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Világ- és európai piaci tendenciák

A globális marhahústermelés nem érte el az 57 
millió tonnát 2011-ben, ami 0,5 százalékos csökkenést 
jelent az előző évihez képest (USDA, 2011c). A nagy 
termelő országok közül Indiában csaknem 8 száza-
lékkal, Ausztráliában 3 százalékkal és Mexikóban 
4,5 százalékkal bővült a termelés, míg Brazíliában a 
korábbi várakozásokkal ellentétben, 1 százalékkal 9 
millió tonnára csökkent. 

Az USA marhahús-kibocsátása a 2010. évi ter-
melés szintjén maradt, csaknem 12 millió tonna volt 
2011-ben. Az USA-ban a csapadék hiánya idézte elő 
a tehénlétszám csökkenését, amely 1950 óta a legala-
csonyabb szinten van, ezért az USA marhahús ellátása 
a következő néhány évben korlátozott lesz. Az aszály 
miatt rosszak a kilátások Afrika északkeleti részén is. 
A takarmányellátás folyamatos romlása Etiópiában, 
Kenyában és Szomáliában magas elhullást okoz.

Argentínában és Uruguayban az elmúlt tíz évet 
tekintve, a legalacsonyabb szinten van a marhaállo-
mány. Argentínában a marhahús-előállítás 2,6 millió 
tonnáról 2,5 millió tonnára esett vissza 2011-ben. Ezt 
az állomány visszaállítására való törekvések, valamint 
a kormányzat vágást és exportot szigorító intézkedései 
okozták, amelyek a magas árak ellenére is rontották a 
befektetési kedvet a szektorban. A 2011. év eleji szá-
razság Uruguayban is csökkentette a termelést. 

Az Európai Bizottság adatai szerint az Unió marha- 
és borjúhústermelése a nagyobb vágósúlyok és a 
dinamikus export miatt közel 2 százalékkal 8,2 millió 
tonnára nőtt 2011-ben. A kibocsátás növekedése és a 
külpiaci kereslet élénkülése miatt a marhahúsexport az 
előző évihez képest csaknem 40 százalékkal nőtt 2011-
ben. 

A globális marha- és borjúhús-kereskedelem jelen-
tős élénkülését a szűk kínálat és a magas árak korlá-
tozták 2011-ben. A globális export mindössze 1,5 szá-
zalékkal nőtt 2010-hez képest. India kivitele bővült a 
legnagyobb mértékben, a többi versenytárshoz képest 
alacsony exportárak, a bőséges kínálat, az élénk délke-
let-ázsiai és közel-keleti kereslet miatt. Brazíliában az 
erős belső kereslet csökkentette a nemzetközi piacon 
eladható marhahús mennyiségét, és az ár emelkedését 
indukálta, ami rontotta az ország versenyképességét 
a világpiacon. Brazília 11 százalékkal kevesebb (1,1 
millió tonna) marhahúst értékesített külpiacokon 
tavaly, mint egy esztendővel korábban. Az Egyesült 
Államok exportja 21 százalékkal nőtt a gyenge dollár 
és az élénk ázsiai kereslet miatt. 

A globális marhahúsimport 0,5 százalékkal 6,9 
millió tonnára mérséklődött 2011-ben, a 2010. évi 
növekedés után. Az USA importja 10 százalékkal 
csökkent, és nem érte el az 1 millió tonnát, mivel lassú 
a gazdasági fellendülés, ami negatívan befolyásolja 
a keresletet. Emellett a gyenge dollár és a viszony-
lag drága óceániai marhahús is fékezte az importot. 
Oroszország importja 3 százalékkal bővült, a belső 
termelés továbbra is csökken, ezért Oroszország vár-
hatóan 2012-ben is növeli marhahúsimportját.

Az USDA (2011c) szerint a marhahús globális ter-
melése nem változik lényegesen 2012-ben. Az USA 
kibocsátása 11,4 millió tonna körül várható, ami 
5 százalékos csökkenést jelent 2011-hez képest. Ugyan-
akkor Brazíliában, Indiában és Argentínában a terme-
lés bővülését valószínűsítik. Brazíliában a kormány 
támogatja az állomány visszaépítését, ezért a vágás-
érett szarvasmarhák kínálata is bővül, ami a termelés 
2 százalékos növekedését teszi lehetővé (9,2 millió 
tonnára). Brazíliában a középosztály vásárlóerejének 
erősödése miatt a marhahús iránti belső kereslet erős 
maradhat. Az EU (8 millió tonna) és Kína (5,5 millió 
tonna) kibocsátása nem változik számottevően a 2011. 
évihez képest. 

Az USDA (2011c) 8,2 millió tonnára becsülik a 
világ marhahús-exportját 2012-ben, ami 5 százalék-
kal több a tavaly nemzetközi kereskedelembe kerülő 
mennyiségnél. A növekedést elsősorban Délkelet-
Ázsia, a Közel-Kelet és Észak-Afrika keresletének 
élénkülése okozza. Vélhetően Ausztrália marad a világ 
legnagyobb marhahús-exportőr országa (1,38 millió 
tonna), ugyanakkor a kivitel növekedését korlátozza 
az erős ausztrál dollár, az élénk belső kereslet a mar-
hahús iránt és a vágósúlyok csökkenése. Az USA a 
marhahús szűkülő kínálata ellenére 2012-ben az előző 
évihez hasonló mennyiséget, 1,25 millió tonna marha-
húst értékesíthet a külpiacokon, ez a termelésének a 
11 százalékát teszi ki. 

A világ legnagyobb marhahús-importőre Orosz-
ország maradhat az idén is (1,06 millió tonna). Fehér-
oroszországból 130 ezer tonna marhahúst vásárolhat-
nak az idén egy megállapodás keretében. A globális 
import 3,5 százalékkal emelkedhet. Az USA a csök-
kenő termelés miatt várhatóan 2 százalékkal több (950 
ezer tonna) marhahúst importál. A behozatal további 
növekedését korlátozza a gyenge dollár és a többi 
importőr ország erős kereslete. 

Az Unió marha- és borjúhústermelésének 2 száza-
lékos csökkenését valószínűsítik 2012-ben. Hosszabb 
távon sem várható a termelés bővülése, mivel az EU 
marha- és borjúhústermelése várhatóan 2 százalékkal 
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csökken 2020-ra a 2011. évi mennyiséghez viszonyítva. 
A marhahús egy főre jutó fogyasztása 2020-ban nem 
fogja elérni a 16 kilogrammot. A marhahús importja 
jelentősen nőhet, a marhahúsexport pedig a csökkenő 
termelés és az euró feltételezett erősödése miatt eshet 
vissza. Az EU nettó importőr lesz marhahúsból 2020-
ban (EC, 2011b). 

Magyarországi piaci tendenciák

Kínálat

Magyarországon megállt a szarvasmarha-állomány 
csökkenése. A KSH adatai szerint 2011. december 
1-jén 698 ezer szarvasmarhát tartottak az országban. 
Az állomány egy év alatt 2,3 százalékkal bővült. A 
szarvasmarha-állomány 64,5 százalékát a gazdasági 
szervezetek, 35,5 százalékát az egyéni gazdaságok 
tartották, ez az arány nem változott lényegesen a 
2010. évi adatokhoz képest. A tehénállományon belül 
folytatódott a korábbi években is megfi gyelhető szer-
kezeti átalakulás, mert 2010 decemberéhez képest 
a húshasznú tehénállomány 12 százalékkal 77 ezer 
egyedre, a kettős hasznosítású állomány 15 százalék-
kal 54 ezerre nőtt.

A belföldi kínálatot a csaknem 57 százalékkal 
bővülő élőmarha-import és a 11 százalékkal növekvő 
marhahúsimport egészítette ki 2011-ben. Az élő szar-
vasmarha kétharmada Németországból, Hollandiából, 
Szlovákiából és Franciaországból származott. A mar-
hahúsimport csaknem háromnegyede Ausztriából, 
Írországból, Németországból és Lengyelországból 
érkezett. 

Bel- és külpiaci értékesítés

Az AKI vágási statisztikája szerint, elsősorban az 
élőmarha-export növekedése miatt, a szarvasmarha 
vágása élősúlyban kifejezve 4 százalékkal esett visz-
sza 2011-ben az előző évihez képest. Az összes vágás 
65 százalékát adó tehén vágása 5 százalékkal emel-
kedett, ugyanakkor a bikáé 25 százalékkal, az üszőé 
4 százalékkal csökkent. 

Az élő szarvasmarha és a marhahús iránt élénk volt 
a külpiaci kereslet 2011-ben, hasonlóan az azt meg-
előző évhez. A Magyarországon termelt szarvasmarha 
jelentős része továbbra is élve került a nemzetközi 
piacra. Az élőmarha-export 12 százalékkal bővült 
(7. melléklet), a legtöbb szarvasmarhát Törökországba 
szállítottuk, ahova 102 százalékkal emelkedett a kivi-

tel. Magyarország marhahúskivitele nem változott 
lényegesen a vizsgált időszakban. A főbb exportpia-
cok Hollandia, Ausztria, Olaszország és Románia vol-
tak. Az élő szarvasmarha és marhahús külkereskedel-
mének egyenlege 22 százalékkal javult a megfi gyelt 
időszakban.

A piaci árak tendenciája

A termelés és a kereskedelem szempontjából meg-
határozó országokban emelkedett a vágómarha ára 
2011-ben az előző évihez viszonyítva. Az USA-ban a 
bika ára dollárban kifejezve 21 százalékkal volt maga-
sabb 2011-ben, mint egy évvel korábban, ez forintban 
17 százalékos növekedést jelentett (18. ábra). Az árak 
emelkedését elsősorban az élénk külpiaci kereslet 
okozta. Argentínában a szűk kínálat, valamint a kor-
mányzati exportkorlátozások miatt a bika ára 2011-ben 
tovább emelkedett, de már nem olyan mértékben, mint 
az előző évben. A marhahús fogyasztói ára magas volt, 
ami azt eredményezte, hogy a tradicionálisan marha-
húst fogyasztó nemzet egyre több sertéshúst vásárol. 
A világ legnagyobb marhahús-exportőr országában, 
Brazíliában a szarvasmarha ára 15 százalékkal volt 
magasabb 2011-ben, mint egy esztendővel korábban.

Az EU-ban a fi atal bika „R3” kereskedelmi osztály 
vágóhídi belépési ára 3,52 euró/kg hasított hideg súly 
volt 2011-ben, 10 százalékkal emelkedett az előző évi-
hez képest. A fi atal bika ára az év első felében hasonló 
volt az egy évvel korábbihoz, ugyanakkor ősztől erő-
teljesen nőtt, elsősorban az export fellendülése miatt. 
A tehén „O3” ára (19. ábra) 16 százalékkal (2,68 euró/
kg), az üsző „R3” ára 11 százalékkal (3,51 euró/kg) 
emelkedett egy év alatt.

Magyarországon a vágómarha termelői ára 24 
százalékkal nőtt 2011-ben az előző évihez képest. 
A termékpálya további fázisaiban az árak követték a 
termelői árak emelkedését, ugyanakkor a növekedés 
mértéke kisebb volt. A csontos marhahús, frissen, fél-
ben termék ára 7,4 százalékkal, a negyedrészek árai 
csaknem 12 százalékkal emelkedtek (9. melléklet). 
A KSH adatai szerint a marha rostélyos fogyasztói ára 
6,9 százalékkal haladta meg 2011-ben az egy eszten-
dővel korábbi szintet. 

Az OECD-FAO (2011) a marhahús világpiaci árá-
nak emelkedését valószínűsítik 2012-ben. Az USDA 
(2011c) a marhahús kínálatának csökkenése miatt a 
marhahús árának növekedésére számít az idén. Ezzel 
szemben Brazíliában 2012 első negyedévében csök-
kenhet a marhahús ára, mivel nő a termelés.
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18. ábra: A marhahús világpiaci ára
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a) Átszámítási tényező élősúlyról hasított súlyra 0,63.
Forrás: Európai Bizottság, USDA, MINAGRI, AKI PÁIR

19. ábra: A vágótehén ꞌꞌO3ꞌꞌ vágóhídi belépési ára
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 


