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1. A világ gabonatermése 2011-ben az előző évinél 
jóval kedvezőbben alakult több térségben. Az áru-
piacokon érezhető volt a korábbi hiánypszichózis 
mérséklődése, mivel az év eleji rekord szintű árak 
folyamatosan csökkentek az év második felében, 
de még így is viszonylag magas szinten stabilizá-
lódtak a terménypiaci árak. Magyarországon 4,13 
millió tonna búzát takarítottak be 2011-ben, ez 
csaknem 400 ezer tonnával múlta felül a 2010. évi 
kibocsátást. A táblákról 8,09 millió tonna kuko-
rica került le, ami 1,1 millió tonnával haladta meg 
az előző év termését. Az étkezési búza termelői 
ára 29 százalékkal, a takarmánykukoricáé 30 
százalékkal emelkedett 2011-ben az előző évihez 
képest.

2. Az olajos magvak globális termésének 2 millió 
tonnás csökkenését becsülik a 2011/2012. gazda-
sági évre. Az árutőzsdéken az olajos magvak és 
származékainak jegyzése 2011 májusáig magas 
szintet ért el, ugyanakkor a terméskilátások javu-
lása, az oroszországi exportkorlátozások feloldása 
és a romló befektetői hangulat a terményárak visz-
szaesését eredményezték júniusban és júliusban. 
A betakarítás időszakában a határidős árak tovább 
csökkentek, de az év utolsó heteiben ismét felfelé 
indultak a dél-amerikai aszály hírére. Magyaror-
szágon a napraforgómag termelői ára 24 százalék-
kal 112 ezer forint/tonnára emelkedett 2011-ben 
az előző évihez képest. A repcemag ára 120 ezer 
forint/tonna volt, ami 42 százalékos növekedést 
jelentett 2010-hez viszonyítva.

3. A cukor globális termelése 172,7 millió tonna, 
fogyasztása 167,7 millió tonna lesz a 2011/2012. 
gazdasági évben. A cukor kínálatának növekedése 
miatt, több szakértői csoport a globális cukorárak 
csökkenését vetíti előre 2012-ben. Az Unió cukor-
kibocsátása 18 százalékkal 18,1 millió tonnára nőtt 
2011-ben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az 
Európai Bizottság a cukortermelés kvótarendsze-
rének megszüntetését tervezi a 2015/2016. gazda-
sági évtől. A legtöbb tagállam – Magyarországhoz 
hasonlóan – ellenzi a javaslatot, és a kvótasza-
bályozás 2020-ig történő fenntartását támogatja. 
A Magyar Cukor Zrt. 730 ezer tonna cukorrépát 
vásárolt fel 2011-ben, amelyből 125 ezer tonna 
cukrot állíthatnak elő. A cukorfok a kedvező idő-

járás miatt az előző évinél jelentősen magasabb, 
17,13 százalék volt.

4. A sertéshús globális termelése 101 millió tonna 
körül alakult 2011-ben, 1,5 százalékkal csökkent 
az előző évihez képest, a magas takarmányárak 
miatt növekvő inputköltségek és az állatbetegségek 
miatt. A sertéshús globális kereskedelme elsősor-
ban Ázsia keresletének élénkülése miatt jelentősen 
bővült, és meghaladta a 6 millió tonnát 2011-ben. 
Magyarországon a sertésállomány fogyása miatt a 
vágóhidak a belföldi kínálatot import alapanyag-
gal egészítik ki. A korábbi években a vágóhidak 
inkább az élő sertést részesítették előnyben a ser-
téshússal szemben a külföldi vásárlásaik során. 
Tavaly viszont több húst, és kevesebb élő sertést 
importáltak. Magyarország sertéshúsból nettó 
exportőr, élősertésből nettó importőr volt 2011-
ben. Az élő sertés és sertéshús külkereskedelmé-
nek egyenlege forintban kifejezve pozitív maradt, 
és javult az előző évihez képest. A magyarországi 
sertésárak az előző évekhez hasonlóan, 2011-ben 
is követték az uniós árak tendenciáját. A vágóser-
tés termelői ára 12 százalékkal haladta meg az egy 
évvel korábbi szintet. 

5. A csirkehús globális kibocsátása és kereskedelme 
egyaránt 3 százalékkal bővült 2011-ben. Magyar-
országon a baromfi hús exportjának árbevétele 
nagyobb mértékben nőtt, mint az importé, ezért 
a külkereskedelmi egyenleg javult. A vágócsirke 
élősúlyos termelői ára 17 százalékkal emelkedett 
2011-ben, ugyanakkor a csirkehúsok feldolgo-
zói értékesítési ára 2-6 százalékkal csökkent. Az 
EU-ban az étkezési tojás ára a szezonalitásnak 
megfelelően alakult. Magyarországon az étkezési 
tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 3 százalék-
kal csökkent 2011-ben. Az étkezési tojás kivitele 
a felére esett vissza, míg az import közel 40 szá-
zalékkal bővült, így a külkereskedelmi egyenleg 
negatív maradt, és jelentős mértékben romlott. 
A hagyományos ketrecek használata 2012. január 
1-től tilos az EU-ban. A régi ketrecekben előállí-
tott tojást az átmeneti időszakban (legfeljebb 2012. 
július 31-ig) kizárólag tagállamon belül és csak 
ipari feldolgozásra lehet értékesíteni, az étkezési 
tojásénál jóval alacsonyabb áron. 
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6. A marhahús globális termelése 0,5 százalékkal 
csökkent tavaly. Az Unió marha- és borjúhús-
termelése a nagyobb vágósúlyok és a dinami-
kus export miatt közel 2 százalékkal 8,2 millió 
tonnára bővült. A globális marha- és borjúhús-
kereskedelem jelentős élénkülését a szűk kínálat 
és a magas árak korlátozták. Magyarországon 
megállt a szarvasmarha-állomány csökkenése. Az 
élő szarvasmarha és a marhahús iránt élénk volt 
a külpiaci kereslet. A világpiacon emelkedett a 
vágómarha ára 2011-ben az előző évihez viszo-
nyítva. Magyarországon a vágómarha termelői ára 
24 százalékkal nőtt. A termékpálya további fázisa-
iban az árak követték a termelői árak emelkedését, 
ugyanakkor a növekedés mértéke kisebb volt. 

7. A világ juhhústermelése 13 millió tonna volt 2011-
ben, nem változott az előző évihez képest. A glo-
bális juhhúsexport 3 százalékkal csökkent. A juh-
állomány fogyása miatt Magyarország csaknem 
5 százalékkal kevesebb élő bárányt értékesített a 
nemzetközi piacon 2011-ben, mint egy esztendővel 
korábban. A legnagyobb juhhúsexportőr országok 
szűk kínálata miatt többnyire emelkedett a juh-
hús ára a világpiacon. Magyarországon a könnyű 
bárány ára forintban kifejezve 17 százalékkal nőtt. 
Az ár emelkedését a kínálat csökkenése mellett, az 
év második felétől a forint gyengülése is segítette. 

8. A tejtermékek globális kereskedelmét megha-
tározó országok tejtermelése bővült 2011-ben. 
A világpiacon a kínálat erőteljes bővülése ellenére 
keresleti piac alakult ki tavaly, aminek hatására a 
nyerstej ára rekordszintre emelkedett. Magyaror-
szágon a nyerstej felvásárlásának csökkenéséhez 

a teljes nyerstej kivitelének növekedése is hozzájá-
rult. A feldolgozók az alapanyaghiányt importtal 
pótolták. A nyerstej termelői árának 21 százalékos 
növekedését a megfi gyelt termékek feldolgozói 
értékesítési és fogyasztói ára kisebb mértékben 
követte.

9. A zöldség- és gyümölcstermelés helyzete 2011-
ben romlott a 2010. évihez képest. A zöldségfélék 
termése nőtt, ugyanakkor a gyümölcsféléké csök-
kent. A zöldségfélék 2011. évi termelői árindexe 
(AKI PÁIR) 15,2 százalékkal volt alacsonyabb, 
míg a gyümölcsöké 5,7 százalékkal volt maga-
sabb. A zöldségfélék (friss, fagyasztott, dinnyével 
együtt) külkereskedelmi egyenlege pozitív maradt, 
de 1,4 ezer tonnával romlott 2011-ben. A behoza-
tal nagyobb mértékben csökkent, mint a kivitel. 
A gyümölcs (friss, fagyasztott, déligyümölccsel 
együtt) külkereskedelmi egyenlege továbbra is 
negatív volt, és romlott a kivitel csökkenése, vala-
mint a behozatal növekedése miatt.

10. A globális bortermelés (szőlőlé és szőlőmust 
nélkül) 264 és 275 millió hl között alakult 2011-
ben. Az EU bortermelését 156 millió hektoliterre 
becsülik, ez 1,6 millió hektoliterrel több a 2010. 
évinél. Magyarországon a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa 345 ezer tonnás borszőlőterméssel szá-
molt, amelyből 2,5 millió hektoliter bor készült 
tavaly. A bor (gyöngyöző bor és pezsgő nélkül) 
külkereskedelmének egyenlege negatív volt. Az 
asztali és tájborok feldolgozói értékesítési ára 
7 százalékkal volt magasabb 2011-ben, mint egy 
évvel korábban.
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1. Global production of grain in 2011 was much higher 
in most regions of the world than in the previous 
year. The increased supply reduced the pressure 
on grain prices and over the year futures declined 
from record highs. Wheat production in Hungary 
was 4.13 millions tonnes, sharply higher than in 
2010. Maize production in Hungary increased to 
8 million tonnes, up by 1 million tonnes from one 
year earlier. Wheat producer prices increased by 
almost 29 per cent and those of feed maize by 30 
per cent in 2011.

2. Global oilseed production in 2011/2012 is pro-
jected to be 2 million tonnes lower than the pre-
vious year. In the fi rst fi ve months of 2011 there 
was a signifi cant increase in production and the 
oilseeds market stabilised, but the good prospects 
for production disappeared in June and July. Oil-
seeds contracts also fell during the harvest period 
but in the last weeks of the year everything turned 
around and prices were pushed up by the tighten-
ing supply. The producer price of sunfl ower seed 
increased by 24 per cent in 2011 to 112 thousand 
HUF/tonne in Hungary. The price of rapeseed was 
120 thousand HUF/tonne, a 42 per cent increase 
over the previous year.

3. Global sugar production amounts to 172.7 million 
tonnes and the consumption of sugar is expected to 
reach 167.7 million tonnes in the 2011/2012 (mar-
keting) year. Owing to the increase in the sugar 
supply, several groups of experts forecast a decline 
in global sugar prices in 2012. Sugar production 
in the European Union (EU) has increased to 18.1 
million tonnes, an 18 per cent increase over the 
previous year. The European Commission plans to 
abolish the sugar quota system from the 2015/2016 
marketing year. Most of the Member States – 
including Hungary – oppose this proposal and 
wish to retain the quota regulation until 2020. The 
Hungarian sugar factory called Magyar Cukor Zrt. 
purchased 730 thousand tonnes of sugar beet in 
2011, from which 125 thousand tonnes of sugar 
can be produced. The sugar content was signifi -
cantly higher – 17.13 per cent – than in the previ-
ous year due to the favourable weather conditions.

4. Global pork production was around 101 million 
tonnes in 2011, 1.5 per cent lower than in the pre-
vious year, due to the high feed prices, rising input 

costs and animal diseases. The global trade in pork 
has considerably increased mainly due to buoyant 
demand in Asia, and it was over 6 million tonnes 
in 2011. In Hungary, because of the reduction in 
the pig population the slaughterhouses made up 
the shortfall with imported pigs. In previous years 
the abattoirs preferred the purchase of live pigs 
instead of pork when making foreign purchases. 
Last year, however, more meat and fewer live pigs 
were imported. Hungary was a net exporter of pork 
and a net importer of live pigs in 2011. The balance 
of foreign trade in live pigs and pork remained 
positive in HUF terms and improved compared to 
the previous year. The Hungarian pork prices, as 
in the previous years, followed the trends of prices 
in the EU in 2011. The pig producer prices were 12 
per cent higher than one year before.

5. The global output and trade in chicken meat 
increased by 3 per cent in 2011. In Hungary the 
income from poultry meat exports increased more 
than that from imports, and the external trade bal-
ance improved. Producer prices of slaughter chick-
ens increased by 17 per cent in 2011, while chicken 
meat prices fell by 2-6 per cent. Egg prices in the 
EU fl uctuated according to the seasonality. In 
Hungary egg prices declined by 3 per cent in 2011. 
Exports of table eggs fell by half, while imports 
grew by nearly 40 per cent. The trade balance 
remained negative and decreased signifi cantly. 
Since 1 January 2012 the use of traditional cages 
has been prohibited in the EU. During the transi-
tional period – until 31 July 2012 the latest – eggs 
produced in the old cages can be sold only on the 
domestic market of the Member States, solely for 
industrial processing at a much lower price than 
table eggs.

6. Global beef production fell by 0.5 per cent last 
year. Beef and veal production in the EU increased 
by nearly 2 per cent to 8.2 million tonnes due to 
the greater slaughter weights and the dynamic 
exports. The signifi cant recovery of the global 
beef and veal trade was restricted by the tight sup-
ply and high prices. In Hungary the decline in the 
size of the cattle herd stopped. There was a keen 
demand for live cattle and beef in foreign markets. 
The price of cattle on the world market increased 
in 2011 compared to the previous year. In Hungary 
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cattle producer prices increased by 24 per cent. 
Wholesale and retail prices followed the rise in 
producer prices, while the growth rate was lower.

7. The global production of sheep meat in 2011 was 
13 million tonnes; unchanged from the previous 
year. Global sheep meat exports decreased by 3 
per cent. Owing to the decrease in the sheep popu-
lation, in 2011 Hungary sold nearly 5 per cent 
fewer live lambs on the international market than 
one year before. The price of sheep meat increased 
in the world market mainly due to the largest 
sheep meat exporters’ tight supply. In Hungary 
the light lamb prices increased by 17 per cent in 
HUF terms. The rise in prices was supported by 
the decreasing supply and from the second half of 
the year also by the declining exchange rate of the 
Hungarian forint.

8. The milk production of the key market players in 
global trade increased in 2011. In the previous year 
the supply on the world market increased signifi -
cantly, however, there was still a demand market. 
As a result of this the raw milk price reached his-
torical highs. In Hungary the raw milk delivery 
volume declined last year due partly to the increase 
in raw milk exports. As there was a shortage of 
raw milk on the market the processors imported 
raw milk and cream. In 2011 the reported increase 
in the processors’ sale and retail prices of milk and 

milk products was smaller than the raw milk price 
increase (21 per cent).

9. The situation of the fruit and vegetables sector 
declined in 2011 compared to 2010. On the one 
hand the production of vegetables increased, but 
on the other the production of fruit declined. The 
producer price index of vegetables in 2011 was 15.2 
per cent lower than the previous year, while that of 
fruit increased by 5.7 per cent. The trade balance 
of vegetables remained positive, but declined by 
1.4 thousand tonnes in 2011. The level of imports 
decreased more than the level of exports. The 
trade balance in fruit (fresh, frozen, with tropical 
fruits) remained negative although it deteriorated 
due to declining exports and increasing imports.

10. Total world wine production (not including juice 
and musts) was between 264 and 275 million hec-
tolitres in 2011. EU wine production is estimated 
to be 156 million hectolitres, up by 1.6 million hec-
tolitres from 2010. The National Council of Wine 
Communities in Hungary recorded 345 thousand 
tonnes of wine grape production in 2011, suffi cient 
for 2.5 million hectolitres of wine. The trade bal-
ance in wine (not including sparkling wine) was 
negative. The processors’ sale prices of table and 
regional wine increased by 7 per cent in 2011 com-
pared to the previous year.


