévedésnek bizonyultak. 

 

A recesszió hatása a mezőgazdasági piacokra 

 

A mezőgazdasági termékek árainak 2006 óta regisztrált emelkedő tendenciája 2008 
közepétől megfordult. A növényi olajok, az olajos magvak és a gabonafélék árai 2008 
júniusától folyamatosan csökkenni kezdtek (2. TÁBLÁZAT). Ugyanez a mozgás volt 
tapasztalható júliustól a tejtermékek, vagy augusztustól – kisebb mértékben – a cukor 
esetében (2. TÁBLÁZAT). A húsáruk alakulása kevésbé volt volatilis, mivel azok kisebb 
mértékben függnek a világpiacoktól. 

Mindezekből az elemzésekből kitűnik, hogy az élelmiszerárak emelkedésével összefüggésbe 
hozott több tényező is fokozatosan hatástalanná vált az utóbbi hónapokban. Itt többek 
között olyan konjunkturális tényezőkről van szó, mint az időjárási eseményekkel 
összefüggő kínálati hiány. Következésképpen az, hogy számos termelő országban a termés 
visszaállt a normális szintre, enyhítette a feszültséget a mezőgazdasági piacokon. 
Másrészről a termőterületek bővítése – amellyel a mezőgazdasági termelők az árak 
emelkedésére reagáltak – szintén hozzájárult a gabonafélék és olajos magvak iránti 
kereslet kielégítéséhez. Végül a néhány exportőr ország által megszabott kereskedelmi 
korlátozások enyhítése szintén csökkentette a mezőgazdasági árakat. 

A pénzügyi válság egyébként megszüntette a mezőgazdasági piacokhoz kapcsolódó 
származékos termékek piacain fennálló likvideszköz-beáramlást. A határidős piacokon tehát 
megszűnt a spekuláció, amely – amint azt már említettük – a mezőgazdasági árak 
felszökésének egyik tényezője volt. Sőt az amerikai kongresszus most készíti elő a 
határidős piacok szabályozásának szigorítását célzó törvénytervezeteket. Előfordulhat, hogy 
a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), amely eddig a chicagói 
nyersanyagpiacok felügyeletének elsőszámú felelőse volt, elveszíti szabályozói 
monopóliumát, amely a SEC-hez kerülhet. 

Néhány időszakos tényező eltűnése azonban nem ad elegendő magyarázatot általában 
véve a nyersanyagok, és különösen a mezőgazdasági termékek nemzetközi árainak 
tendenciaváltozására (1. és 2. TÁBLÁZAT). Igaz ugyan, hogy a konjunkturális tényezők 
elindították, mi több, felgyorsították a 2006-2008. évi tendenciaváltozásokat, ám azokat 
leginkább strukturális tényezők váltották ki. Ebben az összefüggésben a világgazdaság 
lassulása a legfontosabb tényező, amellyel a nyersanyagkínálat és -kereslet közti 
egyensúlyhiányok globális visszatérése és a 2008 közepe óta regisztrált hirtelen árzuhanás 
magyarázható. 

A pénzügyi válság után bekövetkezett recesszió ugyanis világszerte kihat a bruttó hazai 
termék (GDP) növekedésére. A 2008 májusa óta regisztrált drasztikus energiaár-zuhanás 
kiindulópontja tehát a recesszió (1. TÁBLÁZAT). Noha a kőolajár csökkenése a 
mezőgazdasági termelési (pl. műtrágya – 1.. TÁBLÁZAT), feldolgozási és szállítási 
költségek csökkenését vonja maga után, ez a fosszilis tüzelőanyagok agroüzemanyagokkal 
történő helyettesítésére irányuló intézkedéseket is megkérdőjelezi, és következésképpen 
lassítja az energetikai célú mezőgazdasági termékek iránti járulékos keresletet. 

Az energiaárak csökkenésével párhuzamosan a recesszió kiváltotta a globális élelmiszer-
fogyasztás és a nemzetközi mezőgazdasági kereskedelem stagnálását. Ez a két tényező az, 
amelyeknek hatására a mezőgazdasági piacok (kínálat/kereslet) ismét ingataggá váltak, és 
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amelyek magyarázatot adnak arra is, hogy az élelmiszerárak visszaestek a 2006 előtti 
szintre (1. és 2. TÁBLÁZAT). A válság árakra gyakorolt hatását egyébként kétségtelenül 
fokozta a mezőgazdasági termékek rövid távú kínálatának és keresletének viszonylagos 
rugalmatlansága: a mezőgazdasági termelés idényjellegű, minek következtében mindig 
eltolódás van a piaci jelek és a termelők reakciója között. 

Jelezni szükséges, hogy (a globális GDP 90%-át előállító) G-20-ak valamennyi országát 
érintő recesszió ellenére a globális élelmiszer-keresletre gyakorolt végső hatás attól függ 
majd, hogy az egyes országok milyen mértékben járulnak hozzá a mezőgazdasági 
termeléshez és kereskedelemhez. Jelen pillanatban nyilvánvalónak tűnik, hogy ez 
rövidtávon hatással lesz Kína és India fogyasztására, valamint a nemzetközi 
kereskedelemben képviselt súlyukra. Hosszú távon azonban továbbra is kétségek merülnek 
fel, különösen attól függően, hogy a belső kereslet hogyan alakul a kormányok által hozott 
ösztönző intézkedéseket követően. Ne feledkezzünk meg e két ország 
népességnövekedéséről, valamint arról, hogy a mezőgazdasági termékek tekintetében 
nettó importőrök a világban. 

Ezen a ponton levonhatunk néhány következtetést. A recesszió elsősorban is felerősítette a 
mezőgazdasági árak rendszerből adódó volatilitását. Ezt a későbbiekben tovább fokozza a 
vámtarifák valószínű csökkentése, amely a dohai fordulóban várható. Másfelől a 
klímaváltozásról szóló elemzések azt sugallják, hogy valószínűleg felerősödnek a rendkívüli 
időjárási körülmények, ami az ismétlődő termelési hiány miatt még volatilisabbá teheti a 
bolygó néhány régiójában túlsúlyosan koncentrálódó termelést. Ráadásul a recesszió 
felerősítette az alap mezőgazdasági termékek árai (különösen a kukorica) és az 
energiaárak közötti megnövekedett összefüggést. Még ha napjainkban nem is lehet 
megjósolni a jelenlegi válság időtartamát, arra kell számítani, hogy a mezőgazdasági árak 
emelkedése követi majd a kőolaj árának emelkedését. Mindazonáltal rendkívül kicsi a 
valószínűsége annak, hogy ismét elérik a 2006-2008-as időszak rekordszintjeit. 

 

A KAP a mezőgazdasági piacok instabilitásával és az árak 
volatilitásával szemben 

 

A mezőgazdasági termékek piacainak rendszerből adódó ingatagsága mindig is a 
mezőgazdasági politikák középpontjában állt. Az elemzésekből kirajzolódik, hogy széles 
körű az egyetértés a tekintetben, hogy az áringadozások a jövőben tartósan 
fennmaradnak, melynek okai a következők: 

- a piacok megnyitása és globalizálódása, 

- a klímaváltozás, amely növelni fogja a természeti csapások gyakoriságát és nagyságát, 

- egészségügyi válságok kirobbanása és ezeknek a piacokra gyakorolt hatásai. 

A mezőgazdasági árak ebből eredő volatilitásával szemben a KAP-ot mindig is fejlett piaci 
szabályozó és korlátozó mechanizmusok jellemezték. E rendszer kemény magja az állami 
intervenció volt, melynek lényege, hogy válság esetén a hatóságok minimális vételárat 
garantálnak a mezőgazdasági termelőknek a termésük megvételére. 

A KAP legutóbbi reformja, az ún. „Állapotfelmérés” („Health Check”) (1) az érvényben lévő 
kínálatszabályozói és –ellenőrzési rendszerek rugalmasabbá tételével módosította az 
1234/2007/EK rendeletet (egységes KPSZ). Az intervenciót például mennyiségileg 
korlátozták a vaj (30 000 tonna), a sovány tejpor (109 000 t) és a búza (3 millió t) 
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esetében; megszüntették az intervenciót a sertéshús, az árpa és a cirok esetében. Az 
agroüzemanyagok fejlődésével jellemzett környezetben egyébként beszüntették a kötelező 
területpihentetést. Tervezik továbbá a tejkvóták 2014-2015-ben történő eltörlését. Ennek 
fokozatos eléréséhez az európai tejkvótát 2009-től évi 1%-kal emelik. Végezetül pedig a 
kockázatkezelés érdekében fakultatív jelleggel új eszközöket, többek között 
termésbiztosításokat és kölcsönös egészségügyi alapokat vezetnek be (75%-os 
társfinanszírozási aránnyal). 

Még akkor is, ha az állami beavatkozás biztonsági hálóként továbbra is megmarad a főbb 
közösségi termények esetében, elgondolkodhatunk azon, hogy a Tanács határozatai 
megfelelnek-e a jelenlegi piaci szükségleteknek. Sajnálatos módon az EU elveszette azt a 
képességét, hogy olyan stratégiai árukészleteket tartson fenn, melyek az Európán kívüli 
árak változásával szemben árcsökkentő szerepet tölthetnének be. Ráadásul a termelési 
feltételek, valamint az oroszországi és ukrajnai tárolókapacitás hiánya miatt az ezekben az 
országokban termesztett gabonafélék tömegesen a közösségi termények helyébe léphetnek 
és növelhetik a belső egyensúlyhiányokat. 

Másfelől még ha egyes magántárolási (olívaolaj, sertés…), illetve többletkivonási (gyümölcs 
és zöldség, bor) rendszereket meg is tartanak, a pénzügyi válságot kísérő hitelkorlátozás 
rövidtávon kétségessé teszi azok hatékonyságát. Ráadásul az új kockázatkezelési eszközök 
(biztosítások és kölcsönös alapok) sikerét nagyban meghatározza majd a tagállamok 
társfinanszírozási képességének romlása. Megjegyzendő továbbá, hogy az Állapotfelmérés 
nem igazán erősítette a mezőgazdasági termelők gazdasági erejét a vertikumokon belül. 
Végezetül meg kell állapítani, hogy az állami intervenció mint értékesítési lehetőség 
megszűnése ellenére az azt helyettesíteni képes európai határidős piacok továbbra is 
rendkívül kezdetleges stádiumban vannak. 

 

A válság hatása az európai mezőgazdaságra és a KAP 
támogatásainak szerepe 

 

A múltbéli tapasztalatok azt mutatják, hogy a recessziók nagymértékben kihatnak a 
mezőgazdasági termelők jövedelmére, a termelési tényezők felhasználására, illetve azt is, 
hogy előidézik a vertikumok struktúrájának átalakulását. Ezen a ponton nehéz 
számszerűsíteni ezeket a hatásokat, amelyek az ágazattól (növénytermesztés vagy 
állattenyésztés), a gazdaságok termelő- és pénzügyi kapacitásaitól (és természetesen 
eladósodottságuk mértékétől) függően kétségtelenül rendkívül eltérőek lesznek. A 
feldolgozott termékek szempontjából már most előrelátható, hogy nőni fog a fogyasztók 
„white label” termékek iránti kereslete. A gazdaságok és szövetkezetek összefonódási 
folyamatai szintén felgyorsulnak. 

Mindemellett különös figyelmet kell fordítani a mezőgazdasági jövedelemválságra, amely 
több ágazatban és több területen is megjelenik majd. Közösségi szempontból ki kell emelni 
az európai mezőgazdasági termelőknek juttatott évi 40 milliárdnyi közvetlen támogatás 
formájában megjelenő jövedelmek tagadhatatlan stabilizáló hatását (3. TÁBLÁZAT). A 
jövedelemmel kapcsolatos problémák megközelítését a vidékfejlesztés keretében több 
intézkedés is segíti, többek között a természeti katasztrófa által sújtott mezőgazdasági és 
erdészeti termelési potenciál helyreállítására irányuló intézkedések, vagy a hátrányos 
helyzetben lévő vagy hegyvidéki területek kompenzációs támogatásai. 

                                                                                                                                                            
1  A 72 – 74/2009/EK rendelet és a 2009/61/EK határozat (HL L 30., 2009.1.31.). 
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A recesszió minden bizonnyal felértékeli a KAP-támogatások ezen stabilizáló szerepét, 
főként a likviditáshiánnyal és hitelkorlátozással jellemzett környezetben. Tehát az éves, 
garantált és ingyenes mezőgazdasági támogatások elsőrendű pénzügyi támogatást 
jelentenek a gazdaságok számára. Ezen felül számítani kell rá, hogy az új tagállamokban a 
közösségi támogatások kiegészítéseként a napjainkig nyújtott nemzeti támogatások 
drasztikus módon visszaeshetnek az euróövezeten kívül maradt számos ország által 
elszenvedett súlyos államháztartási válság következtében. 

 

A válság hatása a KAP többéves pénzügyi keretére 

 

A KAP európai GDP-hez viszonyított költsége fokozatosan csökkent. 2009-ben 0,46%-ot 
tesz ki (3. TÁBLÁZAT). Az első pillér támogatása önmagában a GDP 0,35%-át teszi ki a 
2007-2013 közötti időszakban (3. TÁBLÁZAT). Azonban a recesszió fokozódása esetén – 
mivel a KAP kiadásai rögzítettek – a csökkenőben lévő GDP-n belüli arányuk sokkal 
jelentősebbé válhat. Ez különösen igaz lehet néhány új tagállam esetében, ahol a 
mezőgazdaság részesedése a négyszeresére is nőhet, holott már így is jóval meghaladja az 
EU-27 átlagát. 

A 2007-2013-as időszakra vonatkozó legutóbbi többéves pénzügyi keretet 2006-ban (2) 
fogadták el. A piaci szabályozó intézkedések és a közvetlen kifizetések (a KAP első pillére – 
EMOGA) a tervezett összes kötelezettségvállalás 33,9%-át, azaz 293,1 milliárd eurót 
tesznek ki a 27 tagországot számláló EU esetében. Másfelől a vidékfejlesztési intézkedések 
(második pillér – EMVA) 8%-ot, azaz 69,7 milliárd eurót tesznek ki (3. TÁBLÁZAT).  

Mindazonáltal a vidékfejlesztésre kiutalt külön összegeken felül – az EU-15-ök 
mezőgazdasági termelői által kapott közvetlen támogatásokat érintő. kötelező moduláció 
mechanizmusa révén – átutalásokat terveznek az első pillérből a második pillérbe A 2008. 
évi „Állapotfelmérés” megemelte az érvényben lévő modulációs százalékarányt (5 000 euró 
felett a közvetlen kifizetések 5%-a gazdaságonként): az arányt 2012-ig 10%-ra emelik. 
További 4%-os csökkentést alkalmaznak majd az évi 300 000 eurót meghaladó 
kifizetésekre. 

Legvégül az Európai Tanács által 2008. december 11-12-én elfogadott Európai Gazdasági 
Fellendülés Terve (EGFT) további előirányzatokat határozott meg az EMVA számára a 
nagyteljesítményű internetnek a vidéki térségekben történő fejlesztése (1 milliárd euró), 
valamint a vidékfejlesztési politikának az „Állapotfelméréssel” bevezetett új kihívásainak 
teljesítése céljából (0,5 milliárd euró) (3). Ennek következtében a többéves pénzügyi keret 
az előirányzatok átcsoportosításával módosul (4). Megjegyzendő azonban, hogy az EGFT 
rendkívül korlátozott alkalmazási köre ellenére a Bizottság javaslatait jelenleg több 
tagállam elutasítja (főként a nettó befizető országok). 

A KAP-támogatások céljai és elosztása, valamint az árak volatilitása elleni mechanizmusok 
szerepe és költsége elkerülhetetlenül a 2013 után alkalmazandó új KAP legfőbb témái 
lesznek, az új pénzügyi tervekkel együtt. Mivel több mint valószínű, hogy 2013 után 
valamennyi tagállam államháztartása nehézségekkel fog küzdeni (a költségvetési hiány, az 
államadósság, a vállalt többéves kiadási kötelezettségvállalások stb. következtében), 
bizonyosra lehet venni, hogy az Unió új többéves keretének tárgyalása rendkívül nehéz 
lesz, mivel jelenleg semmi nem utal rá, hogy a válság addigra véget ér. Még arra is 
elkészülhetünk, hogy a közösségi GDP zsugorodása – a 2013-ra tervezett GDP-százalékkal 
                                                 
2  HL C 139., 2006.6.14., 1. o. A legutóbb a 2008/29/EK határozattal (HL L 6., 2008.1.10.) módosított megállapodás. 
3  COM (2009) 38., 2009.1.28. 
4  COM (2008) 859., 2008.12.16. 
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(0,39%) azonos vagy ahhoz hasonló GDP-százalék megőrzése mellett – a KAP-ra juttatott 
összegek nagymértékű csökkentéséhez vezet. Másrészről ez a pénzügyi lemaradás soha 
nem fedezhető, ha a tagállamok a KAP társfinanszírozására irányuló minden intézkedést 
elutasítanak. 
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3. TÁBLÁZAT 
A KAP A 2007-2013. ÉVI PÉNZÜGYI KERETBEN 

(Millió euróban, 2004. évi konstans áron számítva) 
 

 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI 
ELŐIRÁNYZATOK 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

ÖSSZ. 

2007- 

2013 

A.  Az EU-27 
kötelezettségvállalási 
előirányzatai összesen, ebből 

119.195 

(100%) 

121.971 123.019 123.518 124.018 125.496 127.044 

(100%) 

864.261

(100%) 

B.1.  MEZŐGAZDASÁG – 
Piacpolitika és közvetlen 
támogatások, ebből 
 

EU - 15 

 

EU - 12  (új  tagok) 

43.120 

(35,7%) 

 

39.928 

(33,0%) 

3.192 

(2,7%) 

42.697 

 

 

38.710 

 

3.987 

42.279 

 

 

37.723 

 

4.556 

41.864 

 

 

36.735 

 

5.129 

41.453 

 

 

35.775 

 

5.678 

41.047 

 

 

34.428 

 

6.219 

40.645 

(32,0%) 

 

33.826 

(26,6%) 

6.819 

(5,4%) 

293.105

(33,9%) 

 

257.535

(29,7%) 

35.580 

(4,1%) 

B.2.  MEZŐGAZDASÁG - 
Vidékfejlesztés, ebből 

EU -15 

 

EU - 12  (új  tagok) 

10.710 

(8,8%) 

---- 

 

---- 

 

10.447 

 

---- 

 

---- 

 

10.185 

 

---- 

 

---- 

9.955 

 

---- 

 

---- 

 

9.717 

 

---- 

 

---- 

 

9.483 

 

---- 

 

---- 

9.253 

 

---- 

 

---- 

69.750 

(8,0%) 

36.740 

(4,2%) 

33.010 

(3,8%) 

B. MEZŐGAZDASÁG ÖSSZESEN 

(B.1 + B.2) 

53.830 

(44,5%) 

53.144 52.464 51.189 51.170 50.530 49.898 

(39,3%) 

362.855

(41,9%) 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI 
ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN  
(A) A GNP %-ÁBAN (EU - 27) 

 

1,10% 

 

1,08% 

 

1,07% 

 

1,04% 

 

1,03% 

 

1,02% 

 

1,01% 

 

1,048% 

MEZŐGAZDASÁGI 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI 
ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN  
(B) A GNP %-ÁBAN (EU - 27) 

 

0,49% 

 

0,47% 

 

0,46% 

 

0,43% 

 

0,42% 

 

0,41% 

 

0,39% 

 

0,44% 

AZ ELSŐ PILLÉR 
MEZŐGAZDASÁGI 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI 
ELŐIRÁNYZATAI ÖSSZESEN  

(B.1) A GNP %-ÁBAN 

(EU - 27) 

 

0,39% 

 

0,37% 

 

0,37% 

 

0,35% 

 

0,34% 

 

0,33% 

 

0,32% 

 

0,35% 

 
Forrás: A szerző készítette a 2008/29/EK (HL L 6., 2008.1.10.) és a 2006/493/EK (HL L 
195., 2006.7.15.) határozat alapján. 
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