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Szerkesztői üzenet
„Reánk következett, amit vártunk”
Az Afrikai Sertéspestis kitörése és a vele kapcsolatos események ebben a
hónapban is előrejelző kiadványunk központi témáját alkotják. Olyan életbevágó
kérdésekről van szó, mint: Hogyan állítjuk meg a vaddisznó populációban terjedő
kórt? Meddig fog tartani, és milyen hatással lesz sertés termékpályánkra? Hogyan
készülünk a német, a spanyol exportzárlatok idejére? Vissza tudunk-e térni az
ázsiai piacokra és milyen áron? Mikor lesz vakcina?
E kérdések súlya nyomja ma minden sertéstartó és feldolgozó szívét. Bár a
sertésárak még tartják magukat, ha a nagy európai exportőröknél is felüti fejét,
akkor jelentős esésre kell számítani. Reméljük, fenti kérdésekkel kapcsolatos
véleményünk – amelyeket az Erste kommentárokban talál - közelebb viszi az
olvasót ahhoz, hogy sikerrel alkalmazkodjon a helyzethez!
„Itt az idő, most vagy…”
Maradva a nagy klasszikusoktól vett idézeteknél, a Vidékfejlesztési Program
végrehajtási szakasz kezdetének jelentőségét nem tudjuk eléggé hangsúlyozni.
Nálunk, az ERSTE Bankban nem csak komplex termék, hanem részletes stratégia
és taktika készült meglévő és leendő ügyfeleink ilyen irányú finanszírozási
igényének maradéktalan kielégítésére. Kollégáinkat képezzük, értékesítés
támogató anyagokkal, információkkal látjuk el, és szoros agrárszakmai
támogatással segítjük. Nálunk nincsenek irreális ígéretek, csak professzionális,
gyors kiszolgálás, és agrárpiaci tanácsadás, amivel hozzáadott értéket
kívánunk teremteni ügyfeleink számára.
A VP-hez kapcsolódó finanszírozási lehetőségekről Kiemelt téma rovatunkban
közlünk részleteket.
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Agrárpiacok
Hír: 11 milliárd forint lehet a végén a sertéspestis számlája
Békés megyében egyelőre nem észlelték az afrikai sertéspestist, de mivel jelentős számú
sertésállomány van a megyében, így fontos a megelőző intézkedések betartása. A kormányzat
tárgyal az EB-al a kárt szenvedett gazdáknak adható támogatásokról.

Erste kommentár
Kéziratunk lezárása idején kilenc elhullott vaddisznóból mutatták ki Magyarországon az Afrikai Sertéspestis (ASP)
kórokozóját. Nem nehéz megjósolni, hogy ez még nem a végső szám, illetve azt sem, hogy a kereskedelmi
korlátozások, amelyek emiatt sújtják a sertés termékláncot, még hosszú ideig halmozzák a károkat. Ezt
tetézheti, ha – ne adj Isten – házi sertésben is kimutatásra kerül a vírus, hiszen a kártalanítás, a fertőtlenítés és
a korlátozások is pénzbe kerülnének. Jelenleg problémáinkat az exportkorlátozások okozzák. Az élő súlyban 310
forintig csökkenő kilogrammonkénti árak a 21. héten már kismértékű emelkedést mutatnak. Ez német piaci hatás.
A németeknél csökkennek a vágósúlyok, nőnek a vágások, pörgetik a piacot. A fő kérdés számunkra is az, hogy
mi lesz, ha a német és/vagy a spanyol piac nemzetközi tiltást kap. Találnak-e helyet a belső illetve harmadik
piacon a sertéshúsnak? Esetleg jön majd a tárolási támogatás, a piacról való ideiglenes kivonás?
A vírus közben meg-meg áll, de folyamatosan terjed, néha nagyokat ugrik. Ez a közvetítő közegtől, a vaddisznótól
vagy az embertől függ. A vaddisznónak megmondani nem lehet, hogy mit egyen s merre menjen, de az
embernek talán igen. A vendégmunkások és betelepülők korában persze speciálisan nehéz a helyzet. Hiába fejlett
a nyugati országok állategészségügyi rendszere, e tényezőkre csekély a befolyása. A lényeg, hogy egyre inkább
elhúzódónak látszik a vírussal szembeni küzdelem. Ez pedig a piacra mindenképpen hatással van. Joggal hiszünk
abban, hogy a házi sertésre való átterjedését meg tudjuk előzni, de a nemzetközi kereskedelmi korlátok már
más kérdés. Például, lehetnek-e ellátási zavarai, ha Japán még több európai országot kényszerül kitiltani. Tudni
kell, hogy Japán csak 50 százalékban tudja ellátni magát sertéshússal, importjának pedig fagyasztott formában
kétharmada, összességében pedig egyharmada európai. Ilyen helyzetek hozhatnak sikereket a regionalitásról
szóló tárgyalások során. A képhez tartozik, hogy tavaly decemberben lezárultak a Japán és az Európai Unió
közötti gazdasági partnerségi tárgyalások. A megállapodás értelmében fokozatosan eltörlik vagy erőteljesen
csökkentik az Európa számára fontos mezőgazdasági termékeket terhelő vámokat. Ilyen például a sertéshús,
amelyik Európa legfontosabb élelmiszeripari exportcikke Japánba, ennek piacán éles versenyt folytat az Amerikai
Egyesült Államokkal. A megállapodásnak köszönhetően az Európából érkező agrártermékeket terhelő vámok 11
év alatt 90 százalékban leépülnek. A 2019-ben érvénybe lépő egyezmény 11 évre szólóan mennyiségi garanciát
is ad az unióból érkező sertéshús átvételére.
Szintén kardinális kérdés, hogy van-e visszaút az olyan piacokra, amelyek kitiltották árunkat, s helyét egy pillanat
alatt elfoglalja más. A válasz igen, de csak nyomott áron. A kereskedőházi modellre, amelyben az ázsiai piacok
dolgoznak, különösen igaz ez. Jó minőséget ma már bármelyik irányból be tudnak szerezni, a kérdés az ár, és
ezen keresztül az, hogy hatékonyságunk milyen mozgásteret enged e téren. Máris ott vagyunk, hogy tudunk-e
versenyezni ezeken a piacokon? Van-e ehhez megfelelő hatékonyságú sertés termékláncunk, annak minden
szükséges elemével? A témát is csak félbehagyjuk, hiszen a következő hírek kapcsán tudjuk tovább gombolyítani
a fonalat.

1
Kihasználva a modern technika nyújtotta lehetőséget, az elemzett témát, cikket csak internetes hivatkozás formájában
szerepeltetjük.
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Hír: Kínában nem viccelnek: sertéseknek építettek óriási lakótelepet
Komplett lakótelepet építettek Kínában egy megaberuházással, hogy ott sertéseket hizlaljanak. Az
emeletes épületekből álló blokkban a tervek szerint évente akár 800 ezer disznó is születhet majd.
A hatalmas telep létrehozásának célja a növekvő lakosság igényeinek kielégítése, de a koncentrált
termelés komoly állat- és humán egészségügyi kockázatokat is jelenthet.

Erste kommentár
Kína, mint a világ legnagyobb sertéshús termelője, gyakran kerül szóba a sertéspiaci kilátások
témakörében. A számunkra is legfontosabb kérdés az, hogy a jelenleg, a 13. Agrár Ötéves Terv keretében
zajló modernizáció révén, hogyan alakul középtávon külkereskedelmi egyenlege. Napjainkban már több
a nagyüzemi sertés az országban, mint a háztáji. Az évente immár 55 millió tonna sertéshús előállítására
képes ország ugyanis mindössze 2-3 százalékos importigénnyel rendelkezik. Ez is több mint egymillió
tonnát jelent évente, de könnyen belátható, hogy nem nevezhető erős világpiaci függésnek. Mivel
importjának kétharmada rendre az EU-ból származik, az EU belső piacának egyensúlya szempontjából
viszont döntő tényező a Kínába irányuló export. Az ASP mindkét irányban kérdéseket vet fel. Mi történik
majd, ha a német vagy spanyol beszállítók kerülnek járvány okán kitiltásra onnan, vagy, ha Kínában jelenik
meg a vírus. Számunkra a válasz mindkét esetben ugyanaz: csak a versenyképes termelőknek van esélye a
nemzetközi piacokon való maradásra.
Persze, hogy lesznek hazai és eu-s támogatások, de a nemzetközi árverseny-képesség lesz az a tisztítótűz,
amelyben a hazai sertésszektor is megmérettetik. Az Ön telepén mennyi az önköltség? Az Ön bankja
mennyire van tisztában az előttünk álló időszak sertéspiaci kihívásaival? Segítségére tud lenni abban, hogy
a nyertesek csapatába kerüljön?

Hír: Visszaköltözik Budapestre a vidékfejlesztési államtitkárság
Négy éve került Kecskemétre a vidékfejlesztési államtitkárság, hamarosan azonban visszakerülhet
Budapestre.

Erste kommentár
Az államtitkárság 2014-ben nem csak Kecskemétre, hanem a Miniszterelnökség felügyelete alá is került.
2018 májusában, amikor a Vidékfejlesztési Program megvalósítási szakasza egyre intenzívebben zajlik,
nagyon fontos, hogy az államtitkárság továbbra is állja a sarat. A költözés persze még odébb van, hiszen a
miniszter két év múlva látja esedékesnek.
Mi magunk, az ERSTE Bank is komoly erőket mozgósítunk azért, hogy a pályázati nyertesek minél
hamarabb megvalósítsák beruházásaikat. A piaci verseny aktív szereplőjeként már hosszú ideje működik
a VP beruházások finanszírozását célzó termékcsomagunk. Ennek legfontosabb elemeit mutatja az alábbi
ábra. Ahogy az ERSTE többi termékénél, ennél is a piacon elérhető legrugalmasabb, az ügyfelek számára
leginkább kedvező konstrukciót dolgoztuk ki. Minden nyertesnek azt javasoljuk, hogy kérje ajánlatunkat,
és vesse össze a többi piacon lévő termékkel. A konstrukcióról részletesen olvashat Kiemelt téma
rovatunkban.
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VP-hez kapcsolódó finanszírozási lehetőségek az ERSTE
Bankban
VNTT 40-50%
25% bankgarancia támogatási előleghez
Jelenleg a VP keret (1367 Mrd Ft) 95 százalékban már lekötött.
25-50% támogatás előfinanszírozás
A 71-ből 45 pályázatot már lezártak, 25 van még nyitva
Önerő min. 10%
320 Mrd Ft-os keretösszeggel. A kifizetések 249 Mrd Ft-on
Beruházási hitel 50%
Maximum = elszámolható költségek – VNTT + önerő
állnak. Tekintve, hogy ezen kifizetések jellemzően még nem
Fix kamat, maximum 10 éves futamidő,
Fedezet a fejlesztés tárgya
a beruházási pályázatokhoz kapcsolódnak, joggal számítunk
+
arra, hogy az előttünk álló hónapokban növekedni fog a
Kiegészítő hitel
finanszírozási igény az agráriumban. A beruházási pályázatok
max. 300mFt forgó, fix, max. 5 év
678 Mrd Ft-os keretéből 571-ről született már döntés (84%).
Kedvezményes AVHGA vagy COSME
Az ezzel kapcsolatos előlegigény azonban mindössze 16 Mrd
Ft volt, amiből 10,5 Mrd Ft-ot fizettek már ki. Ez is arra utal,
hogy a pályázók még nem jutottak el a kivitelezésig. Ha ehhez a közbeszerzési kötelezettséggel terhelt
beruházásokat, illetve a költségmódosítások időigényét, valamint a kivitelezési kapacitás-korlátokat is
figyelembe vesszük, akkor 2018 második felében számítunk a finanszírozási igények dömpingjére.

Hír: Ez hajtja az olajosmagok termelését keleti szomszédunkban
Folyamatosan nő a napraforgó vetésterülete Ukrajnában, közelítve a technológiailag lehetséges
felső határt. A hozamok terén viszont még mindig van fejlődési potenciál. A repce áttelelése a
hideg telek miatt bizonytalan, viszonyt a szója kitűnően érzi magát a térségben.

Erste kommentár
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Forrás: KSH
ezer hektár, ami azt jelzi, hogy az alacsony
árak ellenére is a termelési kedv további növekedését jelzi. Persze a vetésforgó adta korlátok, az ősszel be
nem vetett területek nagysága is tetten érhető, hiszen a kukorica vetésterülete is emelkedik (1,044 millió
hektárra) idén.
A feldolgozók a tavalyi termésből már bevásároltak, ami a kereslet csökkenésével hozzájárult ahhoz,
elmaradt idén a napraforgó árának szokásos év eleji emelkedése, és maradt a lassú csökkenési ártrend.
Emiatt a felvásárlási szerződések kötésével is kivárnak még a feldolgozók.
Tekintve, hogy a piaci kínálat a repce és napraforgó esetében is emelkedni fog idén (a repce
vetésterülete is nőtt tavaly ősszel 5 %-kal, 293 ezer hektárra, és Ukrajnában is mindkét növény újabb
csúcsokra tör) az előttünk álló hónapokban nem számítunk az árak emelkedésére.

Az Erste Bank Hungary Zrt. Agrár Kompetencia Központjának agrárgazdaságra specializált elektronikus havi hírlevele
Felelős szerkesztő: Fórián Zoltán, vezető agrárszakértő, agromegoldások@erstebank.hu

Erste Agrár Kompetencia Központ

Erste Agrár Szemle
I. évfolyam 5. szám, 2018. május

Hír: Meglepő eredményre jutottak a kutatók: napi egy tojás menthet meg a
szívrohamtól
Egy nagy mintán végzett kínai kutatás eredménye alapján azok, akik naponta megesznek egy
tojást, sokkal kisebb eséllyel kapnak szívrohamot vagy stroke-ot azoknál, akik egyáltalán nem
fogyasztanak.

Erste kommentár
A téma két szempontból érdekes. Az első az, hogy nem is oly rég még éppen ezzel ellentétes orvosi
álláspont nagyon sokat ártott a tojásszektornak, méghozzá évtizedekig, és máig hatóan. Húsz év alatt
csaknem megfeleződött az egy főre jutó tojásfogyasztás Magyarországon. Most is tudományosnak
kikiáltott eredményekre hivatkozunk. Kinek higgyen a fogyasztó? Az tény, hogy a vásárlók befolyásolhatók.
Arra lenne szükség, hogy most a tojáslobby szava jusson el hozzájuk erősebben. E tökéletes táplálék
táplálkozás- élettani hatásairól minél többet kell beszélni, írni. Mi ezúton is üzenjük minden olvasónknak,
hogy fogyasszon minél több tojást, életmódját pedig úgy alakítsa, hogy az energia bevitel és
felhasználás egyensúlya fennmaradjon. Ennél a lelki egyensúly sokkal nagyobb hatással van
egészségünkre, de erről majd máskor írunk.
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Forrás: KSH és ERSTE Agrár Kompetencia Központ előrejelzés

A hír másik üzenete az, hogy orvostudományi eredménynek tekintenek ma olyan kutatásokat, amelyek
emberek életvitelének megfigyelésén és annak matematikai statisztikai feldolgozásán alapul.
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Hír: Nő az újtelepítésű szőlő, de a bort leginkább tankban kéri a piac
Palackozva átlagosan 100-150 százalékkal drágábban adható el a bor, de nem minden piacunk
igényli ezt a kiszerelést. Tavaly leginkább a lédig bor piacán tudtunk mennyiségi exportnövekedést
elérni.

Erste kommentár
Az ERSTE Agrár Kompetencia Központ véleménye rendszeresen megjelenik az Agro Napló „Jó úton
haladunk?” rovatában. Legutóbb éppen a szőlőültetvények piaci értékét meghatározó tényezőket vizsgáltuk
meg. Azt írtuk, hogy a szőlőtelepítés és -korszerűsítés igen magas költségeihez lehet támogatást szerezni,
de ma már nem ez a döntő tényező a birtokok tulajdonoscseréi során. A magyarországi borászat tartós
és látványos erősödése a jövedelemtermelés oldalán is tetten érhető. A tőkefelhalmozódás okán is felfelé
törekvő földárak a szűkülő kínálat révén az előttünk álló években újabb lendületet fognak kapni.
2004 óta létezik a szerkezetátalakítási támogatás rendszere, amelynek majd 14 milliárd forintos keretét a
szőlészek-borászok rendre le is kötik. Az előzetes adatok szerint idén is mintegy kétezer hektár szőlő újul
meg ily módon. Ezzel szemben a négymilliárd forintos kerettel immár harmadik éve nyitott bővítési keretre
kevesen pályáznak. Az EU évente egy százalékkal engedi növelni a szőlőterületeket a tagállamokban. Az
idei 500 hektárt meghaladó támogatott telepítés nagy előrelépés az elmúlt két év sorrendben 50 és 350
hektárja után.
A szőlő- és bortermelők pozitív jövőképe megalapozott. Mind a belföldi, mind az export piacainkon tartós a
fejlődés. Ráadásul a borkínálat csökkenése, a fogyasztás emelkedése és a világpiaci forgalom növekedése
globálisan és kontinensünkön is teret enged az árak emelésének. Ezt erősíti a szőlő- és bortermelést is
érintő költségemelkedés, amely például a szűkös munkaerő drágulása miatt következik be.
Az csak egy finom üzenet, hogy a világ 30 milliárd palackos borforgalmának már 30 százaléka alukupakos.
Szokásos piaci előrejelzésünk szerint, míg mennyiségben nem, addig értékben még jelentős növekedés előtt
áll a hazai borpiac.
40,0
38,0

Egy főre jutó borfogyasztás, l/fő/év

37,7

36,0
34,0
32,0
30,0
28,0

25,0

26,0
24,0
22,0

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1970

20,0

Forrás: KSH és ERSTE Agrár Kompetencia Központ előrejelzés

Az Erste Bank Hungary Zrt. Agrár Kompetencia Központjának agrárgazdaságra specializált elektronikus havi hírlevele
Felelős szerkesztő: Fórián Zoltán, vezető agrárszakértő, agromegoldások@erstebank.hu

Erste Agrár Kompetencia Központ

Erste Agrár Szemle
I. évfolyam 5. szám, 2018. május

Hír: Kevesebb forrás jut az agráriumnak
Szakértők szerint az uniós mezőgazdasági költségvetési keret csökkentése már jó ideje
elkerülhetetlen lépések tűnt

Erste kommentár
A menetrendnek megfelelően, az Európai Bizottság május elején közzétette a következő pénzügyi-kifizetési
ciklusra vonatkozó többéves pénzügyi keret tervezetét. Ez tartalmazza a Közös Agrárpolitika várható keretét
is. E tervek szerint a harmadik fejezet, vagyis a Természeti Erőforrások és Környezetvédelem sorában 378,9
milliárd euró áll, amiből 286,2 a piacvédelmi intézkedések és a közvetlen kifizetések forrása lesz folyó
árakon számolva. 2018-as árakon számolva a két összeg 336,6, illetve 254,2 milliárd eurót tesz ki.
A kohéziós politika forrása 7 százalékkal, a KAP költségvetése mindössze 5 százalékkal csökken, persze
csak folyó áron számolva. Ez véleményünk szerint elfogadható az európai gazdák számára, bár az ördög
a részletekben bújik meg. A Közös Agrárpolitika modernizációját célzó reform kapcsán a költségvetés
csökkentése régóta elkerülhetetlennek tűnt. Az, hogy ez mindössze 5 százalékot jelent, a közvetlen
kifizetéseknél pedig csak 4 százalékot, azt jelzi, hogy az agrárpolitika továbbra is az EU legnagyobb
költségvetési fejezetét képviseli. A KAP aránya 30 százalékra csökkent a közös költségvetésben. Örülhetünk
annak is, hogy megmarad a két pillér - a közvetlen kifizetés és a vidékfejlesztés - de utóbbiban növelni
szándékozzák a nemzeti hozzájárulás arányát. A közvetlen kifizetések elosztása során várhatóan
maximálják az egy igénylő által kapható támogatás összegét. A közvetlen kifizetési szintek hektáronkénti
összege a tagállamok között tovább közelítene az EU átlaghoz. Bár ez minket ebben a ciklusban sem érintett
érdemlegesen, hiszen épp az EU átlag szintjén vagyunk. A nemzeti mozgástér szélesedni fog.
A Bizottság az előttünk álló hetekben fogja e tervek mögötti részleteket nyilvánosságra hozni. Döntésre egy
év múlva, még az Európai Parlamenti választások előtt számíthatunk. Tehát egy vitákkal, egyeztetésekkel
zsúfolt időszak áll előttünk.

Az Erste Bank Hungary Zrt. Agrár Kompetencia Központjának agrárgazdaságra specializált elektronikus havi hírlevele
Felelős szerkesztő: Fórián Zoltán, vezető agrárszakértő, agromegoldások@erstebank.hu

Erste Agrár Szemle
I. évfolyam 5. szám, 2018. május

Erste Agrár Kompetencia Központ

Kiemelt téma
E hónapban az ERSTE Bank VP finanszírozási csomagját mutatjuk be kiemelten

A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ
FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK AZ ERSTE BANKBAN
Az Erste Bank Hungary Zrt. (továbbiakban Bank) kiemelt célja teljes körű pénzügyi szolgálást biztosítani
azon ügyfelei részére, akik VP keretében vissza nem térítendő támogatást nyertek beruházási céljaik
megvalósításához.
A támogatásokkal megvalósuló beruházásokhoz Bankunk
• a támogatási előleg/halasztott önerő igénybevételéhez bankgaranciát-,
• támogatás előfinanszírozásához forgóeszközhitelt-,
• a fejlesztés megvalósításához hosszúlejáratú beruházási hitelt- valamint
• a beruházáshoz kapcsolódó megnövekedett forgóeszközigényhez kiegészítő hitelt biztosít.
Kinek ajánljuk szolgáltatásunkat?
Olyan támogatást elnyerő ügyfelek részére, akik beruházásuk megvalósításához banki finanszírozást is
igénybe kívánnak venni.
Mit kell tudni az VP támogatással megvalósuló beruházáshoz igényelhető támogatási előleghez/
halasztott önerőhöz kapcsolódó Bankgaranciáról?
• a pályázó a támogatási összeg 50%-ig támogatási előleget kérhet a Magyar Államkincstártól
(továbbiakban Kincstár), vagy a támogatási összeg 50%-ig lehetősége van halasztott önerőt
igényelni. Mindkét esetben fedezetet kell biztosítania a Kincstár részére, melyhez ajánljuk a Bankunk
által kiállított bankgarancia nyilatkozatot.
Mit kell tudni a VP támogatással megvalósuló beruházáshoz igényelhető TÁMOGATÁST
ELŐFINANSZÍROZÓ - valamint BERUHÁZÁSI HITELRŐL?
Bankunk azoknak az ügyfeleknek tud finanszírozási lehetőséget ajánlani, akik megfelelnek az alábbi
feltételeknek:
a.) a projekt megvalósítása során teljesítik a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó
kötelezettségüket
b.) beruházást a támogatási kérelem benyújtását követően kezdte meg (megkezdett beruházás abban
az esetben finanszírozható, ha a pályázati felhívás ezt lehetővé teszi és a beruházás nem minősül
fizikailag befejezettnek)
c.) benyújtotta a Bank részére a támogatási határozat másolatát,
d.) a Magyar Államkincstár ügyfélregiszterébe regisztráltatta magát, és lejelentette a Bankunk által
nyitott, támogatás fogadására alkalmas számlát
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Mit kell tudni a VP beruházások megvalósításához igényelt garancia / hitelek fedezeti hátteréről?
A VP keretében nyújtott hitelek fedezeti hátterének megerősítése érdekében Bankunk Megállapodást írt
alá az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvánnyal.(AVHGA) A megállapodás értelmében valamennyi
finanszírozási formához az AVHGA rövid futamidő alatt- és amennyiben az ügyfél támogatási kerete
megengedi kedvező díjon vállal készfizető kezességet.
Azon ügyfelek részére, akik már nem rendelkeznek szabad támogatási kerettel, maximum 300 millió Ft
összegű hitel esetén COSME kezességet ajánl kedvező díjon.
Bankgarancia
Bankgarancia nyújtásának célja

fedezet biztosítása a Magyar Államkincstár részére
a támogatási előleg (halasztott önerő) igénybevételéhez

Devizanem

HUF

Garancia mértéke
Garancia megbízási szerződés kiadásának
feltétele
Garancia nyilatkozat kiadásának feltétele

a támogatási előleg /halasztott önerő mértékéig
azzal, hogy az AVHGA kezességvállalás mellett nyújtott bankgarancia nem haladhatja meg a 300 millió
HUF összeget
Irányító Hatóság értesítése a kérelem pozitív elbírálásáról
Mindkét fél által aláírt érvényes és hatályos támogatási szerződés/támogatói okirat bemutatása a
Bank részére

Beruházási hitel
Devizanem

Saját erő mértéke

Hitelösszeg

Kamat

HUF
az ügyfélnek minimum a beruházás elszámolható
költségeinek 10%-át saját erőből kell biztosítania
azzal, hogy a támogatás és a támogatás összegén
felül nyújtott saját erő mértékének el kell érnie a
beruházás (nettó) költségeinek 20%-át
a maximálisan igényelhető hitelösszeg a támogatási határozatban elfogadott elszámolható költségek,
valamint a vissza nem térítendő támogatás és a
saját erő különbözete
változó (1/3 havi BUBOR)
fix a teljes futamidő alatt

Futamidő

maximum 10 év

Fedezet

Fejlesztés tárgyát képező ingó/ingatlan
vagyontárgy
Szükség esetén egyéb fedezet
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Támogatás előfinanszírozási hitel
Devizanem
Hitel összege
Kamat
Hitel futamideje
Hitel törlesztése

HUF
támogatási határozatban megjelölt támogatási ös�szegig nyújtható csökkentve az igénybevett támogatási előleg összegével
változó (1, 3 havi BUBOR)
fix a teljes futamidő alatt
a projekt megkezdését követő maximum 2 év
az ügyfél Magyar Államkincstár ügyfél-regisztrációs
rendszerébe bejelentett számlájáról a támogatás
megérkeztét követően azonnal, de legkésőbb a hitel
futamidejének lejáratakor

Kiegészítő hitel

Devizanem

A pályázathoz kapcsolódó beruházás forgóeszköz-növekmény finanszírozására.
HUF

Hitel összege

maximum 300 millió HUF

Hitel célja

Kamat
Hitel futamideje

változó (1, 3 havi BUBOR)
fix a teljes futamidő alatt
maximum 5 év

Jelen termékismertetőben található információk kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek
ajánlatnak. A konkrét finanszírozás feltételei minden esetben egyedi döntés alapján kerülnek
meghatározásra.
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Erste Agrár Előrejelzések
Úttörőnek számító előrejelző tevékenységünk célja hozzájárulni ügyfeleink
megalapozottabb üzleti döntéseihez. Ez rovat e tevékenység egyik kommunikációs
csatornája.
E hónapban a két legfontosabb szántóföldi növény árainak rövid távú alakulásával kapcsolatos
várakozásainkat osztjuk meg Önökkel.
A búza és árpakészletek ugyan magasan állnak, áruk mégis tudott emelkedni az elmúlt hónapokban.
Miközben a Nemzetközi Gabonatanács a folyó 2017/18-as szezonban a búzatermelés újabb mindenkori
rekordra emelkedését, addig az USDA kismértékű csökkenését várja, és a készletek csúcsról való
lefordulását. Mindkét vélemény lehetőséget teremt az árak tőzsdei mozgatására. Márpedig a tőzsde lényege
éppen az árváltozás. Ezt az időjárási anomáliákra való hivatkozás (most éppen USA, Argentína, Brazília
vonatkozásában) a kínai keményítőipar növekvő alapanyagigénye, Indonézia növekvő búzakereslete is
lehetővé teszi, mint hivatkozás. Ennek ellenére úgy látjuk, hogy az előttünk álló hónapokban az árak
sokkal inkább a 42-45 ezer forintos tonnánkénti szinten fognak alakulni, mint a mostani 50 ezer forint
szinten.
A kukoricapiacon a globális felhasználás felette lesz a termelésnek, így az igen magas készletszint e
termény esetében is mérséklődik valamelyest. Kontinensünkön kis mértékben nőtt az idén a kukorica
vetésterülete. A termésről még nagyon korai bármit mondani. Várakozásunk szerint az árak az előttünk álló
hónapokban nem fogják átütni az 50 ezer forintos szintet, de nem is várható jelentős esésük.
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Mindenütt
kéznél vagyunk
Észak-Kelet Magyarországi
Vállalati Régió
Az Erste Bank Észak-Kelet Magyarországi
Régiójának a működési területe Nógrád,
Heves, Borsod-Abaúj Zemplén, Szabolcs
Szatmár Bereg megyékre terjed ki.

ÉK régió
Miskolc
Salgótarján
Eger

ÉNY régió

Tatabánya

Debrecen

Budapest

Bp.

Szombathely

Szolnok

Székesfehérvár

Veszprém

Nyíregyháza

DK régió

Kecskemét

Zalaegerszeg

Déli régió

Kaposvár

Szekszárd

Békéscsaba

Szeged

Pécs

A Régió minden megyeszékhelyen
(Salgótarján, Eger, Miskolc, Nyíregyháza)
rendelkezik Vállalati Irodával.
A Régióvezető, Sumi Csaba okleveles vállaltgazdasági agrármérnök végzettséggel is rendelkezik.
Az Észak-Kelet Magyarországi Régió aktívan hozzájárult az Erste Bank agrárhitel állományának elmúlt
2 évben nyújtott 60 százalékos növekedéséhez, a régió a 2017-es évben 38 százalékkal növelte agrár
hitelportfólióját, míg a teljes hitelállománya 26 százalékot növekedett.
A Régió aktívan együttműködik az Erste Bank
Agrárkompetencia központjával, így az agrárium
szereplőinek személyre szabott finanszírozási
megoldásokkal áll a rendelkezésére.
A Régió kollégáinak több éves gyakorlata
van az agrárium és a mezőgazdasági cégek
finanszírozásában.
A Régió sikereinek titka, hogy a kollégák
proaktívan mindig a legjobb szakmai és
finanszírozási megoldásokat keresik az
agrárium szereplőinek, miközben ismerik a
szektor működését is.

Kit keressek?
Sumi Csaba - Régióvezető
+36 30 505 0107
Csaba.Sumi@erstebank.hu

Újvári Róbert - Nyíregyháza
+36 20 329 2222
Robert.Ujvari@erstebank.hu

Gulyás László - Eger
+36 20 991 0150
Laszlo.Gulyas@erstebank.hu

Jánosik Anita - Miskolc
+36 30 516 9836
Anita.Janosik@erstebank.hu
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Kapcsolatok
Erste Agrár Kompetencia Központ 		
agromegoldasok@erstebank.hu
Erste Agro megoldások honlap
Fórián Zoltán
vezető agrárszakértő		
				
Telefon: +36 20 431 1594			
zoltan.forian@erstebank.hu

Gór Arnold
szenior üzlettámogatási menedzser
				
Telefon: +36 30 326 7367			
arnold.gor@erstebank.hu

Erste Faktor

Erste Lízing

Somogyvári Edit
Telefon: +36 30 23 3700
edit.somogyvari@erstebank.hu

Báti Balázs
Telefon: +36 30 996 9745
balazs.bati@erstebank.hu

A kiadványt az Erste Bank Hungary Zrt. munkatársai készítették. A benne közölt megállapítások objektív és független magyarázatot
tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről,
helytállóságáról az Erste Bank Hungary Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és
pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem az Erste Bank Hungary Zrt. semmilyen felelősséget, illetve
szavatosságot nem vállalnak. A kiadványban közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása
hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek
befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak.
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