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P A P P  V E R O N I K A 1

Anglia mezőgazdasága és vidékfejlesztése  
a Brexit fényében

1. BEVEZETÉS

Az Európai Unió egy különleges szupranacionális képződmény, melynek 
működése összetett, ellátandó feladatai pedig nagyon sokrétűek. A kialakulásáról 
és arról, hogy hogyan csatlakoztak hozzá új tagországok, sokat lehet olvasni, 
azonban arra még sosem volt példa, hogy egy tagország kilépjen az unióból. Az 
Egyesült Királyság kilépése nagy hatással lesz az egész integrációra. A dolgozattal 
az volt a célom, hogy elemezzem a megállapodás nélküli kilépés hatásait az Euró-
pai Unióra, az Egyesült Királyságra és Magyarországra nézve, azonban a dolgozat 
leadása óta eltelt időben megváltozott a kilépés iránya.

Angliában nem a mezőgazdaság a legjelentősebb ágazat, lévén, hogy Anglia 
volt az ipari forradalom atyja, ennek ellenére mégis fontos része a gazdaságnak a 
mezőgazdaság is. Ezért célszerű lehet ezzel a szektorral is foglalkozni; megnézni, 
hogy Anglia milyen volumenben és termékszerkezettel járul hozzá az egész Eu-
rópai Unió mezőgazdasági termeléséhez, illetve ezzel a közös GDP-hez.

2. BREXIT, A LEHETSÉGES FORGATÓKÖNYVEK

2016. június 23-án népszavazást tartottak az Egyesült Királyságban arra vonat-
kozóan, hogy az Európai Unió tagjai maradjanak-e, vagy inkább lépjenek ki az 
integrációból. A népszavazáson a kilépésre szavaztak többen.2

2017-ben készült egy tanulmány a Magyar Nemzeti Bank által a Brexit le-
hetséges forgatókönyveire vonatkozóan. Ekkor háromféle forgatókönyvet láttak 
elképzelhetőnek. 

• Megegyezés, 
• jogi-politikai elválás (gazdasági integráció valamilyen szinten megma-

radt volna, de jogi-politikai értelemben teljes szétválás), 
• teljes kiválás (megállapodás nélküli teljes kilépés).3

[1] SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, gazdasági és vidékfejlesztési agrármér-
nök. Témavezető: Dr. Mezei Katalin, SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Agrár- 
ökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék, egyetemi docens.
[2] https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/eu-uk-after-referendum/, 2019. július 15.
[3] Békési László – Kovalszky Zsolt – Várnai Tímea: Forgatókönyvek a Brexit lehetséges 
magyar makrogazdasági hatásaira, 2017, Magyar Nemzeti Bank, Budapest, 11–37. o.
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A Brexit folyamata során azonban többször is változott a lehetséges végki-
menetel. A dolgozatom leadása idején még a megállapodás nélküli kilépés volt 
valószínű, azóta azonban már tudni lehet, hogy megállapodással fog távozni az 
Egyesült Királyság az Európai Unióból.

3. JELENLEGI ÁLLÁS

Boris Johnson javaslatot tett a backstop kiváltására, az Ír sziget egészén egy egy-
séges árukereskedelmi szabályozási térség kialakítását javasolta. Ez alapot képzett 
a további tárgyalásokra, melyek után ez a javaslat került be az Európai Unió és 
az Egyesült Királyság közti megállapodásba.4 Ezek után Boris Johnson kezde-
ményezte, hogy előrehozott választásokat tartsanak az Egyesült Királyságban, 
mert a parlament miatt nem tudta véghezvinni az október 31-i Brexitet, a kon-
zervatív párt kisebbsége miatt. Az előrehozott választáson ismét Boris Johnson 
nyert, valamint a konzervatív párt többséget is szerzett a parlamentben. Ez 
előrevetíti, hogy január 31-én ténylegesen megvalósul a Brexit.5 Mindezek után 
január 9-én a brit parlament Alsóháza elfogadta a kilépési megállapodást, amit 
már csak a Lordok Házának kell elfogadni, hogy a kilépés megvalósulhasson. A 
kilépést követően 2020. december 31-ig egy átmeneti időszak lenne érvényben, 
mely kölcsönös szándék esetén meghosszabbítható.6 Az átmeneti időszakban az 
Egyesült Királyság és az Európai Unió az árukra és a szolgáltatásokra egyaránt 
kiterjedő szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni, valamint megoldást 
kell találni olyan kérdésekre is, mint például a polgári repülés, az adatforgalom 
vagy a halászati jogok.7

4. MEZŐGAZDASÁG AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

Az Egyesült Királyság mezőgazdaságában nagyon jelentős a specializáció, pél-
dául szántóföldi termesztés inkább a keleti területeken történik, ahol jobbak a 
talajviszonyok, melegebb, szárazabb az éghajlat. A nyugati területeket inkább 
állattenyésztési célokra használják. Az állattenyésztés az a terület, ami az angol 
mezőgazdaságban a legjelentősebb, a második helyen a szántóföldi termesztés 
áll, a harmadik helyen pedig a kertészet.8

Az Egyesült Királyság mezőgazdasági termék kibocsátása 2017-ben 27.862.2 
millió euró volt. Ezzel az EU-28 mezőgazdasági termeléséhez 7,2%-kal járult 

[4] hvg.hu: Brexit: Brüsszel nem elégedett, de kész tárgyalni az új brit javaslatról, hvg.hu, 2019. 
október 3.
[5] Gyükeri Mercédesz: Földindulásszerű győzelmet aratott Boris Johnson a brit választáson, 
2019, hvg.hu.
[6] MTI: Megszavazta a londoni alsóház a Brexit-megállapodást, hvg.hu, 2020. január 9.
[7] MTI: Még egy év, mire az EU és Nagy-Britannia egy sor kérdésben megállapodik, hvg.hu, 
2020. január 12.
[8] Szegedi Nándor, in Probáld et al (szerk.): Európa regionális földrajza 2. Társadalomföld-
rajz, 2014, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 56–77. o.
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hozzá. Ebből a növénytermesztés 40,1%-ot tett ki, míg az állattenyésztés sokkal 
jelentősebb, 59,9%-kal járult ehhez hozzá.

1. ábra: Az Egyesült Királyság és az Európai Unió termékszerkezetének 
összehasonlítása a 2017-es évre vonatkozóan, tehát olyan ágazatokban, amelyekben 

komparatív előnyei vannak a szigetországnak

Forrás: European Commission: Statistical Factsheet – United Kingdom,  
May 2018.

Az ábra jól szemlélteti a termékszerkezetek eltérését. Az Egyesült Királyság-
ban sokkal jelentősebb például a burgonyatermesztés, vagy a juh és kecskete-
nyésztés, mint az EU összes országának átlagában.

Az ország összes GDP-jéből a mezőgazdaság mindösszesen 0,6%-ot tesz ki. 
Ebből az látszik, hogy az országban nem a mezőgazdaság az elsődleges ágazat.9 
A mutatószámokból is következtethetünk arra, hogy az angolok önellátottsági 
szintje nagyon alacsony. 2000-ben a negyedik, 2011-ben pedig a hatodik helyen 
állt az élelmiszerimportálók listáján.10

[9] European Commission: Statistical Factsheet- United Kingdom, May 2018.
[10] Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO Statistical Pocket-
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5. AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG FARMSZERKEZETE

A mezőgazdasági földterület használatát vizsgálva az Egyesült Királyságban az 
látszik, hogy a 100 hektárnál nagyobb gazdaságok meghaladják az összes gazda-
ság 20%-át, tehát Angliában inkább nagyobb, koncentráltabb gazdaságok van-
nak.11 Ez nem mindig volt így, 2005-ben az öt hektár alatti hasznos mezőgaz-
dasági birtokok voltak túlsúlyban. Az akkori összes gazdaság (286.750 db) több 
mint 37%-a volt ekkora. Második helyen a 100 hektárnál több mezőgazdasági 
területtel rendelkező gazdaságok álltak, 13,5%-al.

2. ábra: Birtokszerkezet alakulása az Egyesült Királyságban 2005 és 2013 között

Forrás: European Commission: Statistical Factsheet – United Kingdom, May 2018.

2013-ra ezek az arányok módosultak. Az első helyre kerültek azok a gazdasá-
gok, amelyek 100 hektárnál több hasznos mezőgazdasági területtel rendelkeztek, 
a gazdaságok 22,4%-át tették ki. Viszonylag alacsony az 5 hektár alatti hasznos 
mezőgazdasági területtel rendelkezők aránya (6,9%), ez az EU átlagtól jelentősen 
elmarad (66,3%). A farmok tulajdonosainak életkor szerinti csoportosítása alap-
ján megállapítottam, hogy az Egyesült Királyság is az elöregedés és a generáció-
váltás problémájával küzd.12

6. KAP KIADÁSOK MEGOSZLÁSA AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

A Közös Agrárpolitika az Európai Unió által alkotott közösségi szintű politika, 
amelynek célja, hogy megfelelő életszínvonalat tudjon biztosítani közel 22 millió 

book World Food and Agriculture, 2015, 212. o.
[11] Harangi-Rákos Mónika: Gazdaságszerkezet alakulása az EU-ban, különös tekintettel Ma-
gyarországon, in Gazdálkodás, 57/2 szám, 121–124. o.
[12] European Commission: i. m.

2.ábra: Birtokszerkezet alakulása az Egyesült Királyságban 2005 és 2013 között 
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farmer és mezőgazdasági dolgozó számára, valamint biztonságos élelmiszerellá-
tást nyújtson az EU állampolgárai számára. A Közös Agrárpolitika támogatások, 
például közvetlen kifizetések révén erősíti a mezőgazdaság versenyképességét és 
fenntarthatóságát is, emellett vidékfejlesztési intézkedései is vannak. 

2017-ben az Egyesült Királyság kapta a hatodik legnagyobb összegű KAP-os tá-
mogatást, 3.926.959 eurót, annak ellenére, hogy az országban nem olyan jelentős a 
mezőgazdaság. 2018-ra se változott ez az arány, még mindig a hatodik legnagyobb 
összeget kapja az ország, 3.935.680 eurót, sőt a 2017-eshez képest még arányaiban 
többet is kap. A támogatások szétosztását az jellemzi az országban, hogy a legna-
gyobb összegeket a nagyobb gazdaságok kapják, tehát erős a koncentráció.13

7. A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA FINANSZÍROZÁSA A BREXIT UTÁN

A Brexit következtében csökkenni fog a közös költségvetésben rendelkezésre álló 
források összege. Az EU-nak háromféle megoldási lehetőségből kell választania, 
hogy ezt a hiányzó rést pótolni tudja: 

1. a tagországok hozzájárulásának növelése, 
2. a kiadások arányos csökkentése,
3. az előző kettő keveréke.

A közös költségvetés legnagyobb részét a Közös Agrárpolitika és a Kohéziós 
politika teszi ki, körülbelül az összes rendelkezésre álló forrás 72%-át használják 
a két politikára, így ezekben lesz a legnagyobb mértékű csökkentés a Brexit után 
a következő költségvetési időszakban. 

3. ábra: Változások a többéves pénzügyi keretben

Forrás: Szabó, Kinga – Koponicsné Györke, Diána: Effect of Brexit on the rural  
development in Hungary, 2019, CERS Proceeding kötet, megjelenés alatt.

Az Európai Bizottság tervei szerint 5-5%-os csökkentés várható mindkét terü-
leten, a közvetlen kifizetések 4%-kal csökkennének, míg a vidékfejlesztés esetén 

[13] European Commission: i. m.
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magasabb arányú csökkenés várható, ám azt az állami társfinanszírozás lehetősé-
gének növelésével akarják kompenzálni. Így összességében a vidékfejlesztésre és 
az agrár-környezetvédelemre jutna sokkal kevesebb forrás.14

8. VIDÉKFEJLESZTÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

Az Egyesült Királyság négy „országrészében” a vidékfejlesztés irányítása négy kü-
lön szervezet hatáskörébe tartozik. Skóciában a skót kormány feladata, Walesben 
a Walesi Nemzetgyűlésé, Észak-Írországban a Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési 
Minisztériumé (DARDNI), végül Angliában pedig a Környezetvédelmi, 
Élelmiszerügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (DEFRA) feladata.15

Anglia főbb kihívásai közé tartozik, hogy területének 85%-a vidéki, miköz-
ben csak a népesség 18%-a él ilyen területeken, ami nagy terhet ró rájuk a táj 
kultúrállapotának megőrzése terén. Az országrésznek szembe kell nézni a klí-
maváltozás hatásaival és számos környezeti kihívással, például több állatfaj is a 
kihalás szélére került, valamint az élőhelyeik is veszélyben vannak; a mezőgazda-
sági vízszennyezés is jelentős. Sok gazdaság támogatások nélkül nem lenne képes 
életben maradni.16

9. VIDÉKFEJLESZTÉS A BREXIT UTÁN 

Az angolok a Brexit után azt szeretnék elérni, hogy a vidékfejlesztés és a mező-
gazdaság támogatása megmaradjon hasonló összegekkel, mint amilyeneket most 
kapnak az EU-tól, de sokkal egyszerűbb rendszert kívánnak kialakítani. Támo-
gatni akarják a hatékonyságot, valamint az állami közjavak termelését erdők te-
lepítésével, vagy a természetes legelők visszaállításával. Nagyon fontos szempont 
lesz a környezetvédelem és az állatok jólétének biztosítása. Ezek mellett fő cél 
még, hogy csökkentsék a támogatások koncentrációját, vagyis azt, hogy a legna-
gyobb gazdaságok kapják a legtöbb támogatást. Ezt például egy kifizetési plafon 
bevezetésével akarják elérni. Persze számolnak azzal is, hogy a bizonytalansági 
faktor magas lesz.17

10. ÖSSZEGZÉS

[14] Szabó Kinga – Koponicsné Györke Diána: Effect of Brexit on the rural development in 
Hungary, 2019, CERS Proceeding kötet, megjelenés alatt.
[15] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd-static/country/uk/hu/uk_hu.html, 2019. július 8.
[16] The European Network for Rural Development: 2014–2020 Rural Development Prog-
ramme: Key facts & figures, United Kingdom- England, 2015, 1–2. o.
[17] https://www.agrarszektor.hu/europai-unio/keszulodnek-az-angolok-van-otletuk-akozos-ag-
rarpolitika-potlasara.10412.html, 2019. október 2.
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Az Európai Unió fennállása óta még sosem fordult elő, hogy egy ország ki akart 
volna lépni belőle, így számos kérdés és bizonytalanság van a Brexit körül. A Bre-
xit fényében eltelt néhány év bebizonyította, hogy az integrációból való kilépés 
egy nagyon bonyolult, összetett, időigényes, stresszes és költséges folyamat, még 
egy olyan jelentőségű országnak is, mint az Egyesült Királyság. Több kormány 
és az élükön álló miniszterelnökök is megpróbálták legyőzni a kilépés okozta 
nehézségeket, ám eddig senkinek nem sikerült. Teljes bizonyossággal csak a 
kilépés megvalósulása után eltelt néhány év tapasztalata alapján állapítható csak 
meg, hogy megérte-e az angoloknak a kilépés.

A mezőgazdaság oldaláról kimutatható, hogy nem emiatt az ágazat miatt ilyen 
erős az ország gazdasága. Az állattenyésztés sokkal jelentősebb Angliában az ég-
hajlat miatt, de a növénytermesztést is igyekeztek felzárkóztatni, hiszen egy erős 
ország számára mindig az elsődleges célok között kell, hogy szerepeljen az, hogy 
önellátó legyen az élelmiszerellátás terén. Mindezek ellenére az angolok mégis 
előkelő helyet foglalnak el a Közös Agrárpolitikai források elosztását illetően, ez 
is megmutatja azt, hogy az Egyesült Királyság különleges pozícióban volt és még 
van is az Európai Unióban, bár már csak bizonytalan ideig.
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