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Világ- és európai piaci tendenciák

A globális cukorpiacon a kínálat meghaladta a 
keresletet 2011-ben. A piaci tényezőket azonban a ter-
mészeti katasztrófák, az eurozóna válsága jelentősen 
befolyásolta.

A Nemzetközi Cukorszervezet (ISO, 2011b) 
0,2 millió tonnában, az F.O. Licht (2011) 2,8 millió 
tonnában határozta meg a 2010/2011. gazdasági év 
(október-szeptember) globális cukortöbbletét (a terme-
lés és a fogyasztás különbsége). Az ISO (2011b) a világ 
cukorfogyasztását 167,8 millió tonnára, a kibocsátást 
168 millió becsülte. Thaiföld cukortermelésének 6,2 
millió tonnáról 9,2 millió tonnára történő növekedése 
lehetővé tette, hogy az ország kielégítse az ausztráliai 
és a japán természeti katasztrófák, valamint Brazília 
dél-keleti cukortermelő régiójában a betakarítás késése 
miatt kialakult, növekvő cukorkeresletet 2011 első 
félévében. 

A különböző műhelyek elemzői pozitív globális 
cukormérleget várnak a 2011/2012. gazdasági évre 
vonatkozóan is, amely meghaladhatja az előző idősza-
két. A cukor globális termelése 172,7 millió tonna lesz 
a folyó szezonban, ami 4 százalékos növekedést jelent a 
2010/2011. gazdasági évihez képest (ISO, 2012). Ezzel 
szemben a világ cukorfogyasztása 167,7 millió tonnára 
tehető, így a globális cukortöbblet 5 millió tonna körül 
alakulhat. Az USDA (2011e) szerint 6,48, a Rabobank 
(2011a) alapján 6 millió tonnával haladhatja meg a 

termelés a fogyasztást a 2011/2012. gazdasági évben. 
Brazília legjelentősebb cukortermelő régiójában a 
cukor előállítása 3 százalékkal csökkent 2011 máso-
dik félévében az előző év azonos időszakához képest. 
A brazil termelés visszaesésével szemben, a kibocsá-
tás bővülése várható Indiában (betakarítási időszak 
november-március), Kínában és Európában.

Az USDA (2011e) szerint a globális cukorexport 
52,6 millió tonnáról 55,7 millió tonnára nőhet, míg 
az import 51,8 millió tonnáról 48,8 millió tonnára 
csökkenhet a 2011/2012. gazdasági évben az előző-
höz képest. Brazília, Thaiföld és Ausztrália adhatja a 
globális export 67 százalékát. India, a világ második 
legnagyobb cukorkibocsátója nettó cukorexportőrré 
vált a 2010/2011. gazdasági évben. Az ország termelése 
meghaladhatja a 28 millió tonnát a folyó szezonban, 
amelyből várhatóan 1,8 millió tonnát értékesít külpia-
cokon. Az import mennyisége Észak-Amerikában 20 
százalékkal csökkenhet, míg Afrikában, Ázsiában és a 
Közel-Keleten stagnálhat. 

Az ISO (2011a) becslése alapján a globális fogyasz-
tás évente 2 százalékkal növekedhet, és 2020-ra elér-
heti a 201 millió tonnát, amelyből Távol-Kelet és India 
46 százalékkal részesedhet. Az egyensúlyhoz a terme-
lésnek 29 millió tonnával kellene növekednie. 

Az EU cukorkvótája az előző és a 2011/2012. gazda-
sági évben is 13,336 millió tonna. A tagállamok 2010-
ben 15,3 millió tonna cukrot termeltek, ami elmaradt 
az egy évvel korábbi mennyiségtől, ezért a belső pia-
con cukorhiány alakult ki 2011 első félévében.
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10. ábra: Az EU cukor és izoglükóz mérlege
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Az Európai Bizottság a visszaeső uniós termelésre 
és a növekvő világpiaci árakra való tekintettel enge-
délyezte 500 ezer tonna kvóta feletti cukor értékesíté-
sét a belső piacon, valamint az importkvóta 300 ezer 
tonnával történő emelését. Uniós rendelkezés alapján a 
kvóta feletti cukrot csak ipari célra vagy exportra lehet 
értékesíteni, a Közösségen belül étkezési alapanyag-
ként nem. 

Az Unió cukorkibocsátása 18 százalékkal 18,1 
millió tonnára nőtt 2011-ben az egy évvel korábbihoz 
viszonyítva. A Bizottság becslése alapján a fogyasz-
tás 3 százalékos, az export 4 százalékos növekedése 
mellett, az import 18 százalékos csökkenése várható 
a 2011/2012. gazdasági évben az előzőhöz képest 
(10. ábra). 

Az Európai Bizottság a cukortermelés kvótarend-
szerének megszüntetését tervezi a 2015/2016. gazda-
sági évtől. Ezzel megszűnne a cukorrépa minimál-
ára (jelenleg 26,29 euró/tonna). A legtöbb tagállam 
– Magyarországhoz hasonlóan – ellenzi a javaslatot, és 
a kvótaszabályozás 2020-ig történő fenntartását támo-
gatja. 

Az Európai Parlament a cukor helyettesítésére 2011 
decemberétől engedélyezte az új, a cukornál harminc-
szor nagyobb édesítő hatással rendelkező természetes 
édesítőszer (Stevia) forgalmazását.

Magyarországi piaci tendenciák

Kínálat 

Magyarországon, 2010 őszén 819 ezer tonna cukor-
répát takarítottak be, ennek egy részéből a kaposvári 
cukorgyárban 127 ezer tonna cukrot állítottak elő, ami 
biztosította a 2010/2011. gazdasági évben a cukorkvóta 
(105 ezer tonna) teljes kihasználását. A cukorrépa átla-
gos cukorfoka 15,04 százalék volt, szemben a 2009. évi 
16,8 százalékkal. 

A cukorrépa vetésterülete 15,1 ezer hektár volt 
2011-ben, 9 százalékkal nagyobb, mint egy évvel 
korábban. A terület bővülése a Magyar Cukor Zrt. 
által a termelőknek a 2011. évi cukorrépára megaján-
lott, az előző évit meghaladó átvételi árakra vezethető 
vissza. A cukorrépa vetésterülete Somogy megyében a 
kétszeresére nőtt 2011-ben az előző évihez képest. Az 
országos termőterület 17 százalékát adta ez a megye.

A Magyar Cukor Zrt. 730 ezer tonna cukorrépát 
vásárolt fel 2011-ben, amelyből 125 ezer tonna cukrot 
állíthatnak elő. A cukorfok a kedvező időjárás miatt az 
előző évinél jelentősen magasabb, 17,13 százalék volt. 
A KSH adatai szerint 771 ezer tonna cukorrépát taka-
rítottak be 2011-ben, a termésátlag 53,54 tonna/hektár 
volt, szemben a 2010. évi hektáronkénti 59 tonnával. 

Bel- és külpiaci értékesítés

A cukorrépa és termékeinek (cukor, izoglükóz és 
melasz) külkereskedelmi egyenlege értékben pozitív 
volt 2011-ben (6. melléklet). A cukorrépa exportja több 
mint a kétszeresére nőtt. A teljes mennyiséget Hor-
vátországba szállítottuk. Ugyanakkor 28 százalékkal 
kevesebb cukrot adtunk el a nemzetközi piacon. Az 
export 50 százaléka Szlovákiába irányult. A magyar-
országi cukorfogyasztás meghaladja a 300 ezer tonnát, 
ezt a belpiacon értékesíthető 105 ezer tonnás cukor-
kvóta nem fedezi, így importra szorulunk. A cukor 
beszállítása 12 százalékkal növekedett 2011-ben az egy 
évvel korábbihoz viszonyítva. Az importból Horvátor-
szág 25 százalékkal, Ausztria 20 százalékkal részese-
dett. 

A piaci árak tendenciája

A londoni árutőzsdén a fi nomított cukor front havi 
jegyzése 800 dollár/tonna felett alakult a 2011. év ele-
jén. Az árak felfutását az Ausztráliában kialakult ked-
vezőtlen időjárás, a szűkös európai kínálat, valamint 
a kínai cukorimport növekedése okozta. A fi nomított 
cukor jegyzése májusban 600 dollárra süllyedt tonnán-
ként, mivel Brazília, India és Thaiföld cukortermelé-
sére vonatkozóan kedvező hírek jelentek meg. A határ-
idős árak ismét emelkedtek júniusban, és júliusban 
már meghaladták az év eleji szintet, mivel Brazília déli 
régiójában a cukor kibocsátása csökkent az egy évvel 
korábbihoz képest. Ezt azonban kiegyenlítette az EU, 
Oroszország, India és Thaiföld termelésének növeke-
dése. Ennek hatására a londoni árutőzsdén a fi nomított 
cukor 2012. márciusra szóló jegyzése újra 600 dollár/
tonnára esett 2011 decemberében. A cukor kínálatának 
növekedése miatt, több szakértői csoport a globális 
cukorárak csökkenését vetíti előre 2012-ben.

A cukor világpiaci árának 2011 márciusától kezdődő 
csökkenésével egyidejűleg nem mérséklődött az uniós 
kvótacukor és ipari cukor ára (11. ábra). A Közösség-
ben a cukor ára folyamatosan emelkedett 2011-ben, és 
még a kedvező termelés eredményeként sem csökkent 
az év végén. A globális cukorárak 25 százalékkal estek, 
míg az uniós kvótacukor ára 31 százalékkal emelkedett 
2011 decemberére januárhoz képest. 

A cukorrépa 16 százalékos digesszióra vonatkozó 
minimálára minden tagállamban egységesen 26,29 
euró/tonna a 2011/2012. gazdasági évben. A cukorfok 
emelkedése esetén a 318/2006/EK rendelet 5. cikke 
alapján nő a minimálár. A növekedés 0,1 százalékpon-
tonként a 16 százalék feletti, de a 18 százalékot nem 
meghaladó cukortartalom esetén 0,9 százalék, további 
0,7 százalék az emelkedés 19 százalékos cukorfokig, 
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az ezt meghaladónál 20 százalékos digesszióig 0,5 szá-
zalék. Ennek alapján a 2011 őszén termelt, átlagosan 
17,13 százalékos cukorfokú répatermés után 29,24 euró/
tonna minimálár járt a termelőknek. A minimáláron 
felül fi zetett ár a cukorgyárak hatáskörébe tartozott. 
A Magyar Cukor Zrt. termékértékesítési szerződése 
alapján a nemzeti támogatással együtt átlagosan 44 
euró/tonna körüli összeget kaptak a termelők a 2011-
ben termelt kvótarépa után. 

A kaposvári cukorgyár stabilizációs prémium kifi -
zetésével módosította a 2011. évi termeltetési szerző-
dését az év végén. Kvótarépa esetén 6,81 euró/tonna, 
kvóta feletti répánál 5 euró/tonna volt a prémium. 

11. ábra: Az ipari- és a kvótacukor uniós ára
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12. ábra: A kristálycukor fogyasztói ára Magyarországon
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Forrás: KSH

Ennek igénybevétele esetén a termelő vállalta, hogy 
elfogadja a 2012. évi termeltetési szerződést.

Magyarországon a kristálycukor fogyasztói ára 56 
százalékkal 300 forint/kg-ra nőtt 2011-ben az előző 
évihez képest (12. ábra). Az ár 2011 márciusára érte el 
a csúcspontját (352 forint/kg), az év eleji magas világ-
piaci árak, valamint a 2010. évi szűkös uniós cukorter-
melés miatt. A 2011. év végén a kristálycukor fogyasz-
tói ára 300 forint alatt maradt, a kedvező uniós termés, 
valamint a globális árak csökkenése miatt. A kristály-
cukor fogyasztói ára, a világpiaci árakhoz hasonlóan, 
várhatóan csökken 2012-ben.


