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Világ- és európai piaci tendenciák 

Az OIV (2011) szerint a világ borszőlő területe 7,8 
millió hektárra csökkent 2011-ben. Az EU-ban a visz-
szaesés 50-55 ezer hektár közé tehető. Az Unióban a 
borszőlő területe 2011-ben 3 570 ezer hektár volt, ami 
1,4 százalékkal kisebb a 2010. évinél. A déli félteke 
borszőlővel beültetett területeinek növekedési üteme 
2000-hez viszonyítva lassult. Argentínában a bor-
szőlő termőterülete 10 ezer hektárral 218 ezer hektárra 
csökkent tavaly. Ausztráliában, Új-Zélandon és a Dél-
afrikai Köztársaságban továbbra is tapasztalható a sző-
lőterületek lassú eróziója. Ha a kínai területek növe-
kedési üteme lassul és a török területek zsugorodása 
folytatódik, akkor az EU hanyatló trendjével a globális 
csökkenés 60 ezer hektár körül alakul. A déli félteke 
(Chile kivételével) és az USA területei valószínűleg 
erodálódnak, így a csökkenés elérheti a 66 ezer hektárt.

A Rabobank (2011b) szerint a déli félteke szőlő-
termése szerény növekedést mutatott tavaly 2010-hez 
képest. A Dél-afrikai Köztársaságban 3 százalékkal 
szüreteltek több borszőlőt 2011-ben, mint egy évvel 
korábban. Argentínában 11 százalékkal nőtt a kibocsá-
tás, de a többlet nagy részéből szőlőlevet készítettek és 
nem bort. Chile szőlőtermése a gyenge szüreti előrejel-
zések ellenére 2011-ben 10 százalékkal haladta meg az 
egy esztendővel korábbi mennyiséget. A csemegeszőlő 
borirányú feldolgozása több mint a kétszeresére nőtt, 
így összességében 14 százalékkal több bort állítottak 
elő (10,5 millió hektoliter). 

Becslések szerint az USA-ban 10 százalékkal csök-
kent a szőlőtermés. Az EU 2011. évi borszőlőtermése 
hasonló volt az előző évihez, az egyes régiók között 
azonban eltérések tapasztalhatók. Franciaországban és 
Németországban több, ugyanakkor Olaszországban és 
Spanyolországban kevesebb szőlőt szüreteltek, mint 
egy évvel korábban. 

Az OIV (2011) becslése szerint a globális borter-
melés (szőlőlé és szőlőmust nélkül) 264 és 275 millió 
hl között alakult 2011-ben, a növekedés mértéke nem 
érte el a 0,5 százalékot az előző évihez viszonyítva. Az 
USA bortermelése 18,7 millió hektoliter volt tavaly, 
szemben az előző évi 20,9 millió hektoliterrel. Argentí-
nában 4,8 százalékkal 15,5 millió hektoliterre csökkent 
a kibocsátás. Ugyanakkor Új-Zélandon 23 százalékkal 
bővült a termelés (2,3 millió hektoliter). Ausztráliában 
csaknem 12 millió hektoliter bort állítottak elő, ami 
5,5 százalékkal haladta meg a 2010. évi mennyisé-
get. A Dél-afrikai Köztársaság 25 millió hektoliterrel 
2011-ben is fenntartotta a 2009-2010. évek termelési 

szintjét. A világ borfogyasztása 236 és 252 millió hek-
toliter közé tehető 2011-ben. A termelés és a fogyasz-
tás közötti különbség 25 millió hektoliter körül volt, 
10 százalékkal csökkent az előző évihez viszonyítva.

Az EU bortermelése (szőlőlé és szőlőmust nélkül) 
2007 óta a legalacsonyabb volt 2011-ben. A Közös-
ség bortermelését 156 millió hektoliterre becsülik, 
ez 1,6 millió hektoliterrel több a 2010. évinél. Az EU 
meghatározó bortermelő tagállamai közül Francia-
ország kibocsátása 9 százalékkal csaknem 50 millió 
hektoliterre nőtt 2011-ben az egy esztendővel korábbi-
hoz képest. Olaszország bortermése 40 millió hekto-
liter, Spanyolországé 34 millió hektoliter volt, ami az 
előző évihez képest 15, illetve 3 százalékos csökkenést 
jelentett. A legnagyobb, 17 százalék körüli visszaesés 
Görögországban és Portugáliában volt. Németország-
ban csaknem 30 százalékkal több bort készítettek 
(9 millió hektoliter) tavaly, mint 2010-ben. Ausztriá-
ban, Szlovákiában, Romániában és Szlovéniában is 
nőtt a bor előállítása. Az EU borkészlete 3 százalékkal 
volt kevesebb a 2010/2011. gazdasági év (augusztus-
július) végén, mint egy évvel korábban.

Magyarországi piaci tendenciák

Kínálat

A NÉBIH 2011. szeptemberi becslése szerint 
Magyarországon a szőlő 82 061 hektárt foglalt el, 
ebből a termőterület 72 754 hektár volt. A termőterület 
40 százaléka a Dunántúlon, 33 százaléka az Alföl-
dön és 27 százaléka Észak-Magyarországon helyez-
kedik el. Az Alföldön, Bács-Kiskun megyében van 
az ország szőlőterületének csaknem 24 százaléka. 
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 345 ezer tonnás 
borszőlőterméssel számolt, amelyből 2,5 millió hekto-
liter bor készült tavaly. Összehasonlításképpen: 2010-
ben az előállított bor mennyisége 1,65 millió hektoli-
tert tett ki. Az átmenő készlet 1,9 millió hektoliter volt 
2011 júliusának végén, szemben az egy évvel korábbi 
3 millió hektoliterrel. 

A szüret már augusztus első hetében elkezdődött, a 
szőlő egészséges volt, ugyanakkor a nagy meleg miatt 
a lékinyerési-arány elmaradt a várakozásoktól és a für-
tök sem voltak elég teltek a kötődési problémák miatt. 
A fagykár, majd a hőség miatt nagy volt a terméskiesés 
Közép-Európában, ezért a német és osztrák felvásárlók 
már júliusban megjelentek egyes magyarországi borvi-
dékeken. A külföldi borászatok nagy hangsúlyt fektet-
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nek arra, hogy a kereskedelmi szerződéseiknek meg-
felelő mennyiségű bor készítsenek, és ne szoruljanak 
ki az áruházláncokból. Ezért általában frissen fejtett 
bort vásárolnak Magyarországról, ugyanakkor a Szlo-
vákiából és Csehországból érkező felvásárlók általában 
a szőlőt keresik. A hazai borpiac szereplői számára a 
szőlő exportja kedvezőtlen, mert előfordulhat, hogy 
a kivitt alapanyag importbor formájában visszakerül 
Magyarországra. Az Egri borvidéken viszont örültek a 
külföldi és az alföldi felvásárlóknak, mivel az Egervin 
néhány éve leállította a szőlő felvásárlását, így a terme-
lők nem tudják a közelben értékesíteni a termést. 

A KSH adatai szerint a borszőlő kilogrammonkénti 
felvásárlási ára csaknem 17 százalékkal volt magasabb 
2011-ben az előző évinél. Az Egri borvidéken a szőlő 
felvásárlási ára 5-10 százalékkal emelkedett. Az illa-
tos Cserszegi Fűszeres kilogrammonkénti ára 60 és 70 
forint között alakult, de egyes borvidékeken a 140-150 
forintot is elérte. Tokaj-Hegyalján a korai szőlőfajták 
(Sárga Muskotály, Zéta, Kabar) felvásárlási ára 40 szá-
zalékkal (90-110 forint/kg) haladta meg az egy évvel 
korábbi szintet. A szlovák felvásárlók 50 eurócentet 
(130 forint) kínáltak a Mátrai borvidéken az Irsai 
Olivér kilogrammjáért. 

A KSH adatai szerint Magyarország borimportja a 
háromszorosára nőtt 2011-ben az előző évihez képest 
(23. melléklet). Az import 87 százaléka lédig, a többi 
palackos kiszerelésű volt. A lédig borok csaknem teljes 
mennyisége Olaszországból érkezett.

Bel- és külpiaci értékesítés

Az AKI PÁIR csak az összes bortermelés 50-60 
százalékát kitevő asztali és tájborok értékesített meny-
nyiségét és árát fi gyeli meg, a minőségi borok piaci 
folyamatainak alakulásáról nem állnak rendelkezé-
sünkre információk (kivéve külpiaci értékesítés). 

Az asztali és tájborok belföldön értékesített meny-
nyisége 7 százalékkal csökkent 2011-ben az előző évi-
hez viszonyítva. Az összes forgalom 51 százalékát a 
fehérborok tették ki. A fehérborok eladása 9 százalék-
kal volt kevesebb, amit a fehér tájborok forgalmának 
27 százalékos visszaesése eredményezett. A vörös és 
rozéborok értékesítése 4 százalékkal maradt el a 2010. 
évitől. Ezen belül az asztali borok forgalma 9 százalék-
kal csökkent, míg a tájboroké 3 százalékkal nőtt.

A KSH adatai szerint a bor (gyöngyöző bor és 
pezsgő nélkül) külkereskedelmének egyenlege negatív 
volt a vizsgált időszakban, mennyiségben 83 száza-
lékkal, értékben 38 százalékkal romlott. A palackos 
és lédig borok exportja volumenben 31 százalékkal, 
értékben 18 százalékkal esett vissza (23. melléklet). 
A külpiaci értékesítés nagyobb hányadát a lédig 

borok (61 százalék) tették ki, ez az arány alig válto-
zott az előző évihez képest. A palackos borok exportja 
30 százalékkal, a lédig boroké 32 százalékkal csökkent. 
Magyarország lédig-borkivitelének csaknem a fele 
(46 százalék) Németországba, 23 százaléka Csehor-
szágba és 14 százaléka Szlovákiába került. Palackos 
borból legtöbbet Szlovákiába (29 százalék), Cseh-
országba (20 százalék) és az Egyesült Királyságba 
(13 százalék) szállítottunk. A nemzetközi piacon 
továbbra is a magyar fehérborok voltak keresettebbek, 
a kivitelen belüli részarányuk emelkedett.

A pezsgő külkereskedelmének egyenlege mind 
mennyiségben, mind értékben negatív volt tavaly, és 
romlott 2010-hez képest. A pezsgő importja mennyi-
ségben 2 százalékkal nőtt, exportja 34 százalékkal 
visszaesett. Az exportból származó bevétel 4 száza-
lékkal csökkent, míg az import értéke 8 százalékkal 
emelkedett. 

A piaci árak tendenciája

Az asztali és tájborok feldolgozói értékesítési ára 
7 százalékkal volt magasabb 2011-ben, mint egy évvel 
korábban. A fehérborok ára csaknem 10 százalék-
kal, a vörös és rozéboroké 5 százalékkal emelkedett. 
A fehér tájborok ára nőtt a legnagyobb mértékben 
(+21 százalék), míg a fehér asztali boroké 7 százalék-
kal volt magasabb. A vörös és rozé asztali borok ára 
kismértékben csökkent, ugyanakkor a vörös és rozé 
tájboroké 8 százalékkal haladta meg a 2010. évi szintet 
(24. melléklet). 

A lédig kiszerelésű vörös és rozé asztali borok 
magyarországi árának versenyképessége javult 2011-
ben az előző évihez képest, bár a hazai árak a 2010. 
évhez hasonlóan, lényegesen magasabbak voltak az 
olaszországi és a spanyolországi áraknál (30. ábra). 
Ugyanakkor 2011 második felében emelkedett e két 
országban a borok ára, és csökkent a magyarországi 
és a franciaországi árak közötti különbség is. A lédig 
kiszerelésű fehér asztali borok ára a korábbi évekhez 
hasonlóan, különösen az év második felében, 2011-ben 
is versenyképesebb volt az uniós piacon, mint a lédig 
kiszerelésű asztali vörös és rozé boroké (31. ábra). 

Magyarországon a borfogyasztás 3 millió hekto-
liter körül alakul évente, ebből 0,9 millió hektoliter a 
palackos bor. A KSH adatai szerint 2011-ben a literes 
kiszerelésű fehér, illetve vörös asztali borok fogyasztói 
ára egyaránt 4 százalékkal nőtt 2010-hez viszonyítva. 
A szőlő felvásárlási árának 17 százalékos emelkedése 
miatt a borok értékesítési ára várhatóan növekszik 
2012-ben is. 
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30. ábra: A lédig kiszerelésű vörös és rozé asztali borok értékesítési ára
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Forrás: AKI PÁIR, ISMEA, MAPA

31. ábra: A lédig kiszerelésű fehér asztali borok értékesítési ára 

4

6

8

10

12

14

16

18

Magyarország SpanyolországOlaszország (12/13 térfogatszázalék)

2010 2011

ez
er

 H
U

F/
hl

Forrás: AKI PÁIR, ISMEA, MAPA


