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Meghatározó erővel hat ki a mezőgazdasági és agráripari összterme
lésre és fejlődésre, hogy milyen a magángazdaságokban a termelés fej
lettsége, a magántermelők önigazgatási szervezettségének foka és a tár
sult munkával való kapcsolata. Ezt nemcsak a termelőerők fejlődése 
tükrözi, hanem megnyilvánul a társadalmi-gazdasági viszonyok tekin
tetében is. 

A magánszektorban van a mezőgazdasági termeléshez szükséges erő
források nagyobb hányada : a megművelhető terület 60%-a, az állatál
lomány 75%-a, a gyümölcsösök 56,5%-a és a szőlők 77%-a, a gépál
lomány jelentős része (80 900 t raktor , 3560 kombájn, 2550 kukoricatörő 
és 1000 napraforgó-betakarí tó adapter , számos kapcsolható eszköz stb.); 
a lakosság 20%-a foglalkozik mezőgazdasággal, ami 213 000 akt ív föld
művest jelent. 

Ez a szaktor termeli meg a mezőgazdasági termékek j ava részét, a 
kukorica 75%-át , a hús és a tej 75,8%-át , a zöldségfélék 90%-át ; 
a mezőgazdaság társadalmi össztermékében a magánszektor 5 6 — 5 8 % k a l 
részesedik. 

A technikai-műszaki újítások alkalmazásának köszönhetően a magán
szektor egyre figyelemreméltóbb eredményeket ér el, mind a hozamok 
nagyságát, az állattenyésztés eredményét és a munka termelékenységét, 
mind pedig a termelés gazdaságosságát illetően. A termelés s truktúráját 
tekintve a magántermelők intenzívebb termelést folytatnak a társadalmi 
szektornál. A magántermelőknél az állattenyésztés az össztermelésben 
50%-kal vesz részt, míg a társadalmi szektor esetében ez mindössze 
2 0 — 2 2 % . Zöldségféléket a magánszektor az összes szántóföld 8—9%-án 
termel (a társadalmi szektor az l % á n ) . A társadalmi termékhez viszo
nyí tot t termékérték egyre inkább csökken a magánszektor javára . 1983-ig 
a felvásárolt mezőgazdasági termékek 5 0 % á t ez a szektor adta . 



1. A mezőgazdasági lakosság és a földdel rendelkező háztartások 

A deagrarizáció, a gazdasági és szociális differenciálódás az egész 
háború utáni időszakra jellemző, de különösen az utóbbi évtizedben vál t 
hangsúlyozottá. 

A mezőgazdasággal foglalkozó lakosság Vajdaságban 

1. táblázat 

Év Mezőgazdasági lakosság Akt ív mezőgazdasági lakosság 

A z összlakos-
n ság B/o-a n 

A mezőgazdasági 
lakosság %-a 

1961 960 870 51,7 457 405 56,0 

1971 760 016 38,9 385 106 46,2 

1981 391 945 19,9 213 307 25,0 

A mezőgazdasággal akt ívan foglalkozók száma lassabban csökken a 
mezőgazdasági lakosságénál. A mezőgazdasággal akt ívan foglalkozók 
közöt t egyre több a nő (72 651, vagyis 34 ,1%) . A földművesek kor
struktúrája egyre kedvezőtlenebb. A 15—30. életév között i akt ív föld
művesek száma mindössze 26 185 (14 ,5%) . 

Az 1981-es népszámlálás a lkalmával az előzőhöz viszonyítva több 
mezőgazdasági háztar tás t vettek nyi lvántar tásba. Az elmúlt t íz év alat t 
18 000-rel emelkedett számuk, ami 10,6%-os növekedést jelent. 

A mezőgazdasági háztar tások számának gyarapodása a vegyes ház
tar tások elterjedéséből ered, míg az úgynevezett tisztán mezőgazdasági 
háztar tások száma csökken. Korábban a mezőgazdasági háztar tások 
40%-a volt vegyes, most 50%-a. 

A mezőgazdasággal foglalkozó háztartások száma 

2. táblázat 

1969 
n % 

1981 
n •/o 

Index 
% 

Mezőgazdasággal foglal
kozó háztartások száma 283 500 100,0 289 822 100,0 102,2 

Tisztán mezőgazdasággal 
foglalkozó háztartás 168 406 60,0 146 488 50,5 86,9 

Vegyes háztartások 115 094 40,0 143 413 49,5 124,6 

A csak mezőgazdasággal foglalkozó háztar tásokban, amelyek a meg
művelhető terület 63%-á t birtokolják, jelentősen megnövekedett az elöre
gedett háztar tások száma. 40 613 olyan háztar tás van, amelyekben a fér
fiak 65, illetve a nők 60 évesek, vagy ennél is idősebbek, ami az ösz-
szes mezőgazdasági háztar tás 28%-á t teszi ki . 



A bir tokol t földterület nagyságának megoszlása is nagyon kedvezőt
len. A háztar tások 63,4%-a nem rendelkezik 3 ha-nál nagyobb földte
rülettel, míg a háztar tások 78,4%-ának földterülete nem nagyobb 5 
ha-nál. A háztar tásonként! földterület nagysága csökkenő i rányzatot 
mutat , és 3,2 ha-t tesz ki . Az ak t ív földművesek bir toka növekszik, 4,5 
ha. A ház tar tásoknak mindössze 43%-ában van akt ív földműves, 5 7 % -
ában nincs. Az akt ív földművessel nem rendelkező háztar tások 240 000 
ha földdel rendelkeznek, és e terület egy részét bérbe adják. Egyre nö
vekszik a nem földműveléssel foglalkozó földtulajdonosok száma. Az 
1981-es összeíráskor 113 618 ilyen személyt vettek nyi lvántar tásba, 
akiknek bir tokában 153 000 ha volt . 

2. Mezőgazdasági területek 

A magánszektornak Vajdaságban 971 342 ha megművelhető földje 
van, ami az össz terület 60%-a (937 833 ha szántó, vagyis 60 ,5%) . A 
magántermelők mezőgazdasági földterülete ál landóan csökken, az utóbbi 
években ez a folyamat némileg lelassult. 1971 és 1983 közöt t a föld
művesek szántóföldje 72 860 ha-ral lett kevesebb, ami évi 6070 ha csök
kenést jelent; az elmúlt 3 évben pedig 5000 hek tá r t te t t ki a fogyat
kozás, vagyis évenként átlag 1500 ha-t. 

A magántermelők mezőgazdasági területei Vajdaság SZAT-ban 

3. táblázat 

1971 1982 1983 

1. Megművelhető terület 1 052 347 976 318 971 342 
2. Szántóföld 1 010 692 942 847 937 833 
3. Gyümölcs 6 761 8 692 9 064 
4. Szőlő 18 019 13 699 12 817 
5. Kaszáló 16 875 11 489 11 628 

Az évtized végéig vá rha tó , hogy a szántóföld ebben a szektorban to
vábbi 912 000 ha-ral csökken, ami évente átlag cca 3500 ha-os csök
kenést jelent. Várható , hogy ennek a területnek nagyobb része különbö
ző módon társadalmi tulajdonná vál ik; vagy úgy, hogy az elöregedett 
háztar tások nyugdíjbiztosítás ellenében átadják földjüket, vagy úgy, 
hogy egyszerűen eladják. Az át lag földterület megmarad az eddigi szin
ten, de növekedni fog az ak t ív földművesekre eső terület nagysága kb. 
5,8 ha-ra. Ugyanakkor növekszik az 5 ha-nál nagyobb területtel rendel
kező háztar tások száma is. 

Tervgazdálkodással és konkré t gazdaságpolit ikai intézkedésekkel meg 
kell akadályozni a szőlőskertek csökkenését, és elősegíteni a gyümölcsösök 
gyarapodását , különösen azokon a vidékeken, ahol erre megvannak a 
természeti feltételek (Fruska gora, Észak-Bácska, Dél-Bánát). 



3. A magánszektor műszaki felszereltsége 

A földműves gazdaságok műszaki felszereltsége ál landóan javul, ami 
lehetővé teszi, hogy intenzív mezőgazdasági termeléssel foglalkozzanak, 
a lkalmazzák a korszerű agrotechnikai eljárásókat, és a mezőgazdasági 
munkála toka t idejében elvégezzék. 

A magánszektor felszereltsége Vajdaságban 

4. táblázat 

1981 1984 1985 

1. Traktorok 5 7 1 0 3 75 561 80 888 
2. Gabonakombájnok 2 435 3 388 3 370 
3. Egyéb kombájnok 136 202 199 
4. Kukoricatörő adapter 

Napraforgó-betakarító adapter 
Ekék 

1 147 1 840 2 545 
5. 

Kukoricatörő adapter 
Napraforgó-betakarító adapter 
Ekék 

1 126 1 055 1 001 
6. 

Kukoricatörő adapter 
Napraforgó-betakarító adapter 
Ekék 56 535 75 122 7 9 1 5 6 

7. Kiegészítő talajművelő gépek 81 034 98 512 105 184 
8. Vetőgépek összesen 20 814 32 463 34 888 
9. — tarlós gabonára 6 462 10 902 11 357 

— sorültetők 14 352 21 561 23 531 
10. Cukorrépa-betakarító gépek 

Pótkocsik 
200 370 445 

11. 
Cukorrépa-betakarító gépek 
Pótkocsik 47 989 72 740 78 719 

Minden t rak tor ra 4,4 kapcsolható gép jut, amit kielégítőnek tekint
hetünk. Egy t rak tor ra l 11,5 ha területet művelnek, ami a társadalmi 
szektorhoz viszonyí tva lényegesen kevesebb. Egy gabona vetőre 15 ha 
tar ló jut, egy kukoricaül te tőre pedig 25 ha, egy gabonakombájnra 50 
ha, egy kukoricakombájnra pedig 36 ha kukoricaföld esik. 

Már a felsorolt ada tok alapján is megál lapí tható e széktor túlmechani-
záltsága. Problémát képez azonban a gépesítés egyenlőtlen megoszlása 
és hiányzik az eredményes kihasználtsághoz szükséges szervezettség és 
a megfelelő szintű társulás. 

A földművesháztartások ké tharmada nem gépesített és nagy eltéré
sek muta tkoznak az egyes régiók és községek közöt t is. Az elmúlt idő
szakban a magánszektor műszaki felszereltsége viszonylag gyorsan ja
vult, miközben a termelők szervezeteiben egyre csökkent, vagy teljesen 
felszámolták a gépállományt . A társastermelők és a termelők alapszer-
vezeteinék tulajdonában mindössze 947 t raktor , 692 kombájn, 157 cu
korrépa-, 94 kukoricabetakar í tó és 724 vetőgép van . 

Ennek következtében e szervezeteknek a termósszerkezet megváltoz
tatására és a földek optimális időben történő megművelésére gyakorolt 
befolyása csökken. Ez az egyik oka annak, hogy a földművesek akkor 
is fölszereltségre törekszenek, ha az nem közvetlen gazdasági érdekük. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy ott, ahol a társastermelők alapszerve
zetei és szövetkezetek megfelelő mechanizációt értek el, a társulás szín
vonalasabb, a munka szervezettebb, a föld megművelése jobb, és a ter
melés is ha tékonyabb. 



A társastermelők alapszervezeteiben és a szövetkezetekben társított 
mezőgazdasági felszerelés 

5. táblázat 

1982 1983 1984 

1. Traktorok 
2. Gabonakombájnok 
3 . Egyéb kombájnok 
4. Kukoricabetakarító gépek 
5. Traktoros vetőgépek 
6. Pótkocsik 

9 366 
1 476 

1 630 
4 052 

16 
2 464 
5 217 

10 799 

11 652 
1 719 

62 
2 697 
5 488 

10 955 

11 933 
1 558 

96 

A t rak toroknak mindössze 15%-a, a kombájnoknak 46%-a, a kuko
ricatörők 23%-a, a vetőgépek 17%-a és a pótkocsik 14%-a társí tot t . 

A műszaki felszereltségnek ez az ál lapota mindjobban kifejezésre jut
tatja az egyes környezeteknek a termelés korszerűsítésével és a gépesí
tés ésszerű kihasználásával kapcsolatos problémáit . A szolgáltatás egyre 
bizonytalanabb, ezért mindinkább szükség van a gépesítés fokozottabb 
tervezésére és felhasználásának jobb szervezésére. 

Egyes földművesek több t rak tor ra l és több kombájnnal is rendelkez
nek, ami lehetővé teszi számukra, hogy ellenőrizetlenül béreljenek föl
det, és hogy megegyezéses áron szolgáltatást végezzenek mások számá
ra. Ez a helyzet teszi indokolt tá , hogy a társastermelők szervezetei és a 
szövetkezetek gyorsabban gépesítsenek, elsősorban nagy és szakosított 
gépeket szerezzenek be, illetve társítsák a földművesek gépállományát 
jobb szervezéssel, ésszerűbben használják ki és a földet optimálisan ké
szítsék elő. 

A jelenlegi helyzet alapján megállapítható, hogy az évtized végéig 
nincs szükség a mechanizálás bővítésére, de a gépál lományt hatékonyabb 
és korszerűbb gépekkel kell felújítani. A társastermelők alapszervezetei 
és a szövetkezetek gyorsabb ütemű felszerelése, a gépesítés serkentése 
elsődleges feladat a társadalmasítás és a közösségi tuda t fokozása szem
pontjából, különösen a nagyobb és szakosított gépek tekintetében. Szor
galmazni kell a meglévő felszerelés társítását és szervezettebb kihaszná
lását. Javí tóműhelyeket kell létesíteni a földművesek gépparkjának kar
bantar tására és javí tására, ugyanakkor hozzáférhetővé tenni számukra 
a társultmunka-szervezetek, szövetkezetek és a társult termelők alap
szervezetei keretében működő műhelyeket is. 

A földműves háztar tások 38,4%-ának (111 190) van szarvasmarha
tenyésztésre alkalmas épülete, amelyek felülete 3 millió négyzetmétert 
tesz k i . Ezeket a gazdasági épületeket csak résziben használják k i . Mind-

4. Az állattenyésztési kapacitások és a mezőgazdasági 
termények tárolására szolgáló épületek 



össze 65 341 háztar tás (58,7%) foglalkozik szarvasmarha-tenyésztéssel, 
vagyis csak minden ötödik. 

Valamivel kedvezőbb a helyzet a sertéstenyésztésben. A háztar tások 
61%-ban (178 121) van sertéstenyésztésre alkalmas épület és ezek ki-
használtsági foka 80%-os. 

A baromfitenyésztés terén még kedvezőbb a helyzet: a háztar tások 
43%-a rendelkezik a tenyésztéshez szükséges objektumokkal , de mint
egy 204 500 háztar tás foglalkozik baromfitenyésztéssel, ami azt jelenti, 
hogy sok háztar tásban improvizál t épületeikben folyik a tenyésztés. 

H a feltételezzük, hogy a számba vet t összes épület alkalmas állat
tenyésztésre, akkor ezekben 750 000 szarvasmarhát , 5 millió sertést és 
10 millió brojler-csirkét lehetne elhelyezni. 

A földművesek (53%) ugyanakkor 5,3 millió m 3 góréterülettel ren
delkeznek, ami mintegy 2 millió tonna kukorica tárolására elegendő. (Ez 
1,5 millió tonnával kevesebb, mint az ebben a szektorban megtermelt 
termékmennyiség.) Valamivel több, mint 4000 háztar tás rendelkezik 
takarmánytá ro ló silóval (176 000 m 3 ) . 

Az elkövetkező időszakban beruházásokkal , kedvező hitel- és adó
poli t ikával ösztönözni kell mindenekelőtt a meglévő objektumok fel
újítását, hogy alkalmassá vál janak a korszerű állattenyésztésre. Silókat 
kell építeni az állati t aka rmány tárolására, megfelelő objektumokat a 
juhtenyésztéshez és az aprójószág számára, va lamint egyéb gazdasági 
objektumokat . 

5. A termelés fejlődésének hordozói és a magánszektor 
önigazgatási szervezettsége 

A mezőgazdaság magánszektorában a társadalmilag szervezett ter
melés hordozói ma is és a jövőben is a társult földművesek valamint a 
szövetkezetekbe és a társastermelők alapszervezeteibe tömörül t terme
lők és dolgozók lesznek. 

Vajdaságban a földművesek 12%-a társult termelő, és ez a szám, bár 
nagyon lassan, de ál landóan növekszik. Ezek a földművesek 101 000 ha 
szántót, 98 ha gyümölcsöst, 56 ha szőlőt, 18 950 tehenet és üszőt, 20 900 
anyakocát és süldőt, 36 000 juhot, 37 000 fajbaromfit, 11 930 t raktor t , 
1560 kombájnt és más mezőgazdasági gépet társ í tot tak. Legnagyobb 
számban, kb . 3/4 részük a növénytermesztés érdekében társult, koráb
ban a gépállomány miatt , manapság pedig a földet társítják a közös 
megművelés, a hitelezés és az áru értékesítése végett. A társult termelők 
száma megengedhetetlenül alacsony, egy időszakban még csökkenő 
irányt is muta to t t , hogy manapság enyhe emelkedő i rányzato t vegyen. 

A társult termelőkön kívül a társastermelők szervezeteivel és a szö
vetkezetekkel még kb. 188 200 termelő működik együtt, ami az t jelenti, 
hogy a társadalmilag szervezett termelés a földműves háztar tások mint
egy 74%-á t öleli fel. 



A termelők társulása Vajdaságban 

6. táblázat 

1982 1983 1984 

1. A társult termelők száma 22 606 25 348 25 956 

ebből: — nő 2 642 3 548 3 064 
— nyugdíjbiztosított 5 354 6 385 6 464 

2. A társulás alapja 

— közös termelés 22 675 24 752 
— közös értékesítés — 16 545 18 019 
— közös jövedelemelosztás — 2 218 284 

A földművesek szervezetei eddig jobbára a társult termelők felé ori
entálódtak, míg a falut egészében elhanyagolták. Emia t t a kooperat ív 
együttműködés stagnál, csak az áruértékesítésre, a termelés és beruházá
sok hitelezésére szorítkozik. Inkább csak adásvételi és rövid távú kap
csolatok alakulnak ki, ahelyett , hogy tartós jövedelmi viszony jönne 
létre a termelés és a jövedelemszerzés terén. 

Az önigazgatási szervezetek száma az utóbbi időben nem vál tozot t 
lényegesen. A társastermelők alapszervezete továbbra is a legelterjedtebb 
formája a földművesek termelési együttműködésének. Az utóbbi években 
néhány szövetkezet is alakult Vajdaságban (Obrez, Ada , Kupuszina, 
Szőreg, Jazak) , amivel újra elkezdődött a szövetkezetek visszaállításá
nak folyamata Vajdaság mezőgazdaságában. Más kezdeményezések is 
születnek szövetkezetek alapítására, de ellenállás is muta tkozik . 100 fa
luban semmiféle társulási formával sem talá lkozunk, így a legelemibb 
feltételekkel sem, amelyek lehetővé tennék a szervezett fejlődést a ter
melés és a társadalmi-gazdasági viszonyok terén. 

A földművesek szervezettsége 

7. táblázat 

1981 1984 

1. Települések száma 469 469 
2 . Társasterm. alapszerv, száma 256 252 
3. Társasterm. munkaszerv, száma 2 6 
4. Alapszervezetek közös, száma — 3 
5. Földműves-szövetkezetek száma — 4 
6. ö n i g a z . mezőgazd. szervezet nélküli települések 213 211 
7. Települések mindennemű mezőg. szervezetek nélkül 118 101 

Vajdaság mezőgazdasági fejlődésének a földművesek szervezetlensége 
az egyik legjelentősebb kerékkötője. Ez az ál lapot egészében igen ked
vezőtlen, de egyes szervezetekben, községekben és helyi közösségekben 
különféle megoldások is léteznek. 



A közösségi érzés a termelés megszervezése terén igen alacsony fokú 
még a társult termelők esetében is, míg a nem társult földműveseket leg
inkább nem iis vonják be a termelési megbeszélésekbe, sem pedig a tár
sulás fejlesztésébe a mezőgazdasága termelés terén. A társastermelők 
alapszervezetei a társulást nem mindig a lapozták a konkré t termelési és 
fejlesztési programokra , va lamint a nagyobb jövedelem elérésére. 

A társastermelők alapszervezeteinek nagyobb része a lkalmat lan ar
ra, hogy a földművesek olyan szervezetévé váljon, amely a termelés 
fejlesztésének a hordozója és az új mezőgazdasági viszonyoknak a ter
jesztője lenne. Eléggé statikus szervezetek ezek, amelyek nem alkal
mazkodnak a viharos változásokhoz, a földművesek és a falu igényei
hez és szükségleteihez. Termelési programjuk szűk, és inkább áruforgal
mazással foglalkoznak, amire jobban fel vannak készülve, mint közös 
termeléssel, munka- és eszköztársítással. Még a társult termelőkkel is csak 
adásvételi és rövid távú kapcsolatokat a lak í tanak ki . Helyze tük sem 
egyenjogú a társultmunka-szervezetekben és az összetett társultmunka
szervezeteken belül. A társastermelők alapszervezeteinek nagyobb része 
anyagilag és káderszempontból is nagyon legyengült és egyre kisebb a 
lehetősége annak, hogy a mezőgazdaság és a falu anyagi és társadalmi 
fejlődésének előmozdítója és hordozója legyen. Mindennek a következ
ménye a szervezetek bezárkózása, önállósulása és a földművesektől való 
eltávolodása, aminek következményeképp a földművesek egy része is 
eltávolodik a társastermelők alapszervezeteitől. 

A mezőgazdasági magánszektor további megszervezésének legfontosabb 
feladatai: 
— társítással és társadalmi szervezéssel felölelni a földművesek legna

gyobb részét ( 7 0 — 8 0 % ) ; 
— minden faluban, ahol megvannak a gazdasági feltételek, meg kell 

alapítani a földművesek önigazgatási szervezetét; 
— támogatni az új szövetkezetek létrehozását; 
— a szövetkezetekben és a társastermelők alapszervezeteiben fejleszteni 

az önigazgatást és a jövedelmi viszonyokat; 
—• gyökeresen megvál toztatni a földművesek és szervezeteik helyzetét az 

önigazgatásban; 
— ahhoz, hogy a társastermelők alapszervezetei és a földművesszövet

kezetek vál janak a fejlődés és a szocialista önigazgatás átalakulásá
nak hordozóivá a mezőgazdaságban és falun, nélkülözhetetlen a meg
felelő szakember-ellátottságuk és anyagi felszerelésük. 

Általában véve tehát a gazdaságpolit ika rendszerbeli megoldásaival 
és módszereivel elő kell segíteni a földművesek társulásának folyamatát 
és a társadalmilag szervezett termelést, erősíteni a szervezeteiket és meg
teremteni a feltételeket a mezőgazdaság és a falu gyorsabb fejlődésére. 



6. A földművesek alapszervezeteinek felszereltsége 

A földművesek szervezetednek anyagi felszereltsége és káderállomá
nya nem kielégítő. Ez az egyik fő oka annak, hogy a rendelkezésre álló 
kapacitások nincsenek kihasználva és nem valósul meg a tervezett ter
melés. A földművesek alapszervezeteiben 6464 foglalkoztatot t van (át
lagban 28 személy szervezetenként); a foglalkoztatot tak szakmai és élet
kor szerinti megoszlása sem kielégítő. Az a lkalmazot tak nagyobb része 
nem termelő munká t végez. 

Kevés, 411 felsőfokú végzettségű szakember foglalkozik a termelési 
együttműködéssel, nagyobb részük vezető beosztásban van . Egy szerve
zetre át lagban 1,5 szakember jut, de 150 faluban ilyen munkára egy 
felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakembert sem alkalmaztak, ö s z -
szesen 252 agronómus van (ami azt jelenti, hogy 1 agronómusra 3622 
ha földterület jut) továbbá 150 állatorvos, 4 jogász és 5 közgazdász. 

A falunak ennél több különböző szakosítású káderre van szüksége, 
akik hozzájárulhatnak a termelés fejlődéséhez és az új viszonyok kiala
kításához a mezőgazdaságban. 

Az évtized végéig lehetővé kell tenni, hogy lényegesen megnöveked
jen azoknak a szakembereknek a száma, akik a társulással és munka
szervezéssel foglalkoznak a nagyobb termelés és jövedelem elérése érde
kében. Minden falunak nélkülözhetetlen szüksége van legalább egy nö
vénytermesztési, egy állattenyésztési szakemberre valamint egy termelés
szervezőre. 

A földművesek szervezetei műszakilag is igen rosszul vannak felsze
relve, akár közös, akár társadalmi tulajdonban lévő gépesítésről van szó. 
N a g y részüknek nincs gépál lománya, a forgóeszközök hiánya pedig kü
lön megnehezíti a társastermelési alapszervezeteknek és a szövetkezetek
nek a munkáját . Ezeknek a szervezeteknek gyakorlat i lag nincs is tartós 
forgóeszköz-forrásuk; egyre r i tkábban folyamodnak rövid lejáratú köl
csönökért, mert az ügyviteli bankokkal egyetemben nem rendelkeznek 
elegendő eszközökkel, hogy nagyobb visszleszámítoiási hitelt tudjanak 
használni. A nagy kamatok miat t manapság a földművesek sem szívesen 
adósodnak el, így a magánszektor mezőgazdasági termelése mindössze 
12%-ban van hitellel fedve. 

Tizenhét szervezet t a r to t ta meg hitel- és takarékszolgálatát , amelyek
ben a földművesek mintegy 400 millió dinárnyd takarékbetétet ta r tanak. 
Pi l lanatnyi lag Vajdaságban 25 új hitel- és takarókszolgálat alapítását 
kezdeményezik. 

Jobbára a nagy kamatok mia t t 1985 első ha t hónapjában a földmű
vesek szervezetei Vajdaságban 980 millió d inár veszteséget muta t tak ki. 



7. A magánszektor termelése 

a) Növénytermesztés 

Vajdaságban a földművesek 930 169 ha vetésterülettel rendelkeznek. 
1981-hez viszonyí tva ez a terület 6600 ha-ral csökkent, ami 0,7%-ot 
tesz ki, azaz évenként át lagban 1650 ha-t. A vetésterület nagyobb ré
szén továbbra is gabonaféléket termesztenek, ugyanakkor megengedhe
tetlenül kevés az ipari növény. 

A magánszektor vetésszerkezete Vajdaságban 

8. táblázat 

1981 1983 1985 1 9 8 1 - •85 

ha °/o ha °/o ha % ha •/. 

1. Gabonafélék 708 968 75,7 754 602 80,7 736 289 79,2 737 610 79,0 

— búza 139 164 14,8 186 124 19,9 110 522 11,9 152 674 16,3 
— kukorica 522 353 55,8 527 072 56,4 584 813 62,9 542 689 58,1 

2 . Ipari növ. 90 213 9,6 46 565 3,0 61 809 6,6 61 744 6,6 

— cukorrépa 21 144 2,3 1 7 1 7 1 1,8 20 700 2,2 19 269 2,1 
— napraforgó 56 051 6,0 5 087 0,5 19 562 2,1 22 782 0,4 
— szója 2 997 0,3 1 4 1 5 0,2 7 980 0,8 4 139 0,4 

3 . Zöldségfélék 76 845 8.2 77 083 8,2 75 709 8,1 76 420 8,2 

4. Takarmánynöv. 60 717 6,5 56 747 6,1 56 362 6,1 58 119 6,2 

5. Ö S S Z E S E N 935 761 100 934 977 100 930 473 100 933 893 100 

A vetésszerkezetben évek óta a gabonafélék dominálnak; nem vaíósul 
meg az egyeztetett vetésterv, különösen az ipari növények esetében. 
Ezek aránya kir ívóan alacsony; nagy az arányta lanság a nyersanyag
termelés és az élelmiszeripar szükségletei között , különösképp vonatkozik 
ez a cukor- és az étolajgyárakra, amelyek már hosszú idő óta emiatt 
nem tudják kihasználni teljes kapaci tásukat . 

Községenként és körzetenként nagy eltérések muta tkoznak az ipari 
növények termesztésében. Nyi lvánva ló , hogy azokban a községekben, 
ahol az élelmiszeripar kapacitása nagyobb, több ipari növényt termesz
tenek (cukorrépa, olajnövények). 

A kukorica messzemenően a legelterjedtebb kul túra , termesztése to
vábbra is növekvő i rányza to t muta t . Az elmúlt évtized folyamán 1985-
ben vetettek be vele legnagyobb területet — 585 000 ha-t, ami az össz 
terület 63%-a. Az ilyen megbomlott vetésszerkezet, amikor a kukoricát 
a termelők jelentős része monokul túraként veti, nem maradha t követ
kezmények nélkül, ami a hozamban és egyes fajták ellenállóképességé
ben muta tkozik meg. A vadcirok és más gyomnövények megjelenése ve
szélyezteti ezeket az egyelőre vezető, nagy területeken termesztett növé-



nyéket és a hozamot is csökkenti Vajdaság magánszektorában. A kuko
ricatermelés lényegesen meghaladja a földművesek állattartási és más fel
használási szükségletét, úgyhogy a termés mintegy 50%-a mint piaci 
termék jelentkezik a mezőgazdasági termékforgalomban. 

Az eltelt ötéves időszakban a búza 16%-ka 1! vet t részt a magánszek
tor vetésszerkezetében, és ez az utóbbi években csökkenő i rányzatot 
muta t . A búzatermesztés azoknál a háztar tásoknál nagyobb arányú, 
amelyek nem rendelkeznek elegendő akt ív munkaképes taggal (az idős 
és nem földműves háztar tások és a bérelt földek használói). 

Az ipari növények 1981. évi 9,6%-os részvétele 5°/o-ra esett vissza, 
elsősorban azért, mert csökkent a napraforgó hozama valamint a ter
mesztés fölhalmozóképessége is. A cukorrépa vetésterülete már hosszú 
évek óta 2 , 1 — 2 , 3 % (kb. 20 000 ha), a szója csak most kezd betörni a 
szántókra, míg 1984 ó ta a napraforgó részvétele újból emelkedik, külö
nösen a fomopszis és egyéb betegséggel szemben ellenálló hibridek létre
hozása után. 

A zöldségfélék 8%-os részvételét kielégítőnek lehet értékelni, de 
kedvezőtlen a kul túránként i megoszlás és a termesztés is extenzív (a bur
gonya és a dinnye dominál , a nem öntözéses kertészet stb.). A területek
nek csak a kisebb hányadára kötnek szerződést, így a termelés kockázata 
a mezőgazdasági termelőké. 

A takarmánynövények közül a lucerna a legelterjedtebb, bár a ta
karmánynövény-termesztés egészében lemarad, ami oka, de egyben kö
vetkezménye is az állattenyésztés, külön a szarvasmarha- és juhtenyész
tés fejletlenségének. 

Az évtized végéig a magánszektorban a következő vetésszerkezetet 
ketlene megvalósítani: 

A gabonafélék közül a búza 17—18%-os (160 000 ha) szintjét fenn 
kell tar tani , a kukorica esetében az optimális a 4 2 — 4 3 % lenne, azaz 
420 000 ha ; cukorrépát a földterület 3—3,5%-án (30 000 ha), napra
forgót 10—11%-án (95 000 ha) volna szükséges termeszteni; a szójater
mesztést növelni kell 3 ,5—4%-ra (35 000 ha ) ; a zöldségfélék és a takar
mánynövények termesztését pedig 1%-kaí. 

Az elmúlt ö t évben nőt tek az át laghozamok és tonnában kifejezve a 
következőképp a lakul tak: 

— búza 4,40 
— kukorica 6,15 
— cukorrépa 43,00 
— napraforgó 1,60 
— szója 2,15. 
A technológiák egységesítésével, a műtrágya és a víz fokozottabb al

kalmazásával va lamint az agrotechnikai eszközök teljesebb kihasználá-

— gabonafélék 
— ipari növények 
— zöldségfélék 
— takarmánynövények 

6 1 — 6 2 % 
1 8 — 2 0 % 

8— 9 % 
9 — 1 0 % . 



sával az elkövetkező középtávú időszakban lehetőség nyíl ik arra , hogy 
a búzahozam, 5,3 t-ra, a kukoricáé 7,5 t-ra, a cukorrépáé 53 t-ra, a nap
raforgóé 2,5 t-ra, a szójahozam pedig 3 t-ra növekedjen és állandósuljon. 
Így a növénytermesztés fizikai összvolumene is növekvő irányt mu
ta tna . 

A növénytermesztés volumene Vajdaság magánszektorában/tonnában 

9. táblázat 

1981 1982 1983 1984 

— búza 
— kukorica 
— cukorrépa 
— napraforgó 
— szója 

555 832 
3 000 244 

923 346 
90 320 

5 859 

705 711 
3 460 143 

831 027 
35 086 
16 696 

797 602 
3 093 366 

676 448 
9 368 
2 514 

761 687 
3 528 445 

826 595 
14 788 
2 045 

1984-ben a búzatermesztés 37%-kal , a kukoricáé 17,6%-kal növeke
dett , 10%-kal visszaesett azonban a cukorrépáé és csökkent az olajnö
vények termesztése is, jelenleg azonban újra emelkedő i rányt muta t . 
Az elmúlt négy évben az évi átlagos termelésnövekedés 2,3%-ot tet t ki . 

Vajdaságban a növénytermesztés jelentős része árujellegű: a cukorré
pa-, napraforgó- és szójatermesztés szerződéses alapon történik, és fel
vásárlásra kerül az évi össztermés; ebből egy kisebb hányad (kb. 2 — 3 % ) 
Vajdaság területén kívülre kerül . A búza 86%-a kerül be az áruforga
lomba, ami a nem gazdasági á rak miat t 1984-ben a magánszektor össz
termeléséhez viszonyítva 70%-ra , 1985-ben pedig 66%-ra esett vissza. 
Kukoricából az össztermelés 29—43%-a kerül felvásárfásra. 

A magánszektorból felvásárolt gabona Vajdaságban 

10. táblázat (tonnákban) 

1981 1982 1983 1984 

BÚZA 

— felvásárolva 462 394 584 051 646 584 535 066 
— az összfelv. °/o-a Vajdaságban 38,0 47,3 47,0 42,4 
— a földművesek 

össztermelésének °/o-a 83,2 82,8 81,1 70,2 

KUKORICA 

— felvásárolva 974 201 1 001 863 1 332 712 1 064 176 

— az összfelv. %-a Vajdaságban 65,6 56,3 64,0 57,1 
— a földművesek 

össztermelésének °/o-a 32,5 29,0 43,1 30,2 



A növénytermesztésre a felvásárlás mennyiségéből 55—56 százalék 
esik. 1984-ben a hektáronként i felvásárlás 98 675 d inár t te t t ki, ebből 
55 496 d inár t a növénytermesztés valósított meg. 

A vetéstervvel összhangban lévő lehetséges vetésszerkezetből ki indulva 
Vajdaságban a magántermelők az évtized végéig a következő termelési 
eredményeket érhetnék el : 

— búza 850 000 t 
— kukorica 3 150 000 t 
— cukorrépa 1 950 000 t 
— napraforgó 237 500 t 
— szója 105 000 t. 

A növénytermesztés 80%-át képező alapvető mezőgazdasági termékek 
összmennyisége már az elkövetkező öt év folyamán 35%-kal gyarapít
ható, ami évi 6%-os növekedésnek felel meg. Az ilyen méretű termelés
növekedés hozzájárulna a meglevő élelmiszer- és feldolgozóipari kapaci
tások teljes kihasználásához Vajdaságban, a termékmennyiség jelentős 
része pedig az ország más területein kerülhetne feldolgozásra, illetve 
kivitelre. 

b) Állattenyésztés 

Az állattenyésztés a magánszektorban hosszabb ideje stagnál, sőt ha
nyatl ik. Az utóbbi két évben az állattenyésztés terén a válsághelyzet 
jegyei muta tkoznak . 

A mezőgazdaság ál latál lománya Vajdaságban 
(január 15-i állapot) 

11. táblázat 

1984 1985 Index 
Jószágfajta 

db Vo db °/o •/» 

SZARVASMARHA ÖSSZESEN 329 425 100,0 297 278 100,0 90,2 

— társadalmi szektor 
— magánszektor 260 908 79,2 229 168 77,1 87,8 

SERTÉS ÖSSZESEN 2 420 307 100,0 2 239 002 100,0 92,5 

— társadalmi szektor 621 344 25,7 761 884 34,0 122,6 
— magánszektor 1 798 963 74,3 1 147 118 66,0 82,1 

JUH ÖSSZESEN 320 032 100,0 344 879 100,0 107,7 

— társadalmi szektor 27 118 8,5 23 675 9,5 120,0 
— magánszektor 292 864 91,5 312 203 90,5 106,6 

BAROMFI ÖSSZESEN 9 131 936 100,0 8 647 030 100,0 94,7 

— társadalmi szektor 1 546 713 16,9 1 819 666 21,0 117,6 
— magánszektor 7 585 223 83,1 6 827 364 79,0 90,0 



Vajdaságban a juhál lomány kivételével az ál la tál lomány megcsappant, 
a szarvasmarha esetében 10, a sertés esetében 7,5%-kal. Annak ellené
re, hogy a magánszektor jószágállománya csökken, még mindig jelentős, 
mert a magántermelők tenyésztik a szarvasmarha- 77, a sertés- 66, a juh-
90, a ló- 97 va lamint a baromfiál lomány 97 százalékát. 

A termelés szerkezetére vonatkozó adatok szerint a magánszektor in
tenzívebb termelést folytat . Ebben a szektorban ugyanis az állattenyész
tés a ránya az össztermeléshez viszonyítva 5 0 % , míg a társadalmi szek
tor esetében mindössze 2 2 % . 

A magánszektor 100 ha szántó 1,3-szor több szarvasmarhát , 5,5-ször 
több juhot és 30%-kal több sertést nevel, mint a társadalmi szektor. Ez 
a különbség még szembetűnőbb a 100 hektáronként i tenyészállatok szá
mát tekintve (12. táblázat) annak ellenére, hogy az utóbbi időben a 
magánszektorban is csökken a jószágok száma. 

A 100 ha művelhető területre eső jószágok száma 

12. táblázat 

1984 1985 

a) jószág összesen 

SZARVASMARHA ÖSSZESEN 21,2 19,0 

— társadalmi szektor 11,0 10,8 
— magánszektor 27,9 24,6 

SERTÉS ÖSSZESEN 155,5 143,4 

— társadalmi szektor 100,0 121,2 
— magánszektor 192,4 158,4 

JUH ÖSSZESEN 20,6 22,1 

— társadalmi szektor 4,4 5,2 
— magánszektor 31,3 33,5 

b) a tenyészállatok 

SZARVASMARHA ÉS ÜSZÖBORJÜ ÖSSZESEN 8,0 7,7 

— társadalmi szektor 3,6 3,8 
— magánszektor 10,9 10,3 

ANYAKOCA ÉS SÜLDŐ ÖSSZESEN 12,6 13,8 

— társadalmi szektor 8,9 10,0 
— magánszektor 24,5 18,8 

TENYÉSZJUH ÖSSZESEN 12,6 13,8 

— társadalmi szektor 2,6 2,9 
— magánszektor 19,2 21,0 

A szarvasmarhák és üszőborjak száma így 102 476-ról 96 130-ra csök
kent, az anyakocák és süldők száma 230 090-ről 175 949-re, míg a te-
nyészjuhoké valamelyest növekedett 180 201-ről 199 637-re (1984 és 



1985 közöt t ) . Az ilyen i rányú mozgás a termelés nem megfelelő feltéte
leinek a következménye: nehézségek vannak a minőségi jószágtakarmány 
beszerzése körül, a t aka rmány ára gyorsabban növekszik a jószág árá
hoz viszonyítva, rosszak az értékesítési körülmények, magasak a kama
tok és a termelést nem megfelelően hitelezik. A jószágtenyésztésbe egyre 
többet fektetnek be, eredmények viszont csak stabil gazdálkodási felté
teleik közepette, és hosszú távon várha tók . Az elöregedett háztar tások in
kább sertéstenyésztéssel foglalkoznak. Csökken a társadalmilag szerve
zett állattenyésztés is: a 188 215 társastermelő közül mindössze 78 000, 
vagyis 4 1 , 5 % szerződik jószágtenyésztésre. Ez az egyik fő oka annak, 
hogy a tenyésztett jószágnak csak egy része kerül felvásárlásra, a na
gyobb részét az egyéni termelők szervezetlenül adják el. 

A z állattenyésztés alakulása a magánszektorban Vajdaság területén 

13. táblázat 

1981 1982 1983 1984 

TEJTERMELÉS 
— összesen 000 1 247 927 
— tehenenként 1 2 618 
— az össztermelés %-a 74,7 

JUHTEJ 

— összesen 000 1 5 981 
— juhonként 1 42,8 
— az össztermelés %-a 97,5 

GYAPJÚ 
— összesen tonna 667 
— juhonként kg 3,0 
— az össztermelés %-a 93,7 

TOJÁS 

— összesen 000 db 515 145 
— tojótyúkonként 107 
— az össztermelés % - a 80,0 

SZERVEZETT BORJÚ HIZLALÁS 

— darab 
— tonna 
— az össztermelés %-a 

SZERVEZETT SERTÉSTENYÉSZTÉS 

— darab 
— tonna 
—- az össztermelés %-a 

SZERVEZETT BAROMFITENYÉSZTÉS 

— darab 
— tonna 
— az össztermelés %-a 

245 007 238 288 229 798 
2 560 2 597 2 621 

73,2 72,8 71,0 

4 560 5 309 5 063 
38,7 41,3 41,6 
96,5 98,0 97,4 

492 624 646 
2,7 3,0 2,8 

89,6 91,0 89,7 

523 652 562 170 486 053 
106 107 105 

79,8 85,3 78,8 

76 023 73 322 70 524 
35 043 34 207 33 246 

61,4 57,4 54,5 

1 041 466 872 162 1 128 640 
111 173 95 247 123 304 

60,4 56,7 59,5 

3 727 296 3 479 348 2 718 024 
6 011 5 901 4 837 

92,4 80,3 45,8 



A tejtermelés ál landóan csökken és ez a 13-as táblázatban foglalt idő
szak után is folytatódik; csökken a szervezett juh- és baromfitenyésztés, 
1985-ben pedig a sertéstenyésztés is. Hasonlóan alakul az össz- és a szer
vezett termelés vonatkozásában is, azzal a különbséggel, hogy az össz
termelés gyorsabban csökken, mint a szervezett. 

A magántermelőktől felvásárolt ál latál lomány Vajdaság területén 

14. táblázat 

Jószágfajták 1981 1982 1983 1984 

Szarvasmarha összesen 

tonna 62 937 57 822 57 726 52 204 
az összfelvásárlás %-a 79,4 78,3 76,0 79,1 
Sertés összesen/ionna. 144 695 131 733 110 018 131 067 
az összfelvásárlás %-a 67,8 66,1 61,3 62,1 
Baromfi összesen/tonna. 
az összfelvásárlás %-a 

4 296 5 050 3 338 1 635 Baromfi összesen/tonna. 
az összfelvásárlás %-a 48,6 54,8 41,4 17,2 
Tej összesen 000 1 105 104 104 093 99 832 91 755 
az összfelvásárlás %-a 58,6 57,3 55,8 52,5 

Az általános irányvétel az elkövetkező időszakban az állattenyésztés
növelés mindkét szektorban, ami hozzájárulna ahhoz, hogy az egész 
mezőgazdasági termelés intenzívebbé váljon és létrejöjjenek a nagyobb 
jövedelem eléréséhez szükséges feltételek. H o g y h a fokozottabban elter
jed a társadalmilag szervezett állattenyésztés és olcsóbbá válik a takar
mánykészítés — elsősorban a hüvelyes t aka rmány silózásával, minőségi 
fehérje-összetevők ál landó félhasználásával, a munkaszervezés fejleszté
sével és a tudományos technológiai megoldások fokozottabb alkalmazá
sával —, akkor a jövőben jelentősen növekedhet és stabilizálódhat ez a 
gazdasági ág. Ehhez szükség van arra is, hogy az állattenyésztésből eredő 
termékeknek gazdasági á raka t szabjanak meg, de a gazdaságpolit ika 
más ösztönzőire is. H a mindez valóra válik, akkor minden bizonnyal 
megáll í tható a magánszektorban az állattenyésztés visszaesése. A tenyész-
jószágok számának alakulása ebben az esettben a következőképp várha tó : 

— szarvasmarha és üszőborjú 105 000 db 
— anyakoca és süldő 240 000 db 
— tenyészjuh 280 000 db 
— baromfi — tojótyúk 5 400 000 db 

Ebben az időszakban a földművesek szervezetten 280 millió liter tejet, 
575 ezer tojást, 120 ezer h ízómarhát egymillió-ötszázezer sertést és 4,5 
millió darab baromfit á l l í tanának elő. Az évtized végéig a jószágtenyész
tés reálisan 22—23%-ka l növelhető, vagyis évente átlag 4%-kal . A ma
gánszektor részvétele a termelésben és felvásárlásban továbbra is csök
kenni fog, míg a társadalmi szektorban várha tóan növekszik. 



c) Gyümölcs- és szőlőtermelés 

Vajdaságban a magánszektornak kb. 21 ezer ha gyümölcsöse és szőlő
ültetvénye van, vagyis a megművelhető összterület 2,3%-a. 

A 9064 ha gyümölcsösből a legtöbb a szilva, azután alma, meggy, 
őszibarack, körte stb. A hozamok évről évre var iá lódnak, pl. az almá
nál fánként 15,4-től 25,5 kg-ig; az őszibaracknál 4,3-tól 16 kg-ig, ami 
az évi termés szintjére is kihat . Évente kb. 260 ezer tonna gyümölcs 
terem. Az utóbbi t íz évben több mindent tet tek az intenzív 
gyümölcstermesztés érdekében. Különösen jó eredményeket érnek el Sza
badka, a Fruska gora és Dél-Bánát régióiban. Mind nagyobb a gyümölcs
ültetvények területe és egyre gyakrabban a lkalmaznak korszerű módsze
reket művelésben és növényvédelemben. 

A gyümölcsösökkel ellentétben az elmúlt időszákban a szőlőültetvé
nyek kb . 20%-kal csökkentek és mintegy 12 800 ha-t tesznek ki, ami 
az összterület 1,3%-a. A magánszektorban a tőkénkénti hozam 0,5—0,6 
kg közöt t mozog, ami több mint négyszer kisebb, mint a társadalmi 
szektorban, ez pedig a nem megfelelő termesztési módszerek következ
ménye. A földművesek évenként 105 000 tonnát termelnek. 

Bár e termelésnek jelentős természeti és munkáva l teremtett erőfor
rásai vannak, ez nem párosul megfelelő társadalmi ösztönzéssel. A nagy 
kiviteli lehetőségekből ki indulva, az elkövetkező időszakban feltétle
nül figyelmet kell fordítani e termék fejlesztésére, annál is inkább, mert 
a foglalkoztatásban és a jövedelemszerzésben jelentős szerepe lehet. 

A kivitellel és feldolgozással foglalkozó társultmunka-szervezeteknek 
e termékek fejlesztésére konkré t programokat kell kidolgozniuk és fel
kínálniuk. A gyümölcsösök és szőlőskertek növelése mellett ügyelni kell 
arra is, hogy sehol se kerüljön sor fölszámolásukra. A meglévőket nagy
üzemi ültetvényekkél kell felváltani és fokozni a termelés belterjességét. 

d) Egyéb ágazatok 

A szövetkezetekben és a társastermelők alapszervezeteiben több gaz
dasági tevékenység fellendítését kell szorgalmazni az elkövetkező idő
szakban. Ebben a megengedhetetlenül mellőzött széktorban ugyanis a 
szövetkezetek megszüntetésével több ágazatot felszámoltak. 

A kisüzemi gazdaságok fejlesztési tervei a magántermelők szerveze
teinek keretében a következő területeken is valóra vá l tha tók : a baromfi
tenyésztés, a prémes ál latok és a házinyúl tenyésztése, a méhészet, gom
ba- és virágtermesztés, kisebb feldolgozó üzemrészlegek létrehozása; a 
szövetkezetek és a falu társastermelőinek alapszervezeteiben előállított 
különféle termékek végleges megmunkálása és csomagolása, a másodlagos 
nyersanyagok begyűjtése és feldolgozása; ide sorolhatjuk a javítóműhe
lyeket — a pótalkatrészek gyártását és a göngyöleggyártást va lamint a 
kisipar fejlesztését stb. is. 

Falun a kisüzemi gazdaságok fejlesztésének hordozói a szövetkezetek 



és a társastermelők alapszervezetei kell hogy legyenek, melyek nem rit
kán a falu egyedüli társultmunka-szervezetei. 

E tevékenységek fejlesztésével jelentősen kibővülnének a termelési 
programok, javulna az ellátás, fokozódhatna a kivitel és a falusi lakos
ság szükségleteinek a kielégítése. Ugyanakkor lehetőség nyí lna új munka
erő alkalmazására valamint a munkaidő jobb kihasználására. 

A földművesek szervezeteinek minden terve és programja ezeket külön 
feladatként kellene hogy feltüntesse megvalósításukat pedig konkrét 
gazdasági intézkedésekkel is feltétlenül támogatni kell, különösen a hi
tel- és adópoli t ika terén. Ez lenne az útja a társult munka fejlődésének 
falun, azaz ezzel új lehetőségek nyí lnának a falu fejlődésére, az annál 
is inkább fontos, hisz a lakosság nagyobb része még mindig i t t él. Ez 
hozzájárulna a város és a falu között i különbség csökkenéséhez is. 

8. A jövedelem, beruházás, forgóeszköz-ellátottság 

A mezőgazdaságnak a társadalmi össztermékbe és a nemzeti jövede
lemben való részvétele igen magas, 3 0 — 3 2 % közö t t mozog. 1984-ben ez 
30,7, azaz 31,9%-ot te t t ki . A magánszektor a mezőgazdaság társadalmi 
össztermékében 1981-ben 58,2%-kal , 1982-ben 57,4%-kal , 1983-ban 
57,4%-kal , 1984-ben 54,5%-kal vet t részt, és csökkenő i rányzatot mu
ta t . Hasonló tendencia észlelhető a nemzeti jövedelemben való részvétel 
terén is, ami az 1981-es 58,5%-ról 1984-ben 55,2%-ra csökkent. 

A magánszektor részesedésének ilyen csökkenése mindenekelőtt a tár
sadalmi szektor intenzív fejlődésével magyarázha tó , de bizonyos jöve
delmi forrásának stagnálása, sőt csökkenése is közrejátszik ebben. Más
részt, ez az a rány nem felel meg a termelési potenciál megoszlásának és 
a termelés nagyságának sem. Az arányok tükrözik a szóban forgó szek
tor alacsonyabb munkatermelékenységét és a ké t szektor termelési fel
tételei közöt t i különbségeket is (az újratermelési anyaggal való ellátott
ság, a hitelezés mérete, az árak és egyéb vonatkozásában) . 

A nemzeti jövedelem alakulása Vajdaságban (000 000 din) 

15. táblázat 

1981 1982 1983 1984 

1. összgazdaság 233 721 299 932 423 680 663 093 
2. Mezőgazdaság összesen 71 729 97 848 135 938 2 1 1 3 8 7 
3 . Társadalmi szektor 29 568 4 0 517 56 294 94 607 
4. Magánszektor 

Arányok %-ban 
42 161 57 331 79 644 116 780 

— 2:1 30,7 32,6 32,1 
58,6 

31,9 
55,2 — 4:2 58,5 

18,0 
58,6 
19,1 

32,1 
58,6 

31,9 
55,2 

— 4:1 
58,5 
18,0 

58,6 
19,1 18,8 17,6 

A földművesek által megvalósított jövedelem alacsony szintje is oka 
annak, hogy a fiatalok elhagyják a mezőgazdaságot. 1984-ben a tar to-



mány gazdaságában foglalkoztatot tak átlagosan 1 344 200 dinár jöve
delmet valósí tot tak meg, a gazdaság társadalmi szektorában dolgozók 
1 446 005 dinárt , míg az ak t ív magántermelők ennek mindössze 1/3 ré
szét, azaz 547 473 dinár t . Még ha figyelembe vesszük is, hogy a föld
művesek nem teljes munkaidővel dolgoznak, a különbség akkor is szem
beötlően nagy, különösen ha tudjuk, hogy az egy hektár ra eső jövede
lem ennél sokkal kiegyensúlyozottabb (1984-ben a társadalmi szektor
ban hektáronként 155 110 dinárt , a magánszektorban pedig 125 547 di
nár t te t t 'ki). 

Ez t a különbséget kiküszöbölni nyi lván nem lehet, de csökkenteni igen. 
Feltételeket kell teremteni a termelés és a termelékenység növelésére, és 
reálisabban értékelni a földművesek munkáját , javí tani jövedelemszerzé
sük helyzetén. 

A nagyobb és sokrétűbb termelés megvalósítása érdekében több beru
házási eszköz biztosítására van szükség. A z 1975—82-es időszakban in
tenzívebb volt a beruházás a magánszektor termelésének fejlesztésében 
mind a társadalmi, mind a magáneszközök tekintetében. Az utóbbi évek
ben újra lemaradás észlelhető különösen a társadalmi gazdaságokban. 
A befektetések jelentős részét gépek, felszerelések beszerzésére fordítot
ták, kisebb részét az állattenyésztés fejlesztésére; többet ruház tak be a 
földműves háztar tások egyenkénti felszerelésébe, mint a szervezetekébe. 
A jövőben ezen vál toz ta tn i kell, vagyis többet fordí tani a földműves-
szervezetek fejlesztésére, az állattenyésztés fejlesztésére és más intenzív 
termelésre. A beruházási pol i t ikának a termelés fejlesztését, az új viszo
nyokat , i l letve a közösséget és a társadalmasítást kell szolgálnia. 

A társastermelési alapszervezetek és a szövetkezetek gazdálkodásának 
egyik legfőbb nehézsége a forgóeszközhiány. Ezek a szervezetek gyakor
latilag nem rendelkeznek ál landó forrásokkal, és ez is kihatással van 
arra , hogy a magántermelők termelésének csak kis hányadá t fedezik hi
telekből. Különösen alacsony ez az a rány a kukorica-, gyümölcs-, fő
zelékféle-termesztés és az állattenyésztés esetében, úgyhogy ez jelentő
sen megterheli ezeknek a szervezeteknek a munkáját és a magánterme
lőkkel való viszonyát . Növekednek a tar tozások és akadozik a földmű
vesek követeléseinek kifizetése, vagyis a szervezetek nem mindig tud
nak eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek, ugyanakkor külön problémát 
jelentenek a magas kamatok , amelyek külterjes gazdálkodásra ösztö
nöznek. 

A problémák megoldását a forgóeszközöknek a felhalmozásból va ló 
növelése jelentené, a rövid lejáratú hitelek hosszú lejáratúvá vál tozta tá
sa, az eszközök társítása va lamint a bankeszközök fokozottabb irányí
tása. Sokat segítene, hogyha a szövetkezetek és a társastermelők alap
szervezetei mellett működő takarékhitel-szolgálatok szervezettebbek és 
fejlettebbek volnának és végül t á r sada lmunknak egy szelektívebb ka
matláb-poli t ikát kellene folytatnia. 

Virág Ibolya fordítása 



Rezime 

Mogućnosti razvoja individualnog sektora poljoprivrede 
SAP Vojvodine 

1. Dugoročni planovi razvoja agroindustrijske proizvodnje posebnu važnost 
i značaj moraju dati razradi konkretnih mera i rešenja za potpunije korišće-
nje raspoloživih resursa na individualnom sektoru poljoprivrede, povećanje 
produktivnosti rada i stvaranje uslova za poboljšanje ukupne ekonomije pro
izvodnje. 

2. Za ostvarivanje tih zadataka jedan od preduslova je da se šire otvori 
proces samoupravnog organizovanja, i udruživanja zemljoradnika na osnova
ma samoupravljanja i razvoja samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa. 
Udruživanjem i društvenim organizovanjem neophodno je obuhvatiti najveći 
broj zemljoradnika. Proces udruživanja širiti na osnovu konkretnih programa 
i ekonomskog interesa. Udruživanje rada i sredstava zasnivati na osnovama 
zajedničkog prihoda i dohotka. 

Osnivati samoupravnu organizaciju zemljoradnika na zadružnim principi
ma u svakom selu gde za to ima ekonomskih uslova. Pospešiti proces orga
nizovanja i konstituisanja zemljoradničkih zadruga, posebno tamo gde već 
ima takvih inicijativa i gde one potiču od zemljoradnika. 

3. Položaj zemljoradnika u samoupravljanju, planiranju i uređivanju ukup
nih odnosa u svojoj organizaciji i šire gde neposredno ili posredno udružu
ju rad i sredstva se mora iz osnova i bitno menjati. Kratkoročne i kupopro
dajne odnose zameniti dohodovnim na osnovama samoupravnih sporazuma, 
zajedništva i dugoročnosti. U samoupravljanju i planiranju uključiti sve zemljo
radnike koji su uključeni u društveno-organizovanu proizvodnju. 

4. Bitni uslov razvoja poljoprivredne proizvodnje i novih produktivnih od
nosa na selu je ekonomsko i kadrovsko jačanje OOK i zadruga. 

5. Primaran zadatak svih nosilaca i organizatora poljoprivredne proizvod
nje na individualnom sektoru jeste unapređenje i povećanje proizvodnje, pro
duktivnosti rada i drugih kvalitetnih elemenata privređivanja radi povećanja 
dohotka, boljeg snabdevanja i izvoza. 

U biljnoj proizvodnji u narednom periodu je bitno stvoriti neophodne us-
love i voditi konkretnu akciju za: 

— veće korišćenje mineralnih đubriva, 
— pravilnu i blagovremenu upotrebu zaštitnih sredstava, 
— veće korišćenje vode kao tehnološke mere, 
— doslednu primenu agrotehnike i racionalnije korišćenje postojeće meha

nizacije, 
— upotrebu i potpunije korišćenje genetskih potencijala sortnog semena i dr. 
Za intenzivniji razvoj stočarstva i to kako u oblasti svinjarstva, govedar

stva, ovčarstva, živinarstva i drugog sitnog stočarstva od posebnog je značaja: 
— orijentacija na veće korišćenje svih nusproizvoda i otpadaka iz poljo

privrede i prehrambene industrije i siliranje kukuruza drugih poljoprivrednih 
proizvoda za stočnu hranu, 

— brže širenje procesa hibridizacije i popravljanje rasnog sastava stoke, 
— organizovanje službe za razvoj stočarstva u svakom selu. 
6. Pored biljne i stočarske proizvodnje zadruga i OOK moraju ubuduće 

znatno više da se posvete razvoju voćarske i vinogradarske proizvodnje kod 
zemljoradnika za čega ima objektivnih uslova naročito u regijama Srema, 



severne Bačke i južnog Banata a isto tako i niz drugih poljoprivrednih i van-
poljoprivrednih delatnosti za čega postoje realne mogućnosti, potrebe i inte
res zemljoradnika i stanovništva sela. 

7. Ostvarivanje ovih zadataka se može realizovati u stabilnijim i stimula
tivnijim uslovima privređivanja, većim oslanjanjem na sopstvene snage, većim 
korišćenjem unutrašnjih rezervi i izmenom strukture u korist intenzivnije pro
izvodnje kao i većim ulaganjima u poljoprivredi i većim delovanjem tržišnih 
i ekonomskih zakona. 

Sva ova opredeljenja neophodno je podsticati konkretnim merama eko
nomske politike, premijama, regresima, kompenzacijama usmeravanjem in
vesticija u ove namcne, kao i merama kreditne i poreske politike. 

Resummee 

Entwicklungsmöglichkeiten der Landwir tschaft 
des individuellen Sektors 

I. Langjährige Pläne der Entwicklung der agro-industrielier Produktion, 
müssen der Bearbeitung konkreter Massnahmen und Lösungen zum vollkom
menen Gebrauch der bestehenden Resource im individuellen Sektor der Land
wirtschaft besondere Wichtigkeit und Bedeutung bekommen, zum Wachstum 
der Produktivität und Schaffung der Bedingungen, zur Verbesserung der gan
zen Ökonomie der Produktion. 

II . Um diese Aufgabe zu erfüllen, eine der Vorbedingungen ist, die weitere 
Öffnung des Prozesses der selbstverwalterischen Organisation und der Ver
einigung der Landwirte, auf Grund der Selbsverwaltung und der selbstver-
walterischen-gesellschaftlich-ökonomiischen Verhältnisse. Es ist unbedingt nötig, 
dem Grossteil der Landwirte, mit der Vereinigung der gesellschaftlichen Or
ganisation zu umfangen. Das Prozess der Vereinigung soll auf Grund von 
Programmen und ökonomischen Interessen durchgeführt werden. Die Assotia-
tion der Arbeit und Mitteln, muss auf den gemeinsamen Einkünften und Er
trägen gegründet werden. 

Man soll in allen Dörfern, wo dafür ökonomische Grundlage besteht, selbst-
verwalterische Organisation, auf Grund der Genossenschaftsprinzipen gründen. 
Das Prozess der Organisation der Genossenschaften soll man besonders dort 
betreiben, wo solche Initiativen vorhanden sind und wo sie von den Land
wirten abgehen. 

III . Die Lage der Landwirte in der Selbstverwaltung, Planierung und Re
gelung aller Verhältnisse in der Organisation, sowie dort wo die Arbeit und 
die Mitteln direkt oder indirekt verbunden werden, muss sich im Grunde 
verändern. Kurzfristige Einkauf- und Verkaufsverhältnisse sollen mit lang
währenden, selbstverwalterischen Einkommensverhältnissen umgetauscht wer
den. In der Selbstverwaltung und Plannung sollen alle Landwirte eingeschlossen 
werden, die in die gesellschaftlich organisierter Produktion eingeschlossen sind. 

IV. Grundliegende Bedingung der Entwicklung der landwirtschaftlichen 
Produktion und neuer produktiveren Verhältnissen im Dorf, ist die ökonomi
sche und kaderische Stärkung der Genossenschaften. 

V. Grundlegende Aufgabe aller Organisateuren und Träger der landwirt-



schaftlichen Produktion des individuellen Sektors ist das Vorwärtstragen und 
die Vergrösserung der Produktion, der Arbeitsproduktivität und anderer Quali
tätselemente der Wirtschaftsführung, im Interesse der Erhöhung des Einkom
mens, besserer Versorgung und des Ausfuhrs. 

In der nächsten Zeit ist in der Pflanzenproduktion grundlegend, unbedingte 
Verhältnisse und konkrete Aktion zu schaffen, für: 

— höheren Gebrauch der Mineraldünger, 
— rechtmässigen und rechtzeitigen Gebrauch der Schutzmitteln, 
— stärkeren Gebrauch des Wassers, als technologischer Nötigkeit, 
— vollen Verwendung der Agrotechnik und rationeller Gebrauch der be

stehenden Mechanisation, 
— Gebrauch und vollere Nützung der genetischen Potentialen des veredel

ten Samens. 
Für die intensivere Entwicklung der Viehzucht, so in der Zucht der Schwei

ne, Rinder, Ziegen, Geflügel und anderer Kleintieren, sind von besonderer 
Bedeutung: 

— Orientation zu grösseren Gebrauch der Nebenprodukte und Abfälle der 
Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie und Silage von Mais und 
anderer landwirtschaftlicher Erzeugnisse als Nahrungsmittel der Vieh
zucht, 

— schneilere Entwicklung des Prozesses der Hibridisation und der Verbes
serung der Rassenzusammenstellung der Vieher, 

— Organisadon des Dienstes für die Entwicklung der Viehzucht im jeden 
Dorf. 

VI. Neben der Pflanzenproduktion und Viehzucht der Genossenschaften und 
Kooperantenorganisationen, müssen sich in der Zukunft viel mehr um die Pro
duktion von Trauben und Obst der Landwirte winden und objektive Bedin
gungen zu benützen, insbesondere in den Regionen von Srem, der nördlichen 
Bačka und in südlichen Banat, sowie auch in vielen anderen landwirtschaft
lichen und ausserlandwirtschaftlichen Gegenden, wozu reelle Möglichkeiten, 
Nötigkeiten und Interessen der Landwirte und Bewohner der Dörfer bestehen. 

Die Erfüllung dieser Aufgaben ist in stabi'lerenung stimulativeren Wirt
schaftsverhältnissen realisierbar, mit stärkerer Stützung auf eigene Kräfte; mit 
besserer Ausnützung der internen Reserven und Änderung der Struktur für 
die intensivere Produktion, sowie mit grösseren Investitionen in der Landwirt
schaft und stärkerem Einfluss der ökonomischen und Marktgesetze. 

Diese Entschlüsse sind mit konkreten Eingriffen der ökonomischen Politik 
unbedingt zu unterstützen; mit Prämien, Regressen, Kompensationen und In
vestitionen in dieser Richtung, sowie mit der — diesem Ziele entsprechenden 
— Richtung der Kredit- und Steuerpolitik. 


