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Szerkesztői üzenet 

Hogy hívják a zöld ruhás szerzetest? 

Környezetbarát. Bár e szóvicc talán nem is annyira mulatságos, de helyénvaló, hiszen 
az agrárium számára a környezetvédelem központi fogalommá válik. Most éppen a 
hatóanyag-kivonás miatt kerül szóba kiadványunkban, de az új KAP egyik 
alapgondolata is ez. Kérdés: a csökkenő támogatás mennyiben ellensúlyozza majd a 
kvázi ökogazdálkodás költségeit? Vagy az EU tudatosan folytatja kivonulását az 
agrártermékek világpiacáról, miközben nyitja belső piacát?  

A másik, nagy teret kapó témánk e hónapban Ukrajna. Úgy érzem, túl sokszor 
kiáltottunk farkast, és már nem vesszük komolyan a veszélyt. Azt remélem, hogy az 
ukrajnai gabona és olajosmag potenciálról szóló elemzésünk helyére teszi ezt a 
kérdést. A téma aktualitását az észak-keleti szomszédunknál küszöbön álló 
földprivatizáció adja. Csak hogy érezzük a léptékeket: egy belföldi magánszemély 
maximum 10 ezer hektárt vehet majd meg. Nálunk ugye 300 hektárt.  

Nem mehetünk el szó nélkül a tovább zsugorodó sertésállomány mellett, és az örök 
sláger, Kína sem maradhat ki. Pedig már biztos herótjuk van attól, hogy minden 
elemzés velük kezdődik. Szokásos tejpiaci előrejelzéseink is előkerülnek. A két 
konszolidált év után vajon mi vár idén a szektorra?  

Február ide vagy oda, nem a síelésen jár a gazdák esze. Alkalmam volt e hónapban 
számos nagy gazdarendezvényen előadni, és jól érzékelhető volt a tettvágy. 
Szívesebben ültek volna már a traktor volánja mögött. De mindent a maga idejében! 
Ideje van a fejtrágyázásnak, de ideje van az informálódásnak, kapcsolatépítésnek is.  

Már véglegesítjük idei eseménynaptárunkat. Az ERSTE Bank ebben az évben is tart 
agrárrendezvényeket, üzleti reggeliket, részt vesz agrárkonferenciákon és 
kiállításokon. Saját agrárszakmai műhelyünk, az ERSTE Agrár Kompetencia Központ 
pedig nem csak e kiadvánnyal, hanem – nagy-nagy örömünkre! - egyre gyakrabban 
az ügyfelek kezdeményezésére, személyes agrárpiaci, stratégiai tanácsadással is áll 
rendelkezésükre. Ön is nyugodtan keressen meg minket az ERSTE Agrár Szemle 
végén található elérhetőségek egyikén!  

Az Erste Agrár Szemle műfaja egyedi. Aktuális híreket kommentálunk, értelmezünk, 
adunk előrejelzést, és javaslunk tennivalókat az agrárium szereplői számára. A citált 
hírek címe tartalmazza a hivatkozást.  

Fórián Zoltán 
vezető agrárszakértő 
Erste Agrár Kompetencia Központ 
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Agrárpiacok 
 

Az Európai Bizottság visszavonta a klórpirifosz és a klórpirifosz-metil 
hatóanyagok engedélyét 

Az Európai Bizottság a növényvédőszer hatóanyagok felülvizsgálati programja során a 
klórpirifosz és a klórpirifosz-metil hatóanyagok megújításának elutasításáról döntött. Ennek 
értelmében 2020. február 16-ig az Európai Unió minden tagállamában visszavonják a 
legnagyobb mennyiségben felhasznált rovarölő szer hatóanyag, a klórpirifosz, valamint a 
klórpirifosz-metil összes készítményét. A bizottság a forgalmazásra és felhasználásra 
adható türelmi idő lejáratát 2020. április 16. napjában állapította meg. 
 

 

  

Erste kommentár 
 
Ahogy ritkul a használható szerek listája, úgy értékelődik fel a növényorvos, aki a 
károsítók ismeretében tud olyan kombinációkat, amelyek védekezésre alkalmasak. 
Esetileg kérhet szükséghelyzeti engedélyt, de erre ugye nem építhetünk 
növényvédelmet. Általánosan is kijelenthető, hogy egyre nehezebb idők jönnek e téren. A 
kivonás egy folyamat, amely a költségek emelkedését is magával fogja hozni, 
párhuzamosan a támogatások csökkenésével és a hozzájuk jutás feltételeinek 
szigorodásával (ennyit az egyszerűsítésről, ami már régen ott lobog a KAP zászlóján). A 
kérdés komplexebbé fog válni még a mostaninál is, a Zöld Megállapodás (Green Deal) 
minden oldaláról rátelepszik a gazdálkodásra.  
 
Ahogy arról többször írtunk már e lapban is – a vélt vagy valós, de leginkább manipulált 
- fogyasztói igényekre való hivatkozással egyre szűkül a mezsgye a hagyományos és az 
ökogazdálkodás feltételrendszere között. Ez feladja a leckét a világpiaci 
versenyképességben gondolkodók számára. Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy az EU 
ezen az úton tovább folytatja kivonulását a mezőgazdasági termékek világpiacáról, 
miközben egyre csak nyitja kapuit az onnan érkező termékek előtt. Miközben a világon 
mindenki protekcionalista, az EU önfeláldozó példamutatót játszik gazdái és fogyasztói 
bőrére. Csak, hogy érzékeljük, az utóbbi harminc évben sikerült a harminc százalék feletti 
világpiaci áruforgalmi arányt letornáznia tíz alá. Volt eközben több bővítés, de a közösség 
agrártermelésének növekedési üteme immár véglegesen elmarad a fő 
versenytársakétól. Mi is voltaképpen ezzel a célja az EU-nak? Miközben a belső piac 
védelmét fokozatosan feladja (lásd az elkövetkező hetek híreit a Trump előtti 
kapitulációról) saját termelőinek vegzálása napról-napra fokozódik, a KAP gyengítése 
pedig megállíthatatlan.  

https://agrarkozosseg.hu/az-europai-bizottsag-visszavonta-a-klorpirifosz-es-a-klorpirifosz-metil-hatoanyagok-engedelyet/
https://agrarkozosseg.hu/az-europai-bizottsag-visszavonta-a-klorpirifosz-es-a-klorpirifosz-metil-hatoanyagok-engedelyet/
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Vészesen fogy a hazai sertés, miközben aranyárat fizetnének érte - Mi van itt? 

Publikálta a KSH a tavalyi állatlétszámokat. Ez alapján a legdrasztikusabban a 
sertésállományunk változott az utóbbi évben. Különösen a kocalétszám meredek esése 
aggasztó. Bepillantottunk a számok mögé. 
 

  

Erste kommentár 
 
A csúcson, 1983-ban 9,8 milliós volt a sertésállományunk. Utoljára 1937-ben volt a 
jelenlegi szinten. Van-e még lejjebb? Van. A kocák számának csökkenése erre utal. De 
legyünk óvatosak. A tavalyi csökkenés mindenképpen összefügg a PRRS-mentesítéssel, 
az ASP megelőzéssel is. Ennél fogva – véleményünk szerint – az első félévben mélypontot 
fogunk fogni, aztán az újratelepítések pedig felfelé fogják mozdítani az állományt. Hogy 
jelentősen-e? Nem.  

E sokat megélt szektor számára önmagukban a magas felvásárlási árak már nem adnak 
elég motivációt az állomány-bővítésre. Eközben, az ideiglenesen leállított telepek közül 
sok piacra került. Ez koncentrálódást hoz, beruházást hoz, hatékonyság-növekedést hoz. 
A malac, a hízó jól értékesíthető, és ez nem fog középtávon sem megváltozni. Az igen 
megugrott malacárak, kézen fogva az energia és munkaerőköltségek emelkedésével 
ugyan jelentősen feltolták az önköltségeket, de a jelenlegi árakba még ez is belefér.  

Mi következik mindebből? Az, hogy a sertéstartók termelési kedve javulni fog. Ez azonban 
nem fog ugrásszerű állománybővülést hozni, csak lassú, de - várakozásaink szerint – 
nem rövid távú stabilizálódást. Az agrárpiac meghatározó finanszírozójaként az ERSTE 
Bankban látunk beruházási, telepvásárlási szándékot a szektorban. Ismerve a 
kockázatokat, ezt magunk is ösztönözzük. A sertéstartás jövedelmezősége ugyanis 
javulni fog. 

 
Forrás: KSH 
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Tovább csökken a sertésállomány, ezer egyed

sertés koca

https://www.agrarszektor.hu/allat/veszesen-fogy-a-hazai-sertes-mikozben-aranyarat-fizetnenek-erte-mi-van-itt.19639.html
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Fagyasztott hússal tömött konténerek vesztegelnek ezerszámra Kínában  

Fagyasztott sertés-, baromfi- és marhahússal tömött konténerek vesztegelnek ezerszámra 
Kína nagy kikötőiben, Tiencsin, Ningpo és Sanghaj városokban, mert a koronavírus miatt, 
nincs elég sofőr a teherautókra, amikkel rendeltetési helyükre szállítanák azokat. 

  

Erste kommentár 
 
Mivel Kína a világ mezőgazdaságában is központi szereplő, gyakorlatilag mindannyiunknak 
szakértővé kell válnunk az ott folyó dolgok ismeretében, értékelésében. A sertéspestis és a 
koronavírus jelenlegi mérgező kombinációja nagyon odaütött a tőlünk oly távoli, mégis ránk olya 
nagy hatással lévő kínai agráriumnak. 
 
A pestis megállíthatatlanul terjed. A sertésállomány egyre nagyobb hányada végzi a 
megsemmisítőben, miközben a még megmaradt állatok takarmányozása ellehetetlenül a 
koronavírus miatt elrendelt korlátozások miatt. Jönnek a hírek például arról, hogy egész baromfi 
szállítmányok pusztulnak el a terherautókon a dugókban, amelyek a karantén kialakítása miatt 
alakulnak ki. Erre jön a fenti hír, miszerint az import húsok sem tudnak eljutni a fogyasztóhoz, mert 
nincs elég sofőr a kamionokra, egyébként szintén a karantén miatt. Míg a korona vírusra 
hamarosan lesz ellenszer, addig a sertésjárvány nem fog idén sem megoldódni. A kínaiak 
kereslete érdemben nem csökken, tehát az importigény tovább emelkedik. Nem csak sertésből, 
hanem marhából, baromfiból, tejtermékekből is. Itt pedig visszautalunk előző kommentárunk 
következtetésére, az EU e megnövekedett igényeknek nem tud megfelelni. A tavalyi csökkenés 
után idénre egy százalék alatti vágásnövekedéssel számolnak. Az export az első tíz hónapban 18 
százalékkal nőtt 2019-ben, de tekintve a csökkenő termelést, ez nem biztos, hogy idén is 
folytatódni tud. 
 
Kína importja sertéshúsból tavaly elérte a három millió tonnát, összes húsimportja a hatmilliót. 
Előrejelzésünk szerint, a kínai sertésválság két év múlva fog tetőzni, amikor csúcsra ér az import. 
Közben az állomány újraépülése el fog kezdődni, de az árak megtorpanására, és korrekciójára 
még legalább négy évet kell várnunk. A kínai sertéshús import is ekkor fog csökkenő pályára 
visszaállni. A visszarendeződés tehát igen lassú folyamat lesz. Addig a jelenlegi árszintekkel 
bizton lehet kalkulálni a beruházások megtérülése során. Arra is számítunk, hogy ezekben az 
években az EU igen erős kínai beszállítói pozíciói gyengülni fognak, nagyobb nyomás nehezedik 
majd a belső piacra. Ebből az következhet, hogy a világpiaci árak a közösségben kisebb arányban 
tudnak majd érvényesülni. Ez is azt mondatja velünk, hogy a beruházások nem csak a telepi 
higiénia terén, hanem a hatékonyság növelése terén is nélkülözhetetlenek. Ráadásul, ha nem 
akarunk tartósan élőállat exportőri pozíciókat felvenni, a húsiparra is nagy feladatok várnak.  

https://www.origo.hu/gazdasag/20200218-fagyasztott-hussal-tomott-kontenerek-vesztegelnek-kinaban.html
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Statisztika 
 
Mire számíthatnak idén a tejtermelők? 

Két konszolidált év van a tejtermelés mögött. Nem kérdés, hogy ez már nagyon ráfért a szektorra. De 
vajon ebben az évben mire számíthatnak? Ennek járunk utána, és a szokásos Erste Agrár 
Kompetencia Központ előrejelzéseket is közöljük. 
 
Világpiac 
Bár a sertéspestis és a koronavírus okozta piaci zavarok hatással vannak a tejtermékek 
kereskedelmére is, a világpiaci egyensúly ebben az évben sincs veszélyben. Arra számítunk, hogy a 
tejtermékek világpiaca tovább bővül, miközben a kínálat sem marad el a tavalyitól. Ettől függetlenül 
a tejtermelés feltételrendszere romlik, a költségemelő tényezők száma emelkedik. Az aszály, a 
környezetvédők támadásai, az ebből kifejlődő politikai, szabályozási szigorítások emelik a 
tejtermelők költségeit. Nem vagyunk egyedüli szakmai műhely, amely stabil tej felvásárlási árakra 
számít 2020-ban is, jövőre pedig folytatódó emelkedésre.  
A világ nagy tejtermelő térségeiben – a szokásos éven belüli ciklikussággal, de – tendenciájában két 
éve emelkednek az árak. Ennek hátterében a folyamatosan emelkedő kereslet és termelés 
növekedését gátló tényező állnak.  
 

 
Forrás: clal.it 

 
A CLAL piackutató cég adatai szerint 2019 első tizenegy hónapjában az előző év azonos időszakához 
viszonyítva Kína 

• dobozos és ömlesztett tejimportja 37 százalékkal; a tejszíné 30 százalékkal;  
• a sűrített tejé és a teljes tejporé egyaránt 26 százalékkal; a sovány tejporé 22 százalékkal; 
• a joghurté és a savanyított tejtermékeké 11 százalékkal; a csecsemőtápszeré 10 százalékkal; 
• a sajt és túró termékcsoporté 7 százalékkal; a kazeiné 4 százalékkal nőtt; 
• míg az élelmezési célú laktózé 4 százalékkal; a savóporé 20 százalékkal; 
• a növényi zsíros tejporé 23 százalékkal; a gyógyszeripari felhasználású laktózé 27 

százalékkal; 
• a vaj és vajkrém termékcsoporté 28 százalékkal csökkent.  

 
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unió részesedése Kína importjából a sűrített tejnél 47 
százalékos, a savópornál 46 százalékos, a sovány tejpornál 37 százalékos, a kazeinnél 30 százalékos, 
a laktóznál 26 százalékos, a sajtnál 17 százalékos, a vaj és vajolaj termékcsoportnál 14 százalékos, a 
teljes tejpornál 2 százalékos volt a megfigyelt periódusban. 
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EU piaca 
Az Európai Unió harmadik országokba irányuló vaj és vajkrém termékcsoport exportja 28 
százalékkal,  

• a sovány tejporé 26 százalékkal, a dobozos tejé 24 százalékkal, a növényi zsíros tejporé 13 
százalékkal,  

• a joghurt és más savanyított tejtermékeké 9 százalékkal, a sűrített tejé 6 százalékkal,  
• a tejszíné, illetve a sajt és túró termékcsoporté egyaránt 5 százalékkal,  
• az egyéb tejtermékeké és a tejsavóé egyaránt 1 százalékkal nőtt,  
• míg a gyógyszeripari felhasználású laktózé és a csecsemőtápszeré egyaránt 1 százalékkal,  
• a teljes tejporé 14 százalékkal csökkent 2019 első tizenegy hónapjában az előző év azonos 

időszakához képest. 
 
Ha a térség tejárainak alakulására tekintünk, azonos trendeket látunk azzal, hogy a magyar 
(citromsárga) vonal továbbra is alul van.  
 

 
Forrás: DG Agri 

 
Az alapanyag ára a tejipari termékek legnagyobb költségeleme. A fenti világpiaci összefüggések 
mentén a termékárakban is tetten érhető a lassú áremelkedés. A vaj kivételt jelent, mert annak árát 
az elmúlt két évben kommunikációs módszerekkel sikerült feltornázni, a félelmek pedig tartósan 
beépültek a piaci árakba.  

 

Forrás: DG Agri 
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Magyarország 
A hazai nyerstej árak is emelkedtek az elmúlt két évben. Jelenleg 108 forintos szinten vannak. A 
nyerstej exportja továbbra is jelentős. Árelőnye azonban gyors ütemben zsugorodik. Tekintve, hogy 
a feldolgozók tejhiánnyal küzdenek, ez kedvező folyamat.  

 
 
 Elmúlt évi külkereskedelmi adatainkból a sajt és a savóexport folytatódó emelkedése olvasható ki.  
 

Magyarország tejtermék-külkereskedelmének mennyisége 

 
 
Az Erste Agrár Kompetencia Központ az elmúlt két év stabilitása után, erre az évre is kiegyensúlyozott 
tejárakra számít. Ennek hátterében a világpiaci keresletet meghatározó kínai importigény 
növekedése, Kína megállapodása USA-val, az EU stagnáló termelése, növekvő sajtexportja áll. A 
világpiac tovább fog bővülni ebben az évben is, ami az EU belső piacának stagnálásának fényében 
kedvező. Az EU tejipari termelésének kétharmadát sajt (38%) és vaj (29%) alkotja. Az összes többi 
termék adja a harmadik harmadot. Az előttünk álló években lassú tejár emelkedése számítunk.  
 

 
2019-től AKK előrejelzés 
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Kiemelt téma 
 
 
 
Az agrárszektorban sok dolgot nehéz előre kiszámítani. Az időjárást nem tudjuk befolyásolni, 
de a pénzügyeket igen. Biztos anyagi forrással a tavaszi munkák tervezése is könnyebb.  
 
Ebben a hónapban új hitelakciónkat szeretnénk bemutatni, mellyel könnyebben készülhet fel 
a tavaszi munkákra, illetve egész évben biztonságot nyújthat egy készenléti hitelkeret.  
 
 
Az Erste Power Business Hitel segítségével Ön választhatja meg, hogy a vállalkozása 
számára kalkulált maximum hitelösszeget folyószámlahitelként, és/vagy eseti hitelként 
szeretné felvenni, ezáltal a vállalkozás átmeneti pénzhiányára és hosszú távú fejlesztési 
igényeire is megoldást nyújt. Fiókjainkban néhány alap adat megadásával, külön 
dokumentáció nélkül, pár perc alatt kérhet előzetes hitelösszeg kalkulációt. 
 
 

Nyújtsa be hitelkérelmét 2020. március 31-ig és az első évben 0%1 kamattal 
juthat hozzá a vállalkozására szabott Erste Power Business Hitelhez! 

 
 
Miért érdemes az Erste Power Business Hitelt választania? 

• gyors, egyszerű hitelbírálat, 
• akár 10 éves futamidőre is igényelheti2, 
• az igényelhető hitelösszeg akár a 75 millió Ft-ot is elérheti3, 
• szabadon felhasználhatja, akár hitelkiváltásra is, 
• ingatlanfedezet nélkül4, magánszemély készfizető kezessége és az Agrár-

Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége mellett igényelheti. 

                                                           
1 A Kedvezményes kamat az Erste Power Business Folyószámlahitel vagy Erste Power Business Eseti Hitel 
igénylése esetén biztosított, amelynek mértéke a szerződéskötést követő tizenkettő hónapban 1 havi BUBOR + 
0% azzal, hogy ameddig a BUBOR mértéke a hitel folyósítását megelőző hónap utolsó banki munkanapján, majd 
az adott kamatperiódust megelőző utolsó banki munkanapján nem éri el a 0,5%-ot, a kamat mértéke összesen 
0%. A szerződéskötést követő tizenkettő hónapot követően a kamat mértéke a Hirdetmény szerinti Standard 
éves kamat mértékére módosul, amelynek mértéke 1 havi BUBOR+évi 3,5%. A BUBOR mértékét a Magyar 
Nemzeti Bank minden magyar banki munkanapon 11:00 órakor teszi közzé a Thomson Reuters, Bloomberg 
(továbbiakban együttesen: Hírügynökség) oldalán, valamint az MNB honlapján. Hivatalos BUBOR-nak az MNB 
által a Hírügynökség oldalán közzétett kamatok tekintendők. Amennyiben a Hitelszerződés, vagy a 
Kölcsönszerződés futamideje alatt a kamatperiódust megelőző utolsó banki munkanap a BUBOR mértéke 0,5%-
ról, vagy azt meghaladó mértékről 0,5% alá csökken, a hitelkamat mértéke továbbra is 1 havi BUBOR + 0% 
marad. A Hitelkérelem benyújtottnak tekintendő, ha a szükséges dokumentumok hiánytalanul és teljeskörűen 
a Bank rendelkezésére állnak és a Hitelkérelmi nyomtatvány az igénylő által cégszerűen aláírásra kerül 2020. 
március 31-ig. 
2 Az Erste Power Business Folyószámlahitel futamideje maximum 5 év, az Erste Power Business Eseti Hitel 
futamideje hitelkiváltás esetén maximum 7 év, egyéb esetben 10 év. 
3 Az összeg a hitelkonstrukcióban elérhető maximum hitelösszeg, a konkrét vállalkozás esetén a hitelösszeg 
függ az előző lezárt év éves nettó árbevételétől, az elmúlt 12 hónap bejövő számlaforgalmától és ezen felül 
különböző pénzügyi mutatók értékétől. Hitelösszeget tanácsadó kollégánk tud az Ön vállalkozása számára 
kalkulálni.   
4 A hitel biztosítéka Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény hatálya alá tartozó kisvállalkozásoknál az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezességvállalása és magánszemély készfizető kezessége. 
Meghatározott feltételek teljesülése esetén az AVHGA kezességvállalása mögött COSME viszontgarancia áll, és 
a kezességvállalás nem minősül állami támogatásnak. A támogatott finanszírozás az Európai Unió által a 
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Az első évet követen a kamat mértéke a Hirdetmény szerinti Standard éves kamat mértékére 
módosul, amelynek mértéke 1 havi BUBOR+ évi 3,5%. 
 
Bővebb információért keresse fel az utolsó oldalon található elérhetőségeken kollégáinkat 
(Fiókhálózati Kapcsolattartó kollégák), illetve látogasson el a 
https://www.erstebank.hu/hu/ebh-business/kisvallalkozasok-
mikro/finanszirozas/erste-power-business-hitel weboldalunkra.  
 
      

 

   
  

                                                           
vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (2014–2020) létrehozásáról 
szóló 1287/2013/EU rendelet alapján létrehozott Hitelgarancia-eszköz támogatásában részesül. Amennyiben a 
COSME viszontgarancia az AVHGA Üzletszabályzata alapján nem nyújtható, úgy az AVHGA állami 
viszontgarancia mellett vállal kezességet. A szerződéses feltételeket és kondíciókat a Bank Üzletszabályzata, a 
vonatkozó Mikrovállalati Hitelügyletek Általános Szerződési Feltételei, a mindenkori hatályos Hirdetmény 
tartalmazza, amelyek megtalálhatók a www.erstebank.hu oldalon és a bankfiókokban. A tájékoztatás nem 
teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. 

 

https://www.erstebank.hu/hu/ebh-business/kisvallalkozasok-mikro/finanszirozas/erste-power-business-hitel
https://www.erstebank.hu/hu/ebh-business/kisvallalkozasok-mikro/finanszirozas/erste-power-business-hitel
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Erste Agrár elemzés I. 
 
Kell-e félnünk az ukrán mezőgazdaságtól? I.  

 
Egyre gyakrabban hallunk hivatkozást arra, hogy Ukrajna EU-hoz való közeledése növekvő 
veszélyt jelent a magyar mezőgazdaság piacaira. Lehet, hogy máris túl sokszor kiáltottunk 
farkast, és nem vesszük komolyan? Rovatunk e havi cikkében az ezzel kapcsolatos képet 
próbálom tisztítani. Először a gabonapiaci helyzetüket tekintjük át.  
 
A téma aktualitását egyrészt egy évforduló adja: a kijevi parlament 2019 február elején 
megszavazta azt az alkotmánymódosítási előterjesztést, amellyel bekerül Ukrajna 
alaptörvényébe, hogy az ország az európai uniós és a NATO-tagság elnyerésére törekszik. 
Másrészt az a decemberi ukrán parlamenti döntés, amely megnyitja a földpiacot, és elindítja 
a privatizációt. Az e körüli vita már a függetlenné válás óta zajlik. Azok, akik most igen olcsón 
bérlik5 a soktízezer hektáros állami földeket, nyilván nem érdekeltek abban, hogy a helyzet 
megváltozzon, és egészen eddig sikeresen gátolták a földpiac megnyitását. A törvény ez év 
augusztusától teszi lehetővé a földforgalom elindulását. Csak ukrán állampolgárok számára, 
maximum 10 ezer (jól tetszik látni!) hektár megvételét teszi lehetővé. Mégpedig azzal az 
indoklással, hogy a kistermelők elől ne vegyék meg a földet a nagyok. Csak a miheztartás 
végett: az Eurostat adatai szerint a magyarországi átlagos birtokméret 9,5 hektár (persze, 
tudom, hogy szét van írva, de akkor is más lépték).  
Mi fog történni? Elkezdődik egy óriási huzakodás a földvagyonért, ami mindenképpen le 
fogja lassítani a mezőgazdaság eddig sem túl gyors fejlődését. Viszont, miután ez lezajlik, 
elképesztő ütemű fejlődést fogunk látni.  
 
Néhány adat Ukrajna mezőgazdaságáról: 

• a mezőgazdasági terület 42,7 millió hektár; 
• a világ csernozjom területének közel harmada, ami szántóföldjeik közel 60 %-a;  
• az ország területének 86 %-a, mintegy 52 millió hektár potenciálisan művelhető, 

ebből 33 millió hektár a szántó; 
• itt található Európa két legnagyobb gazdasága (654, illetve 615 ezer hektár); 
• a kárpátaljai térségben az üzemek átlagos mérete a hazaihoz hasonló, de gyorsul a 

koncentráció; 
• a GDP 12%-a, az export 30 %-a; 
• a világ legnagyobb napraforgó termelője, 6-7. kukorica és búzatermelője, de top 10-

es a szója, repce, árpa, cukorrépa termelésében is; 
• az export harmada gabona, negyede növényi olaj, 12-15 százaléka olajosmag; 
• a növénytermesztés: állattenyésztés aránya 72:28%; 
• évente több mint 40 millió tonna gabonaexport; 
• összesen 47 millió tonnás tárolókapacitással rendelkeznek; 
• 13 tengeri kikötőjük kapacitása 40 millió tonna körüli évente.  

 
Kiváló szántóföldi adottságok, nagy egyben művelt területek, viszont hiányos agrotechnika 
és felkészültség. A föld magánkézbe kerülésével a technikai fejlődés fel fog gyorsulni. Az 
adottságok magasabb szintű kihasználásával kapcsolatos igényről sokat tudnánk mesélni 

                                                           
5 Az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő földterület bérleti díját a föld értékének 8 százalékában meghatározzák 
meg, amit a kormány által meghatározott módszer alapján számítanak ki. 
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nekik, az viszont bizonyos, hogy Ukrajna szerepe a térség és a világ agrárpiacain erősödni 
fog.  
 
Ukrajnában gyorsuló ütemben emelkedik ugyan a műtrágya és a növényvédőszer 
felhasználás, de még messze van a versenyben előtte lévők szintjétől. Nagyjából a világátlag 
harmadánál tartank. Ebben még jelentős potenciál rejlik számukra. 
 

 
Forrás: FAOSTAT 

 
Azt ugye tudjuk, hogy 2016 óta Ukrajna nem exportálhat Oroszországba mezőgazdasági 
terméket és élelmiszert. A 2017 szeptembere óta életben lévő EU-val kötött társulási 
egyezmény pedig, kiegészülve az átfogó szabadkereskedelmi megállapodással, kukoricára, 
búzára és árpára határoz meg vámmentes éves kvótát. (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS (EU) 2017/1566 RENDELETE) Ukrajna évente többek között 65 ezer tonna búzát, 625 
ezer tonna kukoricát és 325 tonna árpát szállíthat vámmentesen, illetve vámkedvezménnyel 
az EU tagországokba.  
 
Érdemes még tudni arról, hogy Ukrajnában a kedvezményes Áfa-szabályok helyett 2017-
ben vezették be a mezőgazdasági támogatási rendszert. Támogatást akkor csak az exportot 
végzők kapnak. 2017-ben 160, 2018-ban 240 millió dollárt költöttek erre, és elkezdték 
kiszélesíteni a támogatottak körét.  
 
Ukrajna gabonatermelése egyértelműen exportorientált. A termésre vetítve az árpa fele, a 
búza kétharmada, a kukorica háromnegyede kerül kivitelre. Ukrajna nem csak a 
búzakivitelben, hanem egyre növekvő lisztexportjában is jeleskedik. 2018/19-ben már 453 
ezer tonna lisztet exportált. Ennek ugyan mindössze 7,5 százaléka került az EU területére, de 
az afrikai, a közel és közép-kelet ázsiai piacokon már fontos beszállító.  
E kiemelt növények mérlegeire tekintve a vetésterületek folyamatos emelkedését látjuk. Ez 
náluk is a vetésszerkezet koncentrálódását jelzi, ami nyilván összefügg a jövedelemtermelő 
képességgel, az export versenyképességével és támogatásával. Következő heti cikkünkben 
az ukrajnai olajosmag termelésre is kitekintést adunk. Látszani fog, hogy a napraforgó 
számít a vezérnövénynek, hiszen területe az elmúlt két évtizedben megnégyszereződött. 
Abban világelsők.  
Búzából a 2019/20-as gazdasági évben több mint 29 millió tonnás terméssel számolnak, 
ami 4 tonnás hozamnak felel meg a már említett, igen visszafogott kemikália-használat 
mellett. Ebből - és persze a 609 ezer tonnás nyitókészletből - 19 millió tonnás exportra 
számítanak. A felhasználás oldalán jellemzően a takarmányozási cél okoz ingadozásokat. 
Hiszen a legolcsóbb gabonát etetik fel.  
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Ukrajna búza és árpa mérlege, et 

     
Forrás: USDA 

 
A kukoricánál is tartós a vetésterület emelkedése. Az ötmillió hektár feletti terület közel 36 
millió tonnás termést jelent, 7,2 tonnás hektáronkénti hozam mellett.  

 
Kukoricamérleg, et 

 
Forrás: USDA 

 
Számunkra a legfontosabb kérdés, hogy hová megy Ukrajna gabonaexportja. Földrajzi 
közelségünk révén nem csak ennek vagyunk kitéve, hanem annak is, hogy hagyományos 
exportpiacainkra tengeri kikötői révén is gazdaságosabban tudja eljuttatni termékeit.  
Nos, búza és árpa tekintetében ugyan messze a vámmentes kvóta felett, de csak kisebb 
arányban játszik szerepet az EU piaca kivitelükben. A gond a kukoricánál kezdődik, amelynek 
viszont fő exportpiaca az EU. Mivel pedig Ukrajna esetében mindig élni kell a gyanúperrel, 
hogy különböző trükköket alkalmaz a közösségi piacra való bejutásnál (lásd csirkemell-
trükk, és hallani durva őrlemények formájában érkező gabonafélékről is) nem lehetünk 
nyugodtak a jövőt illetően.  
 

Ukrajna búzaexportja, et 
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Ukrajna árpaexportja, et 

 
Ukrajna kukoricaexportja, et 

 
Forrás: USDA 

 
Milyen kép áll mindebből össze? Egy nagyon közeli ország képe, amely rendkívül kedvező 
adottságokkal bír a gabonatermelésben, és ezzel tisztában is van. Határozottan fejleszti 
gabonaszektorát, amely várhatóan gyorsuló ütemben fogja növelni kibocsátását és 
exportját. Főleg a kukorica esetében látunk reális veszélyt arra, hogy középtávon nyomást 
helyeznek a hazai piacra. Hogyan lehet erre felkészülni? A hatékonyság növelésével és a 
termelés diverzifikációjával. Hogy mennyi időnk van erre? Mivel ezek állandó feladatok, egy 
kis félelem nem árt ahhoz, hogy komolyan vegyük és felgyorsítsuk ez irányú 
tevékenységünket.  
 

Erste Agrár elemzés II. 
Kell-e félnünk az ukrán mezőgazdaságtól? II.  

 

Ukrajna mezőgazdasági adottságai páratlanok. Azzal, hogy elkezdődött a termőföldek 
magánkézbe adása, új fejezet nyílik az ukrajnai mezőgazdaság történetében. Ebben a 
napraforgó, a repce és a szója főszereplő lesz. Ukrajna a világ legnagyobb napraforgó 
termelője, 6-7. kukorica és búzatermelője, de top 10-es a szója, repce, árpa, cukorrépa 
termelésében is. Az agrárexport harmada gabona, negyede növényi olaj, 12-15 százaléka 
olajosmag.  
 
Az okok prózaiak: az olajosmagokkal elérhető jövedelem rendre a legmagasabb a szántóföldi 
növények közül. Innen is kiemelkedik a napraforgó, amely viszi a pálmát mind a területét, 
mind jövedelemtermelő képességét illetően. Az alábbi táblában jól látszik, hogy míg a 
gabonafélék és a hüvelyesek területe stabil, addig az olajosoké az elmúlt években 
lendületesen növekedett. Napjainkban lassul a terület-bővülés, de a 8-9 millió hektár azért 
magáért beszél.  
 
A napraforgó sikerét nem csak a kiépült feldolgozó kapacitások és nemzetközi piaci 
lehetőségek támasztják alá, hanem az is, hogy ezt a növényt használják a rosszul telelő 
növények (főként az ott is érzékeny repce) helyén. S hogy mikor ütköznek vetésforgó-
korlátba? Egyelőre nem. Sőt, úgy tűnik, hogy a vetésforgó többi elemét kissé alá is rendelik 
a napraforgó igényeinek.  
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A második a népszerűségi rangsorban a szója. Mivel igen jól értékesíthető mind a 
feldolgozók, mind az export irányában, az ukrajnai gazdálkodók szeretik ezt a növényt. 
Törést az a 2018-as jogszabályváltozás okozott ebben, amely az áfa-visszaigénylés 
korlátozását célozza meg. Bár a nagy felháborodás miatt a korlátozás bevezetését 
elhalasztották, a termelési kedvben már érezhető a csökkenés. Ez a területnövekedés 
megállásában érhető leginkább tetten.  
 

Főbb növények területe és jövedelmezősége* Ukrajnában 

 

Forrás: Ukrán Statisztikai Hivatal  *a jövedelmezőség alatt itt a változó költségek és az árbevétel arányát értik 
 
Mitől ilyen jó Ukrajnában az olajos magok jövedelmezősége? Leginkább azért, mert a 
magexportőrök és az olajgyárak folyamatosan versenyben állnak a készletek megszerzése 
terén. Ez nyilván a világpiaci értékesítési lehetőségek tartós emelkedésével függ össze. Az 
olajnövények iránti nemzetközi igény mind az élelmezési, mind az üzemanyag, mind a 
takarmányigény oldalán gyorsabban emelkedik, mint a termelés.  
 
Ukrajnában mintegy 19 millió tonnásra becsülik az olajosmag feldolgozó kapacitást. Ebből a 
top10 mintegy 11 millió tonnát tud. Az összes kapacitásból közel 5 millió tonna a szója és 3 
millió tonna a repce feldolgozó. A modern üzemek nyilván több magfélét is fel tudnak 
dolgozni, ami kellő rugalmasságot biztosít számukra a jövedelmezőség fenntartására. A 
bizonytalanság oka, hogy az országban sok kisebb üzem van, amely csak akkor indul el, ha 
jó üzleti lehetőségre bukkan. Ráadásul, az ország fogyó népességével összefüggésben a 
hazai étolajfogyasztás lassan ugyan, de tartósan csökken.  
 
Az ukrajnai napraforgó termelés a világ 27-29 százaléka. Mögötte szorosan zárkózik 
Oroszország. A mintegy 15 millió tonnás termésből csak kevés, 100 ezer tonna kerül 
kaszattermés formájában exportra. Főként (80%-ban) az EU tagállamaiban, valamint a 
Közel-Keleten (12-13%). Nem így a napraforgóolajból, amelynek 90 százalékát külföldön 
értékesítik. Ezt egyre növekvő, immár közel 50 százalékos arányban Dél-Ázsiában adják el. 
Az EU-ban mintegy negyede kerül kivitelre. A napraforgódara 80 százalékát exportálják, 
főként az EU-ba.  
 

Ukrajna napraforgó kaszat, napraforgóolaj és napraforgódara mérlege, ezer tonna 

 

Forrás: USDA 
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A szója területe ugyan lefordult a kétmillió hektáros szintről, de az exportorientáltság e 
növénynél is meghatározó. Bár a magnak már kevesebb, mint felét exportálják, az olajat 
teljes egészében, a darát 70-80 százalékban külföldön értékesítik. A magexport fele a Közel-
Keleten, harmada, egyre növekvő trendben az EU-ban talál gazdára. Az olajnál e két 
desztináció aránya fordított, az EU a legnagyobb piac. A szójadara exportban az Eurázsiai 
Gazdasági Térség is jelentős a két említett mellett.  
 

Ukrajna szójamag, szójaolaj és szójadara mérlege, ezer tonna 

 
Forrás: USDA 

 
A repcét gyakran viselik meg az ukrajnai telek. Ennek ellenére nő a termelési kedv. Repcét 
csaknem kizárólag exportra termelnek. A mag 90-95 százaléka, az olaj és a dara 100 
százalékban exportra kerül.  
 

Ukrajna repcemag, repceolaj és repcedara mérlege, ezer tonna 

 
Forrás: USDA 

 
A képhez hozzátartozik, hogy Ukrajna évente 220-230 ezer tonna pálmaolajat importál, 
élelmezési célú felhasználásra.  
 
Mivel az olajosmagok Magyarországon is a jövedelmezőségi rangsor elején vannak, 
számunkra az ukrajnai olajosmag szektor jövője nagyon fontos. Tisztában kell lenni azzal, 
hogy a legnagyobb felvásárlók és feldolgozók ugyanazok ott is. Ennél fogva regionális a 
gondolkodás.  
Mi is exportorientáltak vagyunk, bár jóval kevésbé, mint Ukrajna. Az, hogy exportjukban 
kiemelt helye van az EU-nak, egészséges félelemérzetet kell, hogy keltsen bennünk. Amíg 
kívül vannak a körön (az EU-n), addig ez távolinak tűnik, de amint közelebb kerülnek a 
közösséghez közvetlen, versenyképességi problémáink lehetnek. Mennyiségben nyilván 
nem tudunk velük versenyre kelni. Marad a minőség, a hatékonyság és a szolgáltatási 
színvonal. 
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Kapcsolatok 
Erste Agrár Kompetencia Központ 

 
agromegoldasok@erstebank.hu 
Erste Agro megoldások honlap 

Agrárszakértő kollégáink  
 
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 

Fiókhálózati Kapcsolattartók 
 
Országszerte 108 fiókban állunk ügyfeleink 
rendelkezésére. 
 
Keresse fel számlavezető bankfiókját, 
illetve az Önhöz legközelebb eső bármely 
fiókunkat. 
 
A fiókhálózati listát az alábbi linken 
találhatja meg: 
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