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Világ- és európai piaci tendenciák

A világ gabonapiacán a keresleti és kínálati viszo-
nyok jelentősen javultak az előző évihez képest 2011-
ben, ugyanis a gabonatermés jóval kedvezőbben ala-
kult több térségben is. Az árupiacokon érezhető volt 
a korábbi hiánypszichózis mérséklődése, az év eleji 
rekord árak folyamatosan csökkentek az év második 
felében, de még így is viszonylag magas szinten stabi-
lizálódtak a terménypiaci árak.

Búza

Az USDA (2012a) világpiaci kitekintésében pél-
dátlanul nagy mennyiségű, 692,9 millió tonna búza 
betakarítását valószínűsítette a világon a 2011/2012. 
gazdasági évben. Ez 41 millió tonnával haladja meg az 
egy évvel korábbi kibocsátást. A korábban vártnál jobb 
termést jeleztek Argentínában, Ausztráliában, Kana-
dában és Kínában is. A búza globális felhasználását 
680,5 millió tonna körül becsülik, amely az egy évvel 
korábbit 27 millió tonnával múlja felül. A várhatóan 
bőséges búzatermés a készletek feltöltődését teszi lehe-
tővé, így a 2010/2011. gazdasági évit 13 millió tonnával 
meghaladó mennyiség, 213 millió tonna búza marad-
hat raktáron a szezon végén.

A búza globális vetésterülete 2011-ben 3 millió 
hektárral haladta meg az előző évit, amely így meg-
közelítette a 221 millió hektárt (IGC, 2012). Számos 
országban a magas terményárak ösztönözték a vetéste-
rület növelésére a gazdákat, de emelkedés mutatkozott 
ott is, ahol az előző szezon kedvezőtlen időjárása miatt 
jelentős volt a terméskiesés (FÁK országok, Európa és 
Észak-Amerika). 

Az IGC (2012) alapján az EU-ban 26 millió hektá-
ron 138 millió tonna búza termett 2011-ben, ez 2 mil-
lió tonnával haladta meg az előző évben betakarított 
mennyiséget. Spanyolországban (6,8 millió tonna) és 
Romániában (7,4 millió tonna) az elmúlt három év leg-
jobb gabonatermését takaríthatták be, és a magas árak 
kiemelkedő profi ttal kecsegtetnek. Ugyanakkor Spa-
nyolország folyamatos gabonadefi cittel küzd a talajok 
alacsony termőképessége és a mezőgazdasági műve-
lésre alkalmas területek hiánya miatt. Az ország gabo-
natermése 6,8 millió tonnával múlja alul a belső igényt, 
ezért jelentős importőrként jelenik meg a világpiacon. 
Az UkrAgroConsult (2012) szerint Romániában a 
gazdálkodók a felvásárlási árak emelkedésében bízva 
beraktározták a terményt, ezért jelentős lehet az ország 
búzakészlete. Az előző évihez képest a legnagyobb, 1-2 

millió tonna között terméscsökkenés Franciaország-
ban (36 millió tonnára) és Németországban (23 millió 
tonnára) volt, ahol esőzések nehezítették a betakarítást.

A fekete-tengeri térség három meghatározó gabo-
natermelő országa jó szezont zárt. Oroszországban, 
Ukrajnában és Kazahsztánban összesen 100 millió 
tonna búza termett 2011-ben, 32 millió tonnával több, 
mint az aszály sújtotta 2010. évben. A belső felhasz-
nálás a várakozások szerint csak kismértékben nő 
(+3,6 millió tonna), ugyanakkor bőséges mennyiség 
juthat exportra. Oroszország a 2010-ben gabonára 
bevezetett kiviteli tilalmat 2011. július 1-vel szüntette 
meg, ezt követően nagy mennyiségű olcsó orosz gabona 
jelent meg a világpiacon. A három ország együttesen 
35 millió tonna búzát szállíthat ki a 2011/2012. évi 
szezonban, ami két és félszeres növekedést jelent a 
2010/2011. gazdasági évihez képest. A zárókészlet 
4,3 millió tonnával 23,4 millió tonnára nőhet. 

Oroszország 2011. évi gabonatermése 90 millió 
tonna körül alakult, amelyből 56 millió tonna a búza. 
Az exportálható gabonafelesleg 30 millió tonnára 
tehető a 2011/2012. gazdasági évben, azonban csupán 
25 millió tonna kivitelére elegendő a kikötők kapaci-
tása. A szovjet utódállam zömmel búzát szállít a nem-
zetközi piacra. A kormány a tervek szerint mozgóvám 
bevezetésével korlátozná az exportot, ha az megha-
ladja a 24-25 millió tonnát. Ekkora mennyiségű orosz 
gabona még soha nem fordult meg a világpiacon. A fő 
célországok zömmel Egyiptom és más észak-afrikai 
országok voltak. 

Ukrajnában 53 millió tonna gabona termett 2011-
ben, ebből 22 millió tonna a búza. Az elemzők 20 mil-
lió tonna gabona exportjával számolnak a 2011/2012. 
gazdasági évben. Szakértők szerint Ukrajna 8-9 millió 
tonna búzát exportálhat. A szezon elején késve jelent 
meg az ukrajnai áru a piacon, teret engedve ezzel az 
orosz dömpingnek. A szakértők ennek ellenére opti-
misták, a szezon második felét általában jellemző 
magasabb árakban bízik, amikor az orosz minőségi 
búzakészletek kimerülnek. A visszafogott nemzet-
közi kereslet miatt az ukrajnai gabonafélékre kivetett 
exportvám eltörlése szükségessé vált. Az elképzelések 
szerint északkeleti szomszédunknál a gabona ára az 
európainál alacsonyabb szinten tartható, főleg a vámok 
eliminálását követően. Az ukrán gabona versenyké-
pességének növekedését jelzi az is, hogy Egyiptom, az 
orosz gabona legjelentősebb célpiaca októberben jelen-
tős mennyiségű búzát vásárolt Ukrajnából. Az európai 
kereskedők tehát nem alaptalanul aggódnak a fekete-
tengeri országok élénk exportja miatt. A következő 
években egyre inkább számolni kell az oroszországi és 
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a kazahsztáni mellett az ukrajnai gabona jelenlétével 
is a világpiacon. Odesszában egy új logisztikai egység 
létesítését tervezik, amely éves szinten 2 millió tonna 
áru megmozgatására és hajóba rakodására lenne képes. 
Az összesen 680 ezer tonna gabona tárolására alkalmas 
új silók 2016-ra készülhetnek el. Ukrajna 20 folyami és 
tengeri kikötője 3,5 millió tonna árut ereszt át havonta.

Az USDA (2012a) szerint Kazahsztán búzater-
melése 22,5 millió tonna körül alakult a 2011/2012. 
gazdasági évben, ami 12,8 millió tonnával, vagyis 132 
százalékkal haladta meg az előző szezon termését. 
A kedvező időjárásnak köszönhetően a 13,8 millió 
hektár területen rekordnak számító 1,63 tonna/hek-
tár átlagtermés messze meghaladta az előző évi 0,67 
tonna/hektár hozamot, sőt az elmúlt öt év (1,02 tonna/
hektár) termésátlagát is. Kazahsztánban a búza a teljes 
gabonamennyiség 80-85 százalékát teszi ki.

Az erős fekete-tengeri export háttérbe szorítja az 
európai búzaszállítmányokat, jóllehet szakértők sze-
rint a vártnál kedvezőbb volt eddig az európai áru kivi-
tele. Az, hogy az EU meg tudja-e tartani az észak- és 
nyugat-afrikai piacait, vagy kénytelen átengedni azo-
kat a fekete-tengeri exportőröknek attól függ, hogyan 
tud versenyezni az orosz, ukrán, és kazahsztáni árak-
kal. A fekete-tengeri búza az USA-ból és az EU-ból 
érkező árut is kiszorította többek között az egyiptomi 
piacról a 2011/2012. gazdasági évben.

A The Buenos Aires Grains Exchange (2012) elő-
rejelzése alapján Argentínában 14 millió tonna búzát 
takarítanak be a 2011/2012. gazdasági évben, szemben 
az előző évi 15 millió tonnával. 

Kukorica

Az USDA (2012a) jelentése a kukorica globális 
kibocsátását 864,1 millió tonnára teszi a 2011/2012. 
gazdasági évben, vagyis közel 40 millió tonnával 
emelkedhet az előző évihez képest. Kínában 14,5 
millió tonna többlettermés várható, míg Ukrajnában 
10,6 millió tonnával, Brazíliában 3,5 millió tonnával 
több tengerit takaríthatnak be a 2011/2012. évi szezon-
ban. A nemzetközi kereskedelembe 4 millió tonnával 
több kukorica kerülhet, így akár 95,6 millió tonna ter-
mény is vevőre találhat a terménypiacon. Ukrajna az 
előző gazdasági évihez képest 9 millió tonnával több, 
vagyis 14 millió tonna tengerit vihet piacra, Argentína 
pedig várhatóan az összes termésfeleslegét exportálja. 
Globális szinten a kukorica zárókészlete a nyitókész-
lethez viszonyítva 3 millió tonnával csökkenhet, és az 
előrejelzések szerint 125,3 millió tonna maradhat rak-
táron a 2011/2012. gazdasági év végén.

Az USA-ban a tartós csapadékhiány miatt a 2010. 
évinél 2,2 millió tonnával kevesebb, azaz 314 mil-
lió tonna, míg az EU-ban 64,5 millió tonna termény 
került a magtárakba 2011-ben. Az Unió legnagyobb 

kukoricatermelő tagállamai közül Franciaországban az 
előző évihez képest 2 millió tonnával, Olaszországban 
1,8 millió tonnával, Romániában 1,3 millió tonnával és 
Magyarországon 1 millió tonnával nőtt a kibocsátás. 

Az EU tradicionálisan kukoricaimportőr, ugyanak-
kor a bőséges termés miatt az elemzők az export szá-
mottevő növekedésére számítanak. Az USDA (2012a) 
2 millió tonna, az IGC (2012) 2,5 millió tonna kukorica 
kivitelét valószínűsíti a folyó, 2011/2012. gazdasági 
évben. A fekete-tengeri régió három legnagyobb gabo-
natermelője közül Ukrajna kukoricatermelése nőtt a 
legdinamikusabban az elmúlt években. Oroszország, 
Kazahsztán és Ukrajna együttes kukoricatermése 
10 millió tonnával 30 millió tonnára nőtt. Az USDA 
(2012a) a felhasználás 3,3 millió tonnás bővülését 
valószínűsítik, ugyanakkor exportra 11 millió tonnával 
több, 16 millió tonna termény juthat a 2010/2011. évi 
szezonhoz képest.

Ukrajnában a termőterület jelentős bővülése (+35 
százalék) és a javuló hozamok miatt 22,5 millió tonna 
kukorica került a magtárakba 2011-ben, szemben az 
egy esztendővel korábban betakarított 12 millió ton-
nával. A 3,5 millió hektárról betakarított rekord meny-
nyiségű kukorica nemcsak a kedvező időjárásnak, 
hanem a hibrid vetőmag használata miatt bekövetkező 
hozamnövekedésnek is köszönhető. Az elmúlt tíz 
évben a kukorica termésátlaga szinte megduplázódott, 
a hektáronkénti 6,4 tonna hozam közel 30 százalék-
kal haladta meg a 2009. évi rekordértéket. Az ukrán 
elemzők szerint a hibrid vetőmag felhasználása tovább 
emelkedhet, továbbá a gépállomány korszerűsítése is 
növelheti a betakarítás hatékonyságát.

A déli féltekén a decemberi aszály ellenére ked-
vezőek a 2011/2012. gazdasági év terméskilátásai. 
Brazíliában 60 millió tonna körüli kukorica kerül a 
raktárakba, szemben 2010/2011. évi szezonban betaka-
rított 57,5 millió tonnával. Argentínában a 2011/2012. 
gazdasági év kukoricatermése a decemberi szárazság 
következtében 26 millió tonna körül várható, így az 
előző szezonhoz viszonyítva 3,5 millió tonnával több 
kukoricát valószínűsítenek a szakértők.

A kukorica globális felhasználása 25 millió tonná-
val 867,7 millió tonnára nőhet a 2011/2012. gazdasági 
évben. A magas ár ellenére továbbra is élénk marad a 
termény iránti kereslet, ezért 16 millió tonnával többet 
(510 millió tonna) fordíthatnak az állatok takarmányo-
zására. Az USA-ban az előző évi 121,7 millió tonnáról 
116,8 millióra mérséklődhet a termény takarmánycélú 
felhasználása, ugyanakkor az EU-ban 46,4 millióról 
48,5 millió tonnára emelkedhet. A kukorica ipari célú 
felhasználása globális szinten 247 millió tonna körül 
várható a 2011/2012. gazdasági évben, míg egy évvel 
korábban ez 240,8 millió tonna volt. Az USA-ban az 
előző gazdasági évihez hasonló mennyiséget, vagyis 
157 millió tonnát fordíthatnak ipari célra. Az EU-ban 
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kisebb növekedést prognosztizálnak, az előző gazda-
sági évben felhasznált 10,5 millió tonnával szemben 
11 millió tonna kukorica kerülhet ipari feldolgozásra. 

A kukorica globális zárókészlete 125,3 millió tonna 
körül alakulhat a 2011/2012. gazdasági év végén. Az 
USA-ban a korábbi 28,7 millió tonnáról 20,3 millió 
tonnára csökkennek a készletek, amely az ország alig 
egyhavi felhasználását fedezné. Ezért a kukorica világ-
piaci ára magas szinten maradhat, és az sem kizárt, 
hogy továbbra is meghaladja a búza jegyzését a chi-
cagói árutőzsdén. A szűkös készletek hatását a folyó 
szezonban a kedvező dél-amerikai termés várhatóan 
nem ellensúlyozza számottevően.

A takarmány iránti növekvő kereslet miatt a kuko-
rica globális forgalma elérheti a 95,6 millió tonnát a 
2011/2012. gazdasági évben. A világ legnagyobb kuko-
rica-exportőre 1,7 millió tonnával kevesebb árut, 43,5 
millió tonnát szállíthat a nemzetközi piacra. A nagyobb 
belföldi felhasználás következtében Brazília kivitele 
2,5 millió tonnával 9 millió tonnára csökkenhet a 
2011/2012. gazdasági évben. A termés bővülése miatt 
9 millió tonnával 14 millió tonnára nőhet Ukrajna, 2,5 
millió tonnával 17,5 millió tonnára Argentína kukori-
caexportja. Importőr oldalról jelentősebb visszaesés 
az EU-ban várható. A TOEPFER International (2012) 
alapján az Unió a 2010/2011. évi szezonban 7,5 millió 
tonna kukoricát vásárolt a közösségen kívüli piacok-
ról, a folyó szezonban – köszönhetően a jó termésnek – 
az USDA (2012a) szerint csupán 3 millió tonnát kell 
harmadik országokból beszállítani. A következő évek-
ben Kína részéről is növekvő kereslet várható. Az 
ország 2009-ig nettő exportőr volt kukoricából, de a 
bővülő kibocsátása (2011-ben 7,2 millió tonnával 184,5 
millió tonnára) ellenére sem tudja fedezni fokozódó 
belföldi szükségletét. Amerikai szakemberek szerint 
Kína 4 millió tonna kukoricát importálhat a 2011/2012. 
évi szezonban.

Magyarországi piaci tendenciák

Kínálat

Magyarországon a csapadékos 2010. év meghatá-
rozta a gabonafélék következő évi termését is: az aka-
dozó őszi vetés a tavaszi vetésű növények területének 
bővülését eredményezte, illetve a talaj víztartalma a 
hatalmas aszály ellenére is sokáig elegendő nedvessé-
get biztosított a növényeknek. 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai sze-
rint 980 ezer hektárról 4,13 millió tonna búzát takarí-
tottak be 2011-ben, ez kissé meghaladta a tavaszi vára-

kozásokat, és csaknem 400 ezer tonnával múlta felül a 
2010. évi kibocsátást. Magyarországon 648 ezer tonna 
őszi árpa, 340 ezer tonna tritikálé, 341 ezer tonna tava-
szi árpa, 130 ezer tonna zab és 76 ezer tonna rozs ter-
mett 2011-ben.

Magyarországon 1,2 millió hektáron vetettek takar-
mánykukoricát 2011 tavaszán. Az őszi vetés akadozása 
miatt nagy terület maradt szabadon a kukorica szá-
mára, és a termény magas ára is ösztönözte a gazdá-
kat a vetésre. A KSH adatai szerint 8,09 millió tonna 
kukorica került le a táblákról, ami 1,1 millió tonnával 
haladta meg az előző év termését. 

Bel- és külpiaci értékesítés

A KSH adatai alapján 1,31 millió tonna búzát érté-
kesítettek a termelők a hazai feldolgozóknak és keres-
kedőknek 2011-ben. Az első félévben a felvásárlás alig 
haladta meg a 200 ezer tonnát, mert 2010-ben a magas 
árak a termény eladására ösztönözték a gazdákat és a 
szűkös ótermés hamar elfogyott. Ugyanakkor a beta-
karítástól már megugrott az eladások volumene, mert 
az új termés megfelelő kínálatot biztosított a piacon, 
ezért a termelők nagy része hamar próbált szabadulni 
árujától.

A takarmánykukorica felvásárlása 150 ezer tonná-
val csökkent 2011-ben az egy évvel korábbihoz viszo-
nyítva. Az étkezési búzához hasonlóan, júniusig a for-
galom alig ötöde bonyolódott, mert a magas árak és az 
élénk kereslet hatására már az előző év végén eladásra 
került a 2010-es termés jelentős része. A kukorica ese-
tében a november volt a legintenzívebb felvásárlási 
időszak, amikor a 2011. január-december közötti meny-
nyiség 40 százalékát értékesítették. 

Magyarország búzaexportja 42 százalékkal 958 
millió tonnára csökkent 2011-ben az előző évihez képest 
(2. melléklet). A 2010. évről áthúzódó szűkös kínálat és 
a relatíve magas belföldi árak a kivitel mérséklésére 
ösztönözték a piaci szereplőket az év első nyolc hon-
apjában. Az aratást követő mennyiségek is elmaradtak 
a korábbi évek átlagától, mert a magyar búza még a 
gyengülő forint ellenére is versenyhátrányban volt más 
tagállamok és a fekete-tengeri régió kínálatával szem-
ben a külpiacokon. A főbb célországok Olaszország, 
Bosznia-Hercegovina, Ausztria, Németország, Görög-
ország, Szlovénia és Lengyelország voltak. 

Magyarország 3,5 millió tonna kukoricát exportált 
2011-ban, 330 ezer tonnával kevesebbet, mint egy esz-
tendővel korábban (1. ábra). A hagyományos célorszá-
gok közül a kiszállítások 30 százaléka Olaszországba 
irányult. Az egész éves aszály hatására ősszel jelen-
tősen romlott a Duna hajózhatósága, ami korlátozta a 
magyar kukorica külpiacra jutását. 
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A piaci árak tendenciája

A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza és a 
kukorica front havi jegyzése változatos képet muta-
tott 2011-ben (2. ábra). Az előző évi magas árszintek 
megmaradtak ugyan, de nagyon széles tartományban 
mozogtak a határidős jegyzések. A 2010. évi hiány-
pszichózis és az észak-amerikai fagyok körüli hírek 
felfelé húzták a búza világpiaci árát 2011. január végén, 
amely hamar 350 dollár1/tonna közelébe került. Febru-
árban az észak-afrikai és a közel-keleti régió került a 
fi gyelem középpontjába, mert a kirobbanó tüntetések 
jelentősen csökkentették a termények jegyzését, főként 
a búzáét. A „forrongó” régió jelentős importőrként van 
jelen minden évben a gabonapiacon. Egyiptom 10 mil-
lió, Marokkó 4 millió, Líbia, Tunézia és Jemen egyaránt 
2 millió tonna búzát importál évente. Az egyiptomi 
lázadások veszélyeztették a Szuezi-csatorna stratégiai-
lag fontos szállítási útvonalait Ázsia és Európa között, 
és a szállítás tartósabb fennakadása nehezíthette volna 
a közel-kelet gabonaellátását. A kialakult helyzet hatá-
sára a befektetők jobbnak látták, ha realizálják a nyere-
ségüket és más piacokra vitték a pénzüket.

Chicagóban a búza front havi jegyzése a termés 
miatti aggodalmak hatására tavasszal magas szinten 
stabilizálódott. A nagyobb országok (főleg Kína) félve 
az ár további emelkedéstől, jelentős mennyiségű búzát 
vásároltak fel az év elején, ami erősítette az árakat. 
A fukusimai katasztrófasorozat is jelentős félelmet 
váltott ki a világpiacon, hogy Japán megjelenő extra 
igénye tovább növeli a keresletet.

1 USA dollár.

A búza jegyzésének drasztikus esését május-
júniusban az a hír indította el, hogy Oroszország július 
elsejétől feloldotta a gabonára vonatkozó exporttilal-
mat, és Ukrajna is törölte a korábban meghatározott 
gabonaexport-kvótát. Sokkhatásként érte ugyanakkor 
a piacot az USDA június eleji attaséi tájékoztatója, 
amely szerint az oroszországi gabonakészlet a koráb-
ban jelzettnél lényegesen magasabb, 18-20 millió tonna 
(az USDA június eleji adatai szerint még 10-12 millió 
tonna) volt. A trendet erősítette, hogy a szárazság súj-
totta területekre megérkezett a régen várt csapadék, 
aminek hatására javultak a terméskilátások az USA-
ban, Európában és a fekete-tengeri térségben egyaránt. 
Látványos eladási hullám indult a chicagói árutőzsdén, 
amihez a kedvezőtlen makrogazdasági események 
(gyenge gazdasági mutatók az USA-ban, Kína infl á-
ció elleni küzdelme és a görögországi válság) nagyban 
hozzájárultak. A jegyzések augusztustól decemberig a 
210-250 dollár/tonna sávban maradtak.

A kukorica front havi jegyzése a chicagói árutőzs-
dén 230 és 310 dollár/tonna között alakult 2011-ben. 
A kukorica – szemben a búzával – kisebb volatilitás 
mellett pozitív tartományban zárta az évet. A jegyzé-
seket leginkább az USA kukoricatermesztése körüli 
aggodalmak és az orosz exporttilalom feloldása alakí-
totta. A megnyugtató globális kínálat őszre csökken-
tette a kukorica határidős árát, amely a dél-amerikai 
aszály miatti félelmek miatt a 2012. év elején ismét 
emelkedni kezdett. 

A párizsi árutőzsdére is begyűrűztek a világpiaci 
hatások. A búza és a kukorica front havi jegyzése 
2011 júniusáig rekordszintet ért el, majd az oroszor-

1. ábra: A gabonafélék határparitásos exportárának és kivitelének alakulása
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szági exporttilalom feloldása után a búza ára azonnal, 
a kukoricáé augusztusban kezdett zuhanni (3. ábra). 
A két termény jegyzése egymás közelében mozgott 
az év utolsó öt hónapjában, majd végül – szemben a 
chicagói árutőzsdével – Párizsban a búza zárta maga-
sabb szinten az évet.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) árupiaci szekci-
ójában a búza és a kukorica jegyzései is követték a 
nemzetközi változásokat. A búza jegyzése meredeken, 
a kukoricáé mérsékeltebben emelkedett a 2011. év 
elején (4. ábra). A búzaár növekedésének hátterében a 
nemzetközi hatások mellett az előző évi alacsonyabb 
kibocsátás, a folyamatos kereslet, a szokásosnál kisebb 
vetésterület, illetve a kedvezőtlen téli időjárás állt. 
A búza front havi jegyzése a készletek kiürülése miatt 

2. ábra: A búza és a kukorica front havi jegyzése a chicagói árutőzsdén (2011)
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3. ábra: A búza és a kukorica front havi jegyzése a párizsi árutőzsdén (2011)
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februárban érte el csúcspontját (80 ezer forint/tonna), 
majd az aratás idejére 48 ezer forintra süllyedt tonnán-
ként. A betakarításkor kialakult árszint fennmaradt 
novemberig, de az aszályos ősz ismét 51 ezer forint/
tonna fölé emelte az év végére.

A BÉT-en a kukorica front havi jegyzése 47 ezer 
forint/tonna volt a 2011. év utolsó kereskedési napján, 
ami 5 ezer forintos csökkenést jelentett az előző év 
hasonló időszakához képest. Az éves jegyzési csúcs a 
nyári hónapokban alakult ki (64 ezer forint/tonna). Az 
új termés megjelenése mellett a Duna rossz hajózha-
tósága is nyomás alá helyezte a határidős árakat, bár 
a magyar kukorica ára nagymértékben a nemzetközi 
piac alakulásától függ. 
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Az étkezési búza termelői ára 29 százalékkal, a 
takarmánykukoricáé 30 százalékkal haladta meg 
2011-ben az előző év szintjét. A búza termelői ára az 
év első hónapjaiban a tőzsdei jegyzésekhez hasonlóan 
csúcsokat döntött (5. ábra), majd novemberre érte el 
éves mélypontját a visszafogottabb bel- és külpiaci 
forgalom, illetve a bőséges világpiaci kínálat miatt. 
A kukorica ára az év második felében szintén csökkent 
a júniusi rekordszintről a jelentős hazai és világpiaci 
kibocsátás hatására. A nagyobb mértékű árváltozást 
Magyarországon akadályozta a termények magas nem-
zetközi ára, az élénk bel- és külpiaci kereslet, valamint 
a szűkös globális készletek.

Magyarországon az alapanyagokhoz hasonlóan a 
brojler- és a hízósertéstáp feldolgozói értékesítési ára 
is rekordszintet ért el 2011-ben (6. ábra). A takarmány-
keverékek ára pár hónapos késéssel követte a búza, a 
kukorica és a szójadara árának változásait. Az év eleji 
kukorica és búza árcsúcsok a tápok esetében az április 
és június közötti időszakban jelentkeztek. A második 
félévben az alapanyagok árcsökkenéséhez igazodva a 
takarmánykeverékek ára is mérséklődött. 

A gabona alapú termékek feldolgozói értékesí-
tési ára követte a búza árának tendenciáját, és jelen-
tősen emelkedett 2011-ben az előző évihez képest 
(3. melléklet). A lisztek értékesítési ára 2011 áprilisá-
ban érte el a csúcspontját, decemberben pedig a mély-
pontját. 

4. ábra: A búza és a takarmánykukorica front havi jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2011)
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5. ábra: A gabonafélék termelői ára
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6. ábra: A gabonafélék termelői, a szójadara import- és a brojler-, illetve a hízósertéstáp 
 feldolgozói értékesítési ára
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a) Határparitásos importár. 
Forrás: AKI PÁIR, KSH


