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ÖSSZEFOGLALÁS

hiánya(Somai,2006).Pedigmáraazagrárgazdaság
nematermelésitevékenységekmechanikusegyüttese,
hanemmultifunkciós,fenntartható,organikusrendszer,
melykomplexfejlesztésistratégiátigényel,amiáltal
képesmegvalósítaniazagrárgazdaságjövedelmezőségét,javítjaamegélhetésiésfoglalkoztatásilehetőségeket,fejlesztiavállalkozásokat(Nagy,2006).Éppen
astratégiaigondolkodáshiányaésazelmúltidőszak
gazdaságfejlesztésitrendjeinekszellemébenarrakeresemaválaszt,hogyamezőgazdaságban,mintiparágbanvan-elehetőségklaszterszervezetekkialakítására,
elsősorbanazÉszak-alföldirégióban.

A magyar mezőgazdaság válsága a ’80-as évek közepe óta folyamatos. A rendszerváltás után végrehajtott kárpótlás olyan duális birtokrendszert hozott létre, amely a hatékony mezőgazdasági termelés
gátja. Alátámasztják ezt a tényt a gazdasági mutatószámok is. Pedig
hazánk legfontosabb természeti kincse jelenleg is a termőföldje. Az elmúlt 20 év kormányai nem vállalták fel azt a terhet, hogy a magyar agrárgazdaság számára hosszú távú, stratégia szemléletű cél- és eszközrendszert dolgozzanak ki. Az elmúlt három évtizedben világszerte a
leggyakoribb eszközzé váltak a gazdaságfejlesztésben a klaszterek.
Klaszterek mindig valamilyen lokális tudásból indulnak ki, illetve
egy ország abban az iparágban lehet nemzetközileg is versenyképes,
amelyben erőforrásai koncentrálódnak. Adódik a kérdés, lehetségese a mezőgazdaságban, mint iparágban klasztereket létrehozni, ezáltal a vidéki gazdaságot dinamizálni?

KLASZTEREK
Azelmúltnéhányévtizedbenafejlettországokgazdaságfejlesztésitrendjeibenjelentősváltozásoktörténtek, integrálódott a szubszidiaritás elve. A felülről
irányítottfejlesztéstfelváltottaazalulrólfelfeléépítkezőgyakorlat.Ezzelegyidőbenahálózatiegyüttműködésekszerepeisegyreinkábbnyilvánvalóvávált,az
egymássalegyüttműködniképesvállalkozásokegyúj
szervezetiformáthívtakéletre,amellyelképesekaglobális verseny támasztotta kihívásoknak megfelelni
(Buzás,2000).Ígyjelentekmegaklasztereka’90-es
évekbenagazdaság-ésvállalkozásfejlesztésiprogramokbanegyregyakrabban,márapedigtalánalegsűrűbbenalkalmazotteszközzéváltak(Deák,2000).A
Porter-idefiníciószerintegyadottiparágversenyzőés
kooperálóvállalatai,kapcsolódóéstámogatóiparágai,
pénzügyiintézmények,szolgáltatóésegyüttműködő
infrastrukturálisháttér,vállalkozóiszövetségekinnovatívkapcsolatrendszerénalapulóföldrajzikoncentrációja (Porter, 2006). Enright megfogalmazásában a
versenyszféravállalkozásainakésaközszféraintézményeinekolyancsoportosulása,amelynekcéljaatagokversenyképességéneknövelése.Aklasztertagjaita
szállító-vevő,vevő-szállítókapcsolatok,aközöstechnológiák,aközösvásárlóiésdisztribúcióscsatornák
illetve a közös munkaerő-állomány köti össze. „A
klaszterlényegébennemmás,mintegyadottiparághoz
tartozófüggetlenvállalatok,valamintahozzájukkapcsolódógazdaságiszektorokésintézményekolyanhalmaza,amelyekrelatívenagyaránybanhasználjákegymás
termékeitésszolgáltatásait,ugyanazontudásbázisraés
infrastruktúráratámaszkodnak,valaminthasonlóinnovációkattudnakhasznosítani”(Enright,1997,1998).

Kulcsszavak: klaszter, vidékfejlesztés, Észak-alföldi régió, lokációs hányados
SUMMARY
The crisis of the hungarian agricultre is continuous since the
’80s. The compensation is made a dual farm system, which has
created barriers to efficient agricultural production. It is confirmed
by the economic indexes as well. But the most important natural
resources of our country is still the land. Over the past 20 years, the
government was not able to work out strategic aims and adequate
system for the hungarian agriculture. In the past three decades the
clusters has become the most common tool in economic development
worldwide. Clusters always base on some local knowledge, and a
country can be competitive on the industry in which the resources
are concentrated. So the question is, is it possible to „clusterize” the
agriculture and through this develop the rural economic.
Keywords: cluster, rural development, North Great Plain region,
location quotient

BEVEZETÉS
Magyarországmezőgazdaságiadottságaikiválóak,
hazánklegfontosabbtermészetikincseatermőföldje.A
’90-esévekbenmegindulttársadalmi-gazdaságiátrendeződésamezőgazdaságotisválságbasodorta,ezzela
vidék gazdasági lehetősei is beszűkültek. Alapvető
tény,hogyjólműködővidékigazdasághozjólműködő
mezőgazdaságravanszükség,hiszenamezőgazdasági
termelésmindigisavidékiterületekprivilégiumavolt.
Akárpótlássoránkialakultduálisbirtokstruktúraazelmúlthúszévbenbebizonyítottaazt,hogynemversenyképes.Arendszerváltásótaregnálókormányoksajnos
nemvállaltákfel,hogyhosszútávraszólócél-éseszközrendszert,végrehajthatóprogramotdolgozzanakkia
mezőgazdaságra,ígymaradtazagrárstratégiateljes

AZ ÉSZAK ALFÖLDI RÉGIÓ
AzÉszak-alföldirégióhagyományosanagrárrégiós
státuszbasorolt,többszörösenhátrányoshelyzetűmegyék szövetségéből áll.A régiót különösen sújtja a
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munkanélküliség,atőkehiányésazinfrastruktúralassú
fejlődésiüteme.ugyanakkorháromországgalishatáros,amelybőladódóanakeletipiacokbástyájánakis
tekinthető.AzÉszak-alföldirégióMagyarországmásodiklegnagyobbterületűésnépességűstatisztikairégiója,aDél-alföldirégióutánhazánkmásodiklegnagyobb
agrárrégiója.Alegalapvetőbbmutatószám,amelyegy
adottterület,adottidőalattigazdaságiteljesítményét
komplexen képes kifejezni, a bruttó hazai termék
(GDP).ArégióGDP-bőlvalórészesedéseelmaradannakterületiilletvenépességisúlyától,csupán10%-al
részesedik,azegyfőrejutóGDPértékealigtöbbmint
azországosátlag60%-a(Baranyi,2008b;MohamedAziziésWiedermann,2003).
AzÉszak-alföldirégiógazdaságábanamezőgazdasághosszúidőótakulcsszerepettöltbe.Arendszerváltástársadalmi-gazdaságiváltozásaikülönösensúlyosanérintettékamezőgazdaságot,ezáltalarégiógazdaságátis,amiazelmúlt20évmutatószámaialapján
egyrevilágosabbanlátszódik.Tényazonban,hogya
régióaDél-Alföldmellettalegjelentősebbagrárrégió,
ígyMagyarországagrárfejlesztésébenkiemeltstratégiaiterületetképez,amezőgazdaságnakpedigarégió
gazdaságfejlesztésébenkellkiemeltszerepetadni.Arégióösszesföldterülete1810900hektár,melybőlamezőgazdaságiterület(szántó,konyhakert,gyümölcsös,
szőlő,gyep)1176700hektártteszki.Azországmező-
gazdaságiterületének22,05%-atalálhatóarégióhárommegyéjében,mígateljesföldterületnek19,46%-a.
Aterületahárommegyeközöttcsaknemazonosaránybanoszlik,deigeneltérőtermőképességgeléshasznosításiintenzitással.Azerdősültségaránya,akonyhakertésaszőlőrégiósadataielmaradnakattól,amita
területnagyságaindokolna,deezekaművelésiágak
nemisilleszkednekarégióprofiljábafeltétlenül.A
gyümölcsös,aszántóésgyepterületekarányakiemelkedő (Baranyi 2008a; 2008b, Területi Statisztikai
Évköny2009,2010).
Abruttóhozzáadottértékagazdálkodószervezetek
hozzájárulásaazországbanelőállítottbruttóhazaitermékhez.Amezőgazdaság,vad-éserdőgazdálkodás,
halgazdálkodásbruttóhozzáadottértéke2009-ben730
253millióforintvolt,melyamagyarGDP3,3%-a.Ez
azarányarendszerváltáskormég15%feletti.Haaz
egész agrobusiness-t, tehát a mezőgazdaságtól nem
függetleníthetőszektorokteljesítményétisbelevesszük,
akkorannakrészesedésemostis15%felettvan,bár
pontosértékenehezenmeghatározható.ugyanenneka
szektornakabruttóhozzáadottértékeazÉszak-Alföldi
régióban153051millióforint,melynélcsupánaDélAlföldirégióteljesítményenagyobb,amutatótovább
erősítitehátahárommegyeagrárrégiósstátuszát.Az
Észak-alföldirégiórészesedéseamezőgazdaság,vadéserdőgazdálkodás,halgazdálkodásbruttóhozzáadott
értékéből20%,mígarégióbruttóhozzáadottértékéből
aszektorrészesedése6,6%,amiazországosértékduplája.ArégióbanmagasaTEáor’08besorolásszerint
amezőgazdaság,erdőgazdaság,halászatkategóriába
soroltvállalkozásokszáma,ígymintegy4258mezőgazdasági,erdőgazdálkodásiéshalászatijellegűtevékenységikörrelrendelkező,működőtársasvállalkozás
volt2009-ben.EnnéltöbbetcsakaDél-Alföldirégióbantalálhatunk.Mivela2010-esáltalánosGazdasági
összeíráseredményeimégváratnakmagukra,ígyhite-

lesadatokata2007-esGazdaságszerkezetiösszeírásból
kaphatunk,amelyszerintazegyénigazdálkodókszáma
azÉszak-alföldirégióbanalegmagasabb,148971 fő,
melyazországoslétszámközelnegyede,azonbanaz
átlagosbirtokméretcsupán3,8hektár,ekkoraátlagos
területazonbanmégazintenzívgyümölcságazatban
semérielaversenyképesüzemméretet(TerületiStatisztikaiÉvkönyv,2010).
LEHETSÉGES-E KLASZTERESÍTENI A MEZŐGAZDASÁGOT?
Klaszterekkialakulására,létrejöttéreáltalánosreceptnincs,legfontosabbfeltételazadotttérségbena
kritikustömeg,vagyisamegfelelőszámúvállalkozás
megléte(Buzás,2000).Aklasztertöbbmintvállalkozásokegyszerűaddíciója,egyfajtainterfacevagyszupraszervezet,amelyetnemmegalapítani,hanemfejlesztenikell.Az1. ábra mutatjabeaklaszteresedésifolyamategyeslépéseit,melyeketpárhuzambaállítaszervezetiformafejlettségiszinttőlfüggőformáival.
1. ábra: A klaszteresedési folyamat szakaszai

Radikális megújulás vagy a
klaszter hanyatlása (6)

Kapcsolati t ke, információ és
tudás helyi körforgása (5)

Lokális versenyel nyök, er teljes
versenyel ny kifejtése (4)

Új szervezetek alakulása a
klaszter igényei mentén (3)

Klaszter specifikus környezeti
háttér kialakulása (2)

Speciális helyi tudáson alapuló új
vállalkozások létrejötte (1)

M köd klaszterek (11)

Fejl d klaszterek (10)

Potenciális klaszterek (9)

Politika által irányított
klaszterek (8)
Vágyálom klaszterek (7)

Forrás:Grosz,2005
Figure 1: The Steps of Clustering
Establishmentodspecial,local-knowledgebasedenterprises(1),
Developmentofcluster-specificconditions(2),New,organizations
accordingtothecluster(3),localcompetitiveness,powerfulcompetitive
advantageexplanation(4),Socialcapital,localcirculationofinformation
andknowledge(5),radicalrenewalordecline(6),Wishfulthinking
clusters(7),Policydrivenclusters(8),Potentialclusters(9),Developing
clusters(10),operatingclusters(11)

Klasztereket tehát gazdaságpolitikai programok
nemképeseklétrehozni,azonbantudnakbefolyásolni,
illetveolyankörülményeketteremteni,amelysegítheti
létrejöttüket,fejlődésüket.Amezőgazdaságklaszteresítésénekvizsgálatáraazértvállalkoztam,mertegyrészt
arendszerváltáselőttiidőszakban,a’80-asévekközepéigazegyetlennettóteherviselőágazatavoltamagyar
gazdaságnak,exportaktivumaelegendővoltahitelkamatoktörlesztéséhez,ígyválhatotteurópailéptékkel
mérveiselismertté.Másrésztaklaszterkoncepcióértelmébenegyadottországabbanaziparágbanlehetleginkábbversenyképes,amelybenerőforrásaikoncentrálódnak,emellettpediggazdaságánakarraaterületre
kellszakosodnia,amelynekversenyelőnyeihezkedve64
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zőfeltételeketnyújtalokáliskörnyezet.Ezengondolatmenetmenténsikerülteljutnitehátamezőgazdasághoz,mintiparághoz,vizsgálandóterületnekpedig
jellemzőialapjánegyértelműenazÉszak-alföldirégió
adódott.
Azágazatifoglalkoztatottságikoncentrációmérésérekiválójelzőszámkéntszolgálazúgynevezettlokációs hányados, mely dimenzió nélküli kvóciens. A
módszersegítségévelahelyigazdaságothasonlíthatjuk
egyreferenciaterülethez.JelenesetbentehátazÉszakalföldirégióadataithasonlítomazországosértékekhez.Alokációskvóciensafoglalkoztatottságiadatokra
épül,ígyazadottrégióbanaténylegesegyüttműködési
hajlandóságrólsemmilyeninformációvalnemszolgál.
Alkalmazásaazonbanmindenképpenszükséges,hiszenafoglalkoztatottságiadatoktükrébenmegmutatja
azokataziparágakat,amelyekaklaszterorientáltfejlesztésipolitikávalmegcélozhatók.Akvócienskiszámításárahasználtképlet:

Portervezettebeakompetitívfejlődésfogalmát(2.
ábra),négyegymássalkapcsolatbanállószakasztdefiniált,amelyekösszefüggnekaklaszterekfejlesztésével.Klaszterekalapvetőenazinnováció-vezéreltszakaszbajutottgazdaságokbanalakulhatnakki,azonban
ahelyitényezőkönnyugvóiparágakesetébenislétrejöhetnekklaszterek,hosszútávúfennmaradásukviszont
kétségesebb. A klaszterekben folyó együttműködés
nemcsakazinnovációrakoncentrál,hanemakomplex,
működésszélesspektrumátfelölelőszövetséggéválik
(Szanyi,2008).Magyarországotatényező-(elmaradott
régiók)ésaberuházásvezéreltszakaszokbasorolhatjuk, bizonyos régiók (Közép- és Nyugat-Magyarország)máreljutottakazinnovációvezéreltszakaszba
(Deák,2000;lengyel,2000).Azinnovációvezérelt
szakaszbajutottrégiókfejlődésüketakülfölditőkének
ésamultinacionálisvállalkozásokberuházásainakköszönhetik,tehátazottkialakultklasztereknemfeltétlenül helyi, lokális tudásból indultak, de igaz ez
Magyarországklasztereinekjelentősrészére.
2. ábra: A kompetitív fejlődés folyamata

,ahol:
– Eijaziiparágbanfoglalkoztatottakszámaajrégióban,
– Ejazösszesfoglalkoztatottszámaajrégióban,
– Einaziiparágbanfoglalkoztatottakszámaazegész
országban,
– Enazösszesfoglalkozatottszámaazegészországban.
Ahányadoskiszámításáhozszükségesadatokataz
1. táblázat tartalmazza,melyekaKözpontiStatisztikai
Hivatallegfrissebbadataitalapjánkészültek.

tényez vezérelt
(1)

Eij

Ej

Ein

En

LQ

489,1

175,8

3781,9

1,48

innováció-vezérelt
(3)

jólétvezérelt
(4)

Forrás:Porter,1990
Figure 2: Competitive Development Process
Factorcontrolled(1),Investmentcontrolled(2),Innovationcontrolled(3),
Socialwelfarecontrolled(4)

összefoglalva tehát az Észak-alföldi régióban a
mezőgazdaságkiemeltjelentőséggelbír.Atermelés
műszakiszínvonalaésszervezettségeelmaradaszükségestől,ígyavidékgazdaságmezőgazdaságonkeresztülidinamizálásáhoznélkülözhetetlenazállamibeavatkozás.Amezőgazdaságközjavakattermelőfunkciója
miattezközgazdaságtanilagisindokolt,azEurópai
uniókövetkezőtervezésiidőszakánakelőzetestervezeteialapjánpedigméginkábbazlesz.AzEurópaiBizottságaztterveziezért,hogya2014–2020-astervezésiidőszakbanharmadikpillértemelbeaKAP-ba,
amelyaklímaváltozásravonatkozna.Azuniósbüdzsébőlfinanszírozottjövedelemtámogatásfőelememegmaradna–ajelenlegiegységestámogatásirendszer–
deelsősorbanolyantevékenységrelennefordítható,
ami„közjónak”minősül,ésezáltal„valósunióshozzáadottértéket”teremt.

1. táblázat
Lokációs kvóciens az Észak-alföldi régióban (2010)

33,8

beruházás-vezérelt
(2)

Forrás:KSHalapjánsajátszerkesztés
Table 1: Location quotient in the Northern Great Plain region
(2010)

AmennyibenlQértéke1vagyahhozközeli,abban
azesetbenavizsgálatterületifoglalkoztatottságikoncentrációjaareferenciaterületéheznagybanhasonló,
hakisebb,mint1,akkoralacsonyabb,hanagyobb,akkormagasabb.Akülföldiszakirodalomszerint1,25nélmagasabbértékesetébenmárpotenciálisiparági
klaszterekrőlbeszélhetünk.AzÉszak-alföldirégióesetébenszámított1,48-asértékkifejezettenbíztatóapotenciálismezőgazdaságiklaszterekvizsgálatánakfolytatására(Grosz,2005).
A klaszter és az innováció fogalmak szinte
elválaszthatatlanokegymástól.Azinnovációalattnem
kellfeltétlenülmagasműszakitartalmú,világújdonságnakszámítótalálmánytértenünk.ASchumpeter-i
innováció-elmélet– amelynemfoglalkozikazinnováció műszaki tartalmával, gazdaság központú – a
szükségletteremtő innovációt ismeri el, amelynek
egyikelemeazújszervezetiformákkialakításais.

MILYEN CÉLOKAT SZOLGÁLHATNAK A MEZŐGAZDASÁGI KLASZTEREK?
Amagyarmezőgazdaságrendszerénekújalapokra
helyezése elkerülhetetlen, meg kell kapnia a múltja
alapjánmegilletőrangjátésfontosságát.Ennekérdekébenmegkellfogalmazniazt,hogymiamezőgazdaságnakacéljaésérdeke.Céljaavidékfennmaradása,
egészségesfejlődése,melybenmindenszereplőmegtaláljaahelyétésamunkájáhoznélkülözhetetlenfeltételeket.
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partólegészenazenergiaszektorig,ésaminagyonfontos,hogyemelléátfogószaktanácsadásirendszertársuljon.Eztaszervezetistruktúrátvázoljafela3. ábra.
Idealizáltgondolat,deamagyarmezőgazdaságakkor
lehetkonszolidált,ésezáltalfejlődőképes,haakis-és
nagygazdaságokmegtaláljákahelyüket,nemriválisak,
hanemegymásrautalttársakatermelésben.
Egymezőgazdaságiklaszternekmegoldástkellene
nyújtaniamagyaragrár-ésvidékfejlesztésellentmondásairais.Amezőgazdaságatőleelvárhatószolgáltatásokatcsakakkorképesmegfelelőszínvonalongarantálni,hamagaazágazatéletképesésnemzetközileg
versenyképes,amelyet(Buday-Sántha,2009):
–
atermelésiméret,
–
atermelésiszínvonal,vagyisatechnológia,
–
atermelőemberfelkészültsége,
–
ésatermelésszervezettségehatározmeg.
Éppenezekreaproblémákrakeresemaválaszta
klaszterszervezet mezőgazdasági adaptációja során.
Véleményemszerintaklaszterképeslehetatermelési
méretetracionalizálnitulajdonváltoztatásnélkül,közös
erővelatechnológiaifejlődésgyorsabblehet.Amezőgazdaságmérnökitudomány,ennekellenéreagazdák
92%-ánaklegmagasabbiskolaivégzettségeazáltalánosiskola.Éppenezértszükségesazoktatásiintézményekésszaktanácsadószervezetekbevonása.Atermelésszervezéserendkívülösszetettkérdés.Piacgazdaságikörülményekközöttagazdáknaknemlehetmegmondani,mittermeljenek.Sokesetbenéppenazátgondolatlan, tervezés nélküli mezőgazdasági termelés
okozzaazévvégiveszteségeseredményt.Aszervezettségalattkétdolgotértek,egyrésztaztakeretrendszert,amitaklaszterhordozmagában,másrésztazországosagrárérdekirányábamutatószerkezetátalakítást,
a helyi adottságoknak (éghajlat, földrajz, hagyományok)megfelelően,melynekrendezőelveamegfelelő
talajramegfelelőnövénytagazdálkodásihagyományokszellemében.

Azagrárérdekmegfogalmazzaazokatakövetelményeket,jogosigényeketéselvárásokat,amelyekafennmaradásésatermelészavartalanbiztosításaérdekében
nélkülözhetetlenek.Azonbanazagrárérdekiskétirányúak.Azországosagrárérdekaműködőképesmezőgazdasággalrendelkező,kis-ésközepesvállalkozásokra,
termelőkrealapozottélelmiszerellátás.Szükségvan
egykorszerű,struktúrájábanavalóspiaciigényekhez
alkalmazkodó, jó minőségű, a lokális adottságokra
építő,annakelőnyeitmaximálisankihasználó,elsősorbanahazaipiacokratervezett,dekülföldipiacokonis
versenyképesagrárstruktúrára.Azegyéniagrárérdek,a
vidéken elő termelői egységek életkörülményeit és
igényeitkielégítőrentábilisélelmiszertermelés.Atermelők feladata az országos agrárérdek kiszolgálása
úgy,hogygazdaságukhosszútávonbiztonságos,kiszámíthatóésfenntarthatólegyen.Akétérdeknemminden esetben harmonizál, pedig szoros egymásra
utaltság kellene, hogy jellemeze. Ezért olyan keretrendszerrevanszükség,amelyakétérdeketközelíti,
ezáltalhatékonnyáésbiztonságossátesziamezőgazdaságfunkcióját.Mindenképpolyanszervezetistruktúrára van szükség, amely valóban szolgálja a kisebb
méretűgazdaságokérdekeit.Éppenezértegymezőgazdaságiklaszterfókuszábaazegyénigazdaságokat
célszerűállítani,méretüktőlfüggetlenül(3. ábra).
3. ábra: Mezőgazdasági klaszter lehetséges sémája
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Beszállítók(5)
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Beszállítók(6)
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Termel egységek(1)

Beszállítók(7)
Kapcsolódó iparágak(8)

Kapcsolódó iparágak(9)

Energetika(17)

Kapcsolódó iparágak(10)
Oktatási, kutatási- és kereskedelmi
intézmények(3)
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Afentiekbenvázoltklaszter-ésagrárkoncepcióarrakívánrámutatni,hogymikéntlehetneatermelésirányítását és irányát kormányzati akarattal úgy befolyásolni,hogyavidékengazdálkodókérezzéklétükés
tevékenységükfontosságát.Emellettolyanszerkezetátalakításravanszükség,amelyracionalizáljaamezőgazdasági termelést, hiszen az elaprózódott birtoktestekenjövedelmezőmezőgazdaságitermelésnemvégezhető.Aklaszter,mintszervezetiformaazértlenne
megfelelőamezőgazdaságitermelésújjászervezésében,mertúgyképesösszefognivállalkozásokat,hogy
közbenönállóságukmegmarad.Alegfontosabbcélmégisaz,hogyamezőgazdaságitermelőkegykeretrendszertkaphassanak,melybenapiacipozíciójukmegerősödik,nematorzítottpiaciinformációkáldozatailesznek,hanemérdekérvényesítőerejükjavul.
Egy térségnek abból a szektorból kiindulva kell
gazdaságátfejleszteni,amelybenerőforrásaikoncentrálódnak.AbemutatottÉszak-alföldirégiótörténelme
ésamutatószámaialapjánisegyértelműenagrárrégió,
amelyeltérőtermő-éshasznosításikörülményeinek
következtébenviszonylaghomogénegységekreosztható,ezekazegységekmegfelelőalapjailehetnekegy

Kapcsolódó
klaszterek(12)

Forrás:Porter(1990)nyománsajátszerkesztés
Figure 3: Potential Agricultural Cluster Scheme
Producingunits(1),Governmentagencies(2),Educational-,researchandtradeinstitutions(3),Suppliers(4),Suppliers(5),Suppliers(6),
Suppliers(7)reladtedindustries(8),reladtedindustries(9),reladted
industries(10),reladtedclusters(11),reladtedclusters(12),Bankand
finance(13),Insurance(14),Publicmanagement(15),Consulting(16),
Energy(17)

Viszszakelladniatermelőparasztsághitétésbizalmát,rákellőketébreszteniarra,hogymunkájukkal
atársadalomésahelyiközösségekfejlődésétszolgálják,emellettpedigavidékgazdaságánakmotorjai.A
klaszter koncepció értelmében a termelői közösség
mellékellszükségszerűentársulniaakapcsolódóiparágaknak,másklasztereknek,beszállítóknak,oktatásiintézményeknek,pénzintézeteknek,aközszférakülönbözőintézményeinekésamezőgazdaságitermelésenalapulófeldolgozóiparivállalkozásoknakazélelmiszeri66
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mezőgazdaságiklaszternek.Klasszikusmezőgazdasági
klaszterekjelenlegnemléteznek,viszontközgazdaságtanialapjukbiztosított,emellettaKözösségiAgrárpolitikajövőjeisabbaaziránybatart,amelyszükségességüketelőrevetíti.Aklasztereszközelehettehát
annak,amellyelamezőgazdaságújalaprahelyezhető,
melynek célja az, hogy megtalálja a harmóniát az
egyéni,országoséstársadalmiagrárérdekközött.
Amezőgazdaságésezenkeresztülavidékklaszter
alapúfejlesztéseegyelőreelképzeléscsupán,melynek
közgazdasági feltételei részben adottak, azonban a

klasztermodellrészleteskidolgozásaméghosszabbtávúfolyamat.Annyibizonyos,hogyarendszerváltás
ótatartószemléletenváltoztatnikell.olyankomplex
stratégiátkellkidolgozni,amelyfigyelembevesziatermészeti,ésatermőterületiadottságokat,ezáltaltudatosanszerveziatermelést.Azonnövény-ésállatfajok
termesztésénekéstartásánakkellprioritástadni,ami
azadotttérségbenalegjövedelmezőbb,ezzelmegszűntethetőatermelésikényszer,akisgazdaságokjövedelemtermelőképességeisjavulna.
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