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K RÓN IK A

Beszámoló a Támogatások és finanszírozási 
folyamatok az élelmiszer-gazdaságban című 

szakmai rendezvényről
goda Pál – lámfalusi ibolya

A megújult Agrárközgazdasági Inté-
zet (AKI), az Agrárminisztérium (AM) 
és a Magyar Bankszövetség (Bankszövet-
ség) idén ötödik alkalommal, rendhagyó 
módon online formában közös szakmai 
találkozót szervezett Támogatások és fi-
nanszírozási folyamatok az élelmiszer-
gazdaságban címmel. A rendezvény célja 
a 2020. évi pénzügyi folyamatok érté-
kelése, valamint a 2021–2022. évi ag-
rár-vidékfejlesztési pályázati felhívások 
ismertetése, megvitatása volt. Az online 
szakmai találkozón az agrárfinanszíro-
zásban meghatározó bankok, garanciavál-
lalók, lízingcégek és egyéb pénzügyi szer-
vezetek képviselői, az Agrárminisztérium, 
a Bankszövetség és az AKI munkatársai 
vettek részt. 

A rendezvényt dr. Goda Pál, az AKI ügy-
vezető igazgatója, illetve Tresó István, a 
Bankszövetség Agrár munkacsoport elnöke 
nyitotta meg. Ezt követően dr. Lámfalusi 
Ibolya, az AKI Fenntarthatósági Igazgató-
ságának igazgatóhelyettese tartott előadást 
a mezőgazdaság és az élelmiszeripar 2020. 
évi támogatásairól, valamint finanszírozási 
helyzetéről. Az előadásban elhangzott, hogy 
2020-ban a nemzeti forrásból finanszíro-
zott kifizetések nagyobb ütemben növeked-
tek az uniós forrásokhoz képest, amelyben 
szerepet játszottak a Covid–19-pandémia, 
illetve a madárinfluenza és az afrikai ser-
téspestis negatív hatásainak enyhítése ér-
dekében nyújtott rendkívüli támogatások. 
Az előadó kiemelte, hogy dinamikusan 
emelkedtek a Vidékfejlesztési Program 
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kifizetései, amelyek éves összege megkö-
zelítette a 250 milliárd forintot, továbbá 
a hitelezési helyzet alakulása a nominális 
mutatók alapján kedvezőnek tekinthető.  
A mezőgazdaságban bővültek a társas vál-
lalkozások beruházási és hosszú lejáratú 
forgóeszközhitelei, illetve a kedvezményes 
hitelek állománya és súlya is növekedett, 
köszönhetően a járvánnyal összefüggésben 
kedvezőbb feltételekkel nyújtott, illetve új 
támogatott konstrukcióknak. Bővült továb-
bá a lízing és a garantált hitelek állománya. 
Az élelmiszer-feldolgozásban – ugyan ki-
sebb intenzitással – ugyancsak nőtt a piaci 
és kedvezményes hitelállomány, melynek fő 
mozgatórugója a hosszú lejáratú forgóesz-
közhitelek bővülése volt.

A második előadásban Papp Zsolt 
György, az AM vidékfejlesztésért felelős 
helyettes államtitkára ismertette a 2021–
2022. évi átmeneti időszakban tervezett 
intézkedéseket. Ezek közül négy pályázatot 
(állattartó telepek, kertészeti üzemek kor-
szerűsítése, helyi termékértékesítést szol-
gáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 
mezőgazdasági kisüzemek támogatása) már 
2020 őszén meghirdettek 85,5 milliárd fo-
rint keretösszeggel, további 11 intézkedés 
elindítása 2021 első felében várható, ösz-

szesen 588 milliárd forint rendelkezésre 
álló forrással. Az új pályázati felhívások 
lehetőséget kínálnak valamennyi mezőgaz-
dasági ágazat (állattenyésztés, kertészet, 
szántóföldi növénytermesztés), illetve az 
élelmiszeripar számára egyaránt, csakúgy, 
mint a helyi közösségek fejlesztésére. Az új 
felhívások mellett több korábbi intézkedés 
meghosszabbítására is sor kerül több mint 
100 milliárd forint értékben, melyek közül 
az agrár-környezetgazdálkodás, a díjtá-
mogatott biztosítás, a tejágazat szerkezet-
átalakítását kísérő állatjóléti támogatás, 
a NATURA 2000 erdő- és gyepterületek 
támogatása, valamint az ökológiai gazdál-
kodásra való áttérés jelentik a főbb intézke-
déseket sok kisebb keretösszegű pályázat 
mellett.

Az előadásokat kerekasztal-beszélge-
tés követte, melyen Papp Zsolt György 
az Agrárminisztériumot, Tresó István a 
Bankszövetséget, Fazakas Péter a Taka-
rékbankot, Gór Arnold az Erste Bankot, 
Laurinyecz Anita az Unicredit Bankot, 
Leskó Tamás az Agrár-Vállalkozási Hi-
telgarancia Alapítványt, Szabó István az 
OTP Bankot, Takáts Zsolt a Raiffeisen 
Bankot képviselte. Dr. Goda Pál a kerek-
asztal moderátoraként először az előző 
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évi tapasztalatokról kérdezte a gyakorlati 
szakembereket. Egybehangzó vélemények 
alapján a 2020. év egyértelműen pozitív 
volt a finanszírozás terén, ugyanakkor ne-
héz évnek is minősítették az érintettek, 
amely sok kihívást és váratlan helyzetet 
teremtett. Megerősítették, hogy a kedvező 
folyamatokban nagy szerepet játszottak 
a pandémiával összefüggésben indított 
kedvezményes hitelezési, garanciavállalási 
programok, illetve a tőketörlesztési mora-
tórium hatására a hitelállomány kisebb 
mértékben csökkent. A 2021-től meghirde-
tésre kerülő pályázati felhívásokkal, illetve 
a 2021–2027-es évek között az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap for-
rásainak 80 százalékos nemzeti társfinan-
szírozásával kapcsolatos kérdésre adott 
válaszokból egyértelműen kiderült, hogy 
a jelenlévők várakozásai az agrárágazat jö-
vője szempontjából alapvetően optimisták. 
Papp Zsolt György helyettes államtitkár 
megerősítette, hogy a támogatások kisebb 

léptékű beruházások elvégzését, valamint 
a nagyobb volumenű fejlesztések megva-
lósítását egyaránt szolgálják. A résztvevők 
óriási lehetőségnek, egyben hatalmas fele-
lősségnek is tekintették a bőséges források 
hatékony felhasználását, amelynek üteme-
zésénél az élelmiszer-gazdaság mellett a 
pénzügyi szektor, az építőipar és minden 
más érintett fél kapacitására is figyelem-
mel kell lenni. 

A rendezvény lehetőséget teremtett az 
agrárirányítás és a pénzügyi szervezetek 
képviselői közötti közvetlen kommunikáci-
óra, illetve a szakpolitikai és a finanszírozói 
szempontok ütköztetésére, megvitatására. 
A szakmai találkozón elhangzott előadások, 
illetve a témában negyedévente megjelenő 
Pénzügyi Hírlevél az AKI honlapján min-
den érdeklődő számára elérhető. A szakmai 
szereplők egybehangzó kérésére 2022-ben 
is folytatódni fog a rendezvénysorozat, 
amelynek megrendezését az AKI továbbra 
is vállalja.




