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1. Az első kutatási terület a mezőgazdasági támogatások hatásást
vizsgálja a termelékenység és hatékonyság között. A hagyományos
közgazdasági elmélet szerint torzítják a támogatási rendszert és
csökkentik a termelékenységet. Néhány legújabb tanulmány szerint
azonban a támogatások növelhetik a mezőgazdasági
termelékenységet, ezért áttekintjük ezen szakirodalmakat és a
mezőgazdasági termelékenységre/hatékonyságra gyakorolt empirikus
eredményeket.
4. Kutatási célok (1-2
2. Az elmúlt években több szerző is elemezte a magyar mezőgazdaság
mondatban)
hatékonyságának és termelékenységének fejlődését az EUcsatlakozást követően. A régiók termelékenységéről és
hatékonyságáról azonban korlátozott számú dokumentum létezik. A
cél a többtényezős termelékenység (MFP) és a magyar régiók
konvergenciájának elemzése. Az MFP-elemzés során a Törnquist-Theil
indexet használtuk, a konvergencia vizsgálatát ß-konvergencia és
variációs együtthatók segítségével vizsgáltuk. A mezőgazdasági
regionális gazdasági számlákból származó adatokat használták fel.
1. A szakirodalmi áttekintés azt mutatta, hogy az empirikus kutatások
eredményei vegyesek, nincs egyértelmű bizonyíték a támogatások
hatékonyságra/termelékenységre gyakorolt hatására vonatkozóan. A
korábbi kutatások általában negatív hatást tapasztaltak. Ennek egyik
oka, hogy a korábbi tanulmányok a termeléstől függő támogatásokra
összpontosítottak. Számos tanulmány azonban kimutatta, hogy a
2003-as KAP-reformmal való függetlenítés bevezetése megváltoztatta
a támogatások technikai hatékonyságra gyakorolt hatását.
5. A kutatás leírása és az
2. Az MFP vizsgálata esetén a hét régió közül öt mutatott növekedést,
eredményeinek bemutatása
csak kismértékű csökkenés volt megfigyelhető Észak-Magyarországon
(részletezve, max. 1500
és az Észak-Alföldön. Az MPA értéke 2005-ben és 2013-ban középkarakter)
dunántúli régióban volt a legmagasabb, Észak-Magyarországon pedig
a legalacsonyabb. Két régió – Dél- és Nyugat-Dunántúl – 2005 és 2013
között pozíciót cserélt.
A konvergenciát kétféleképpen vizsgáltuk. Először is a ß-konvergencia
elméleti hátterét felhasználva, grafikusan ábrázoltuk az MFP kezdeti
szintjét és az átlagos éves növekedési ütemét. Másodszor, a régiók
MFP konvergenciájának vizsgálatára a variációs együtthatót
használták. Mindkét módszer eltérésre utal.
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