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Világ- és európai piaci tendenciák

Az USDA (2011c) és az Európai Bizottság (EC, 
2011a) szerint a globális baromfi hús-termelés stagnált 
2008-2009-ben a gazdasági válság miatt. Az előzetes 
adatok alapján a termelés a 2010. évi 83,6 millió ton-
náról 86,3 millió tonnára bővült 2011-ben, elsősorban 
Kína és Brazília gazdaságának gyors fejlődése miatt. 
Kínában leginkább a belső fogyasztás, Brazíliában a 
bel- és külpiaci kereslet bővülése okozta a kibocsátás 
növekedését az elmúlt két évben. Az Európai Bizott-
ság jelentése alapján a Közösségben 12,2 millió tonna 
baromfi húst állítottak elő tavaly, szemben a 2010-ben 
termelt 12,1 millió tonnával. 

Csirkehús

A csirkehús globális kibocsátása 3 százalékkal 83,1 
millió tonnára nőtt 2011-ben. A legnagyobb termelők 
közül Kínában 13,2 millió tonnára, Brazíliában 12,95 
millió tonnára bővült a termelés, elsősorban a gazda-
sági növekedés és a belső kereslet erősödése miatt. Az 
USA csirkehús-előállítása 1, Oroszországé 9 százalék-
kal nőtt. Az Unió termelése 9,19 millióról 9,26 millió 
tonnára emelkedett tavaly. A tagállamok többségében 
nem változott számottevően a csirkehús volumene. 
Jelentősebb, 2-5 százalék közötti mértékben csak 
Németországban, Franciaországban és Hollandiában 
nőtt a kibocsátás, míg az Egyesült Királyságban 2,6 
százalékkal csökkent (EC, 2011a).

A csirkehús globális kereskedelme 2,7 százalék-
kal 9,15 millió tonnára bővült 2011-ben, amelynek 
kétharmadát Brazília és az USA adta. Ugyanakkor a 
folyamatos orosz importkorlátozások új partnerek fel-
kutatására, illetve a már meglévő piacaik bővítésére 
ösztönözték a világ két legnagyobb exportőrét.

Brazília tovább növelte piaci részarányát a Közel-
Keleten. Thaiföld kivitele folyamatosan bővült az 
elmúlt években, a 2004. évi madárinfl uenzát követő 
visszaesés után. Az EU exportja 12 százalékkal nőtt 
2011-ben. Az uniós termékek továbbra is jelentős ver-
senyhátrányban vannak Brazília, Thaiföld, Kína és az 
USA kínálatával szemben.

A globális csirkehústermelés 2012-ben elérheti a 
83 millió tonnát. A fogyasztás növekedése és a keres-
kedelem élénkülése több országban elősegítheti a kibo-
csátás bővülését. A globális kereskedelem várhatóan 
5 százalékkal nő, a legnagyobb exportőrök továbbra is 
Brazília és az USA lesznek.

Az USA termelésének 1 százalékkal 16,6 millió 
tonnára történő csökkenésében a magas takarmány-
költségek mellett az alacsonyabb termelői árak is 
szerepet játszanak. Exportja 2 százalékkal 3 millió 
tonnára nőhet az idén, elsősorban Mexikóban és az 
ázsiai piacokon (Dél-Korea, Hongkong), de a Szaha-
rától délre eső afrikai területek kereslete is erősödhet. 
Ugyanakkor az Oroszországba irányuló kivitel várha-
tóan tovább mérséklődik a kedvezményes vámkontin-
gensek csökkenése miatt.

Kína akár 5 százalékkal több (13,8 millió tonna) 
csirkehúst állíthat elő 2012-ben a fokozódó belső 
kereslet következtében, amelyet elősegít a gazdasági 
növekedés, a bővülő fi zetőképes középosztály, vala-
mint az, hogy relatíve alacsony ára miatt a baromfi hús 
egyre keresettebb a vöröshúsokkal szemben. A csirke-
hús árának növekedése várhatóan ellensúlyozni tudja 
a magas takarmányköltségeket. A nagyszülőpár-állo-
mányok fejlesztése jelentősen hozzájárulhat a termelés 
hatékonyságának növeléséhez. 

Brazília csirkehústermelése és kivitele egyaránt 
5 százalékkal bővülhet 2012-ben. A bőséges takar-
mányellátás miatt a termelési költségek viszonylag 
állandóak a dél-amerikai országban. A főbb piacai 
közül elsősorban a Közel-Kelet irányába várható az 
export jelentősebb növekedése, mivel Brazília nem-
csak egész csirkét, de az iszlám előírásoknak megfe-
lelő „halal” termékeket is szállít a térségbe. Az egyik 
legnagyobb brazil baromfi feldolgozó és exportőr cég 
új feldolgozóüzemet épít az Egyesült Arab Emírségek-
ben, ami fokozhatja az arab ország importját.

A takarmányozáshoz nyújtott támogatás, az import-
korlátozások és a folyamatos beruházások, fejlesztések 
eredményeként Oroszország termelése 9 százalékkal 
(2,8 millió tonnára) bővülhet 2012-ben. A kedvezmé-
nyes vámkontingensek további csökkentése várhatóan 
korlátozza a behozatalt, ami magasabb árak elérését 
teszi lehetővé az orosz termelők számára.

Az uniós termelés 9,26 millióról 9,37 millió tonnára 
történő növekedését prognosztizálják 2012-re. A leg-
nagyobb termelők közül Spanyolországban 1 százalék 
körüli visszaesés, míg Franciaországban, az Egyesült 
Királyságban és Németországban 2-5 százalék közötti 
bővülés valószínű. A belső kereslet és az import 1,5 
százalék körüli növekedése várható. Az export is leg-
feljebb hasonló mértékben bővülhet, mivel az Unió 
baromfi ágazata kevésbé versenyképes, amit tovább 
nehezítenek a szigorú állatjóléti előírások.
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Pulykahús

Az USDA (2011c) szerint a globális pulykahús-
termelés 2 százalékkal 5,3 millió tonnára nőtt 2011-
ben. Az USA termelése 2,6 millió tonnára, Brazíliáé 
505 ezer tonnára bővült, Oroszország pulykahús-
kibocsátása 20 százalékot meghaladó mértékben gya-
rapodott az elmúlt évben. Az Európai Bizottság ada-
tai szerint az Unió termelése 1 százalékkal 1,8 millió 
tonnára csökkent. A legnagyobb uniós pulykahús-
előállítók közül csak Németországban volt számottevő 
növekedés 2011-ben. Ugyanakkor Lengyelországban 
és az Egyesült Királyságban stagnált, míg Francia-
országban, Olaszországban és Magyarországon 2-4 
százalékkal csökkent a termelés.

A legnagyobb pulykahúsexportőrök forgalma 581 
ezerről 611 ezer tonnára emelkedett tavaly. Brazília 
kivitele a belső kereslet erősödése miatt átmenetileg 
visszaesett, 2012-ben azonban ismét növekedés vár-
ható. Az EU nettó exportőr maradt 2011-ben. A legje-
lentősebb importőrök kereslete 2011-ben 2 százalékkal 
élénkült.

Az USDA (2011c) a pulykahús globális terme-
lésének (5,3 millió tonna) és exportjának (599 ezer 
tonna) stagnálására számít 2012-ben. A pulykaágazat 
versenyhátrányban van a csirkeágazattal szemben, 
elsősorban a hosszabb ciklusidő és az állatok nagyobb 
férőhelyigénye miatt.

A legnagyobb pulykahúsimportőrök forgalma 
3 százalékkal bővülhet. Kínában a sertés- és a csirke-
hús árának növekedése miatt a pulykahús versenyké-
pessége javulhat, a termék iránti kereslet erősödhet. 
Ugyanakkor Oroszország behozatala a termelés folya-
matos növekedésének eredményeként évi 2-3 ezer ton-
nával csökkenhet.

Az EU pulykahús termelésével kapcsolatban az 
uniós elemzők 0,5 százalék körüli csökkenésre szá-
mítanak. A fogyasztás 1,5 százalékkal mérséklődhet 
2012-ben, míg az export várhatóan nem változik szá-
mottevően. A termelés évek óta tartó csökkenő trendje 
ellenére az uniós szakértők szerint Németországban, 
Magyarországon és az Egyesült Királyságban valószí-
nűsítik a termelés 1-2 százalékos bővülését.

Tojás

Az EU étkezésitojás-termelése 0,5 százalékkal 
6,45 millió tonnára bővült 2011-ben. A tagállamok 
közül Németországban nőtt a legnagyobb mértékben, 
10 százalékkal 660 ezer tonnára az étkezési tojás kibo-
csátása. Spanyolországban 756 ezer tonna étkezési 
tojást állítottak elő, ami 2 százalékos bővülést jelentett 
az egy esztendővel korábbihoz képest. Ugyanakkor 
Olaszországban, Franciaországban és Magyarországon 
2-6 százalékkal csökkent a termelés (EC, 2011a).

Az EU tojástermékexportja (elsősorban friss tojás 
és tojásfehérje) 19 százalékkal nőtt 2011-ben 2010-hez 
képest. A legnagyobb partnerek Japán, Svájc és Angola 
voltak. Az elsősorban az USA-ból és Argentínából a 
Közösségbe érkező tojástermékimport (melyben a 
tojáspor és tojáslé a meghatározó) 42 százalékkal esett 
vissza.

Az EU legnagyobb tojástermelői közül Németor-
szágban 10, Franciaországban és az Egyesült Királyság-
ban 1,5-2 százalékkal bővülhet a kibocsátás 2012-ben. 
Ugyanakkor Magyarországon 3,6, míg Spanyolor-
szágban közel 10 százalékkal csökkenhet az étkezési 
tojás termelése, így uniós szinten stagnálás várható. 
A 2012. évi trendeket jelentős mértékben módosíthatja 
az, hogy az Európai Bizottság információi szerint 13 
tagállamban még nem számolták fel teljes mérték-
ben a hagyományos ketreceket, amelyek használata 
2012. január 1-től tilos az EU-ban. Az érintett orszá-
gokban a rendelkezés végrehajtása során a forráshi-
ány okozza a legtöbb problémát. A régi ketrecekben 
előállított tojás az átmeneti időszakban (legfeljebb 
2012. július 31-ig) kizárólag tagállamon belül és csak 
ipari feldolgozásra értékesíthető, az étkezési tojásénál 
jóval alacsonyabb áron. Ez átmenetileg – a megfelelő 
állományméret eléréséig – keresleti piacot teremthet, 
ami árfelhajtó hatású lehet.

Magyarországi piaci tendenciák

Kínálat

A KSH adatai alapján Magyarország baromfi állo-
mánya egy év alatt 1 százalékkal 41,65 millió darabra 
fogyott 2011. december elsejére. Egyedül a tyúkfélék 
állománya bővült 31,8 millióról 33 millióra, de ez 4,2 
millióval (11 százalék) kevesebb a június 1-jei adatok-
nál. A tojótyúkok száma 9 százalékkal 11,4 millióra 
csökkent, ugyanakkor 14 százalékkal meghaladta az 
év közepi létszámot. A lúdállomány 10 százalékkal 
(1,2 millió), a kacsalétszám a negyedével (4,4 millió), a 
pulykák száma 4 százalékkal (3 millió) volt kevesebb a 
2011. év végén, mint egy esztendővel korábban. 

A baromfi húsimport mennyisége 20, értéke 
26,5 százalékkal nőtt tavaly 2010-hez viszonyítva 
(10. melléklet). Az import kétharmadát kitevő tyúk-
félék behozatala 17,5 százalékkal, a pulykahúsoké 22 
százalékkal, a viziszárnyasoké 29 százalékkal bővült.

Bel- és külpiaci értékesítés

A baromfi vágás 7 százalékkal nőtt 2011-ben 2010-
hez képest. A csirke vágása 5, a kacsáé 15 százalék-
kal, a libáé közel másfélszeresére bővült, a pulykáé 
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2,5 százalékkal csökkent. A vágópulyka részaránya 2, 
a vágócsirkéé 1 százalékponttal csökkent, míg a libáé 
és a kacsáé egyaránt 1 százalékponttal nőtt az összes 
vágáson belül.

A baromfi hús-kivitel mennyisége 17, értéke 29 szá-
zalékkal nőtt 2011-ben az egy évvel korábbihoz képest. 
A külpiaci értékesítésben közel azonos részarányú 
tyúkfélék és a viziszárnyasok exportja 26, illetve 15 
százalékkal bővült, míg a pulykáé mindössze 4 száza-
lékkal. Az export árbevétele nagyobb mértékben nőtt, 
mint az importé, ezért a külkereskedelmi egyenleg 
javult (10. melléklet).

Az AKI PÁIR adatai szerint a tojóállomány erő-
teljes fogyása miatt Magyarországon az étkezési tojás 
belföldi értékesítése 17 százalékkal csökkent 2011-ben. 
Az étkezési tojás kivitele a felére esett vissza, míg az 
import közel 40 százalékkal bővült az elmúlt esztendő-
ben 2010-hez képest. Ennek következtében az étkezési 
tojás külkereskedelmének egyenlege továbbra is nega-
tív maradt, és jelentős mértékben romlott.

A piaci árak tendenciája

Az EU-ban az egész csirke ára 2011. augusztus 
közepéig folyamatosan emelkedett (15. ábra). Szept-
embertől az euróban kifejezett ár csökkent, azonban 
a forint gyengülése miatt forintban számolva emelke-

dett. A Brazíliából a Közösségbe szállított egész csirke 
uniós belépési ára egész évben növekvő tendenciát 
mutatott.

Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a 
vágóbaromfi -termelés felét kitevő vágócsirke felvá-
sárlása 21, élősúlyos termelői ára 17 százalékkal nőtt 
2011-ben 2010-hez képest (11. melléklet). A vágó-
csirke ára az év közepéig növekvő tendenciát mutatott 
(16. ábra), ezt követően 251 és 255 forint/kg között 
mozgott.

Az alapanyaghoz hasonlóan a csirkehúsok belföldi 
értékesítése is bővült (+16,5 százalék). A csirkehúsok 
feldolgozói értékesítési ára átlagosan 2-6 százalékkal 
volt alacsonyabb a 2010. évinél. A vezértermékek közül 
egyedül a csirkemell ára haladta meg 5,5 százalékkal 
az egy esztendővel korábbi szintet (12. melléklet).

Az OECD-FAO (2011) előrejelzése szerint a barom-
fi hús ára az EU-ban 2 százalékkal, Brazíliában 1 szá-
zalékkal csökkenhet, ugyanakkor az Egyesült Álla-
mokban 6 százalékkal emelkedhet 2012-ben az egy 
évvel korábbihoz viszonyítva. 

Az EU-ban az étkezési tojás ára a szezonalitásnak 
megfelelően alakult 2011-ben (17. ábra). Az év első felé-
ben az ár átlagosan 17 százalékkal maradt el az előző 
évitől, míg a második félévben 14 százalékkal megha-
ladta azt, és megközelítette, majd az év végére el is érte 
a 2009. évi szintet. Magyarországon az étkezési tojás 
csomagolóhelyi értékesítési ára 3 százalékkal csökkent 
2011-ben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 

15. ábra: Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára az EU-ban, 
 valamint a brazíliai egész csirke uniós belépési ára
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16. ábra: A vágócsirke termelői ára néhány európai országban
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Forrás: MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, Agreste, AKI PÁIR

17. ábra: Az étkezési tojás csomagolóhelyi ára az EU-ban
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR


