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Változások az európai gabonatermelésben 
2000 és 2010 között

FEHÉR ISTVÁN – KISS ISTVÁN

Kulcsszavak: EU-27, gabonaszektor, termésmennyiség, intervenciós ár, 

intervenciós készletek.

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Az EU-27 gabonatermesztésbe vont területei enyhe csökkenést mutatnak a 2000 
és 2010 közötti id szakban, ennek a csökkenésnek a hátterében f ként a repce mint 
olajos növény felfutása áll. A területi csökkenés ellenére a megtermelt gabonameny-
nyiség szinten maradt, azonban kisebb-nagyobb ingadozások az évjárathatás miatt 
tapasztalhatók. A megtermelt mennyiség stagnálásának oka a termésátlagok növe-
kedésére vezethet  vissza. A növekedés a biológiai alapok javulásával magyarázha-
tó, nem pedig a m trágya-felhasználás növekedésével. Az Európai Unió intervenciós 
szabályai többször változtak a vizsgált id szakban. A módosítások nélkül az inter-
venciós rendszer fenntarthatatlanná vált volna. Az intervenciós szabályok meg-
változtatása az EU bels  árait közelítette a világpiaci árakhoz. Természetesen nem 
szabad arról sem megfeledkezni, hogy a szabályok megváltozása óta a gabonaárak 
szintje szinte minden évben meghaladta az intervenciós rendszerben elérhet  felvá-
sárlási árakat, és ebb l kifolyólag szinte megsz nt az igény az intervencióra.1

1 „A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító 
számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer ki-
dolgozása és m ködtetése konvergencia program” cím  kiemelt projekt keretei között valósult meg.

1. BEVEZETÉS

A világon jelenleg mintegy 1500 millió 
hektár term terület áll mez gazdasági 
m velés alatt. Ennek a területnek közel 
44-47%-át a gabonafélék foglalták el 2000 
és 2010 között. Az adott id szakban a gabo-
nanövények vetésterülete lassú növekedést 
mutat: míg 2000-ben 672,9 millió hektá-
ron, 2010-ben már 693,7 millió hektáron 
termelték ezeket (FAO, 2013). Ezzel egyi-
dej leg megállapítható, hogy globálisan a 
gabonaféléken belül három növény domi-
nál: a búza, a kukorica és a rizs. Ennek a 
három növénynek a term területe szintén 
növekedést mutat az adott id szakban. 
A három domináns gabonaféléb l kett nek 

a területe nemcsak abszolút értékben n tt, 
hanem a gabonákon belül arányaiban is 
növekedés tapasztalható 2010-re a 2000-es 
évhez képest. A kukorica az összes gabona-
területb l arányát 20,36%-ról 23,65%-ra 
növelte a vizsgált id szak végére, míg a rizs 
szintén pozitív változást ért el és 22,89%-ról 
mintegy 23,52%-os arányt ért el 2010-re 
(FAO, 2013). A búza term területének ará-
nyát tekintve tapasztalható némi stagnálás 
a vizsgált id szakban, aránya mindvégig 
közel 31-32% körül alakult a gabonafé-
léken belül. Abszolút értékben kifejezve 
azonban mindhárom domináns gabonaféle 
term területe n tt az adott id szakban, a 
legmarkánsabb növekedést a kukorica tud-
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hatja magáénak: míg 2000-ben 137 millió 
hektáron, 2010-ben már 164 millió hek-
táron termelték (FAO, 2013). A kukorica-
termesztésbe vont területek növekedése 
globális viszonylatban tovább folytatódik, 
hiszen 2011-ben már 170 millió hektáron 
termelték a világon. A rizs term területe 
a vizsgált id szakban 154-r l 164 millió 
hektárra, míg a búzáé 215-r l 220 millió 
hektárra n tt (FAO, 2013).

A világ gabonatermesztésbe vont te-
rületeinek 46-48%-a Ázsiában, közel 17-
18%-a Amerikában, 16-18%-a Európában, 
13-16%-a Afrikában, míg 2,5-3%-a Óceá-
niában és Ausztráliában volt található az 
adott id szakban. A megtermelt mennyi-
ség alakulását tekintve a sorrend szintén 
hasonlóan alakult a kontinensek között: 
2000–2010 között a megtermelt gabona 47-
50%-át Ázsiában, 23-26%-át Amerikában, 
18-22%-át Európában, 5-7%-át Afrikában, 
míg 1-2%-át Óceániában és Ausztráliában 
állították el  (FAO, 2013). 

Európa a sorrendben csak a harmadik 
helyet érte el, azonban Európán belül kü-
lönbséget kell tenni Európai Unión belüli 
és azon kívüli termelés között. A különb-
ségtétel jelent ségét bizonyítja, hogy az 
EU-27 gabonaterm  területeit tekintve 
globálisan, az országok rangsorában a 3., 
illetve a 4. volt 2000 és 2010 között. Azon-
ban termésmennyiségi rangsor alapján az 
EU-27 gabonatermelése a világon – Kína 
és az USA mögött – a harmadik. Az EU-27 
a világ gabonatermesztésbe vont területe-
iben 8,18-9,25% közötti arányt képviselt 
2000 és 2010 között, az el állított gabo-
namennyiséget tekintve pedig ez az arány 
némiképp magasabb, hiszen az összes ga-
bonamennyiség 11,12-14,27%-át az EU-27 
tagországaiban állították el  az adott id -
szakban (FAO, 2013). A fentiekre tekintet-
tel, a jöv re nézve hasznos és tanulságos 
lehet az EU-27 gabonatermelését, illetve 
annak változásait kiértékelni, amire jelen 
tanulmány tesz kísérletet. 

2. ANYAG ÉS MÓDSZER

Jelen tanulmány alapvet en szekunder 
kutatómunkán alapszik, melynek elkészíté-
sekor nagyrészt a FAO és FAPRI nemzetközi 
statisztikai adatbázisokra támaszkodtunk, 
ezekb l nyertük ki a gabonatermelésbe vont 
területtel, termésmennyiséggel, valamint 
termésátlaggal kapcsolatos információkat, 
melyeket makrogazdasági szint  elemzé-
sekhez használtunk fel az EU-27 vonat-
kozásában. Fentieken kívül Þ gyelembe 
vettük még más szerz k m veit, illetve a 
benchmarking elveit követve alkalmaztuk 
a mások által már a tudományágban, va-
lamint az adott kutatási területen is meg-
honosított jó gyakorlatokat, módszereket, 
megállapításokat.

A kutatómunka során az európai gabo-
natermelés változási trendjeit tekintjük át, 
mely esetben az európai gabonatermelés 
alatt az EU-27 gabonaszektorát értjük. Az 
európai szint  értékelés során EU-27-en 
kívüli országok is Þ gyelembe vehet k len-
nének, azonban az egyes uniós intézke-
déseknek az EU-27 országokra gyakorolt 
egységes hatása miatt a tagállamok jöv be-
ni együttes potenciálja következtében szük-
séges ezen országokat közösen vizsgálni. 
A gabonaféléken belül a takarmánykuko-
rica, búza, árpa ágazatokat vizsgáltuk ki-
emelten a 2000 és 2010 közötti id szakban, 
emellett – igaz csak aggregált formában, de 
– kitértünk az egyéb gabonafélékre is.

Célkit zésként fogalmaztuk meg az EU-
27 országok esetében elérhet  statisztikai 
adatok alapján az EU-27 gabonaszektoráról 
leíró elemzés elkészítését. Hipotézisünk, 
hogy az EU-27 gabonatermelésében a ter-
melésbe vont területek tekintetében jelent s 
változás nem, de némi mérsékl dés mégis 
bekövetkezett a 2000–2010 közötti id -
szakban, azonban ez a területi csökkenés 
lassú, ámde folyamatos termésmennyiség-
beli növekedéssel párosult. A növekedés 
oka alapvet en a gabonaszektor termelési 
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színvonalának emelkedésével magyarázha-
tó, ami a termésátlagok növekedést mutató 
trendjére vezethet  vissza. 

Az Európai Unió intervenciós gabona-
készleteit tekintve hipotézisünk, hogy az 
intervenciós szabályok változtatása uniós 
aspektusból szükséges volt, mert változtatás 
nélkül a rendszer fenntarthatatlanná vált 
volna, megítélésünk, hogy a változtatások 
a rendszer vonatkozásában eredményesek 
voltak, mivel a termel i jövedelmekre – a 
magasabb árak miatt – pozitív hatással bírt, 
továbbá er södött a termel k alkalmazko-
dása a piaci változásokhoz.

A hipotéziseinkhez a válaszkeresés fel-
adataként az elemzések elkészítéséhez 
szükséges adatok komplexitásra törekv  
szekunder összegy jtését és rendszerezé-
sét, valamint ezek elemzését rendeltük. Az 
elemzés során kitértünk az esetleges uniós 
intézkedések hatásaira is. Ahol nem állt 
módunkban közvetlen statisztikai adatbá-

zisokból adatokat kinyerni, ott más szerz k 
munkáira támaszkodtunk.

3. EREDMÉNYEK

3.1. Az EU-27 gabonatermelésének 
területi, mennyiségi alakulása

Az EU-27 gabonatermesztésbe vont terü-
leteit tekintve a 2000 és 2010 közötti id -
szakban enyhe csökkenés állapítható meg 
2000-hez képest (1. ábra). A búza területe 
mindvégig stagnált a vizsgált id szakban, 
azonban az árpa és a kukorica vonatkozá-
sában némi visszaesés tapasztalható. 

A gabonaterületek 2000 és 2002 között 
egyértelm  stagnálást mutatnak, 2003-ban 
tapasztalható némi visszaesés, azonban 
2004-ben a gabonatermesztésbe vont terü-
letek szintén a korábbiaknak megfelel en 
alakultak. Az enyhe területi visszaesést iga-
zolja, hogy 2005 és 2010 között egyedül 
2008-ban volt a gabonafélék vetésterülete 
60 millió hektár felett az EU-27-ben, ek-

1. ábra
Az EU-27 gabonaterm  területeinek alakulása és megoszlása a fontosabb gabonafélék 

szerint 2000 és 2010 között

Forrás: FAO-adatok alapján saját szerkesztés, 2013
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kor megközelítette a 60,5 millió hektárt. 
Azonban 2005, 2006, 2007, 2009 és 2010 
tekintetében 56,7-59,6 millió hektár kö-
zött változott a gabonafélék vetésterülete 
az EU-27-ben. Valószín síthet en azért 
emelkedett 2008-ban a korábbi szintre a 
gabonafélék term területe, mert a 2007-
es globális aszály következtében kialakult 
t zsdei manipulációk miatti magas gabo-
naárak újra vonzóvá tették a termel k szá-
mára a gabonatermelést.

A vizsgált id szakban a gabonafélék te-
rülete alapvet en visszaesett, azonban a 
visszaesés mögött az olajos növények ter-
melésének felfutása állt, azokon belül is a 
repce jelent sége n tt meg az EU-27-en 
belül, amit 2000-ben 4,1 millió hektáron, 
míg 2010-ben már 7,07 millió hektáron 
termeltek. A napraforgó és más olajos nö-
vények vonatkozásában nem tapasztaltunk 
ehhez hasonló nagymérték  változást. 
A repce felfutásában komoly szerepet 
játszott a repcetermesztés technológi-
ájában a biológiai alapok javulása, mely 
els sorban a megjelen  hibrid repcéknek 
köszönhet . A korábbi repcékkel szemben 
a hibrid repcék gyorsan teret hódítottak a 
termesztéstechnológiában. Saját gyakorlati 
tapasztalatok alapján elmondható, hogy a 
hibrid vet magok a stabil termésbiztonság 
és magasabb termésátlagok mellett kisebb 
kockázatot, valamint magasabb jövedelem-
termel  képességet biztosítanak egyidej -
leg a termel k számára. Természetesen a 
fentieken túl megkérd jelezhetetlen sze-
repe volt még az EU biodízel-bekeverési 
direktívájának is (EK, 2003), melynek kö-
vetkeztében biztos felvev piaca alakult ki 
a repcének. A fentiek együttes hatásának 
pedig egyenes következménye lett, hogy a 
repce termelése vonzóvá vált a termel k 
számára. A növények ugyanazon területe-
kért versenyeznek egymással, ezért a ter-
melés fázisában a gazdasági racionalitás 
érvényesülése miatt érthet  a gabonafélék 
területi visszaesése. 

Az EU-27 által el állított gabonameny-

nyiség még a területi csökkenés ellenére 
is szinten maradt (2. ábra). Az egyes évek 
közötti eltérések az évjárathatásra vezet-
het k vissza. A teljes vizsgált id szakban 
a legkevesebb el állított gabona 2003-ban 
volt, ami nem meglep  a 2003-as termelési 
év id járási körülményeit ismerve. Szemé-
lyes meggy z désünk és tapasztalataink 
alapján állítjuk, hogy ez az év volt az elmúlt 
évtized talán egyik legsúlyosabb aszályá-
val sújtott esztendeje. Az aszály nemcsak 
egy-egy országot érintett ebben az évben, 
hanem globális kiterjedés  volt, és az EU-
27 országokat kevés kivétellel egyaránt 
érintette. Azonban a 2003-ban kies  ter-
mésmennyiséget a 2004-es termelési év 
teljes egészében kompenzálta, hiszen 2004 
már csapadékban gazdag, elemi csapások-
tól túlnyomórészt mentes esztend  volt, 
melynek következménye a rekord nagyságú 
betakarított termésmennyiség. A megter-
melt mennyiség szempontjából 2005–2006 
kedvez  évek voltak, a minimális csökkenés 
az ezen években tapasztalható területi csök-
kenésre vezethet  vissza (1. ábra). 

Mennyiségi szempontból a másik mély-
pont a 2007-es év volt, azonban ennek a 
csökkenésnek az oka már nem a területi 
visszaesésben keresend , hanem a termés-
átlagokban bekövetkezett töréspontnak, 
mely a kedvez tlen id járású évjáratra 
vezethet  vissza. 2007-ben globális ki-
terjedés  aszály lépett fel, melynek kö-
vetkezménye a megtermelt mennyiségben 
el állott negatív irányú változás, azonban 
a csökkenés nem volt olyan mérték , mint 
például 2003-ban. A kies  terménymennyi-
ség jelent ségét akkor a piac, f leg a t zsdei 
spekulánsok túlreagálták, és 2007/08-ban 
árbuborékok alakultak ki a globális ter-
ménypiacon (Kovács et al., 2009). 

A növekv  kereslet következtében az árak 
korábban nem látott mértékben n ttek. 
A gabonatermelés szempontjából nem ön-
ellátó országok meglehet sen komoly rak-
tárkészleteket halmoztak fel. Ezen tényez k 
együttes hatásának következtében, mint 
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ahogy azt már korábban is említettük, a 
gabonaterm  terület az EU-27-ben is n tt, 
hiszen a termel k számára vonzóbb lett a 
kisebb kockázatú gabonafélék termelése 
(1. ábra). Ennek megfelel en 2008-ra az el -
állított gabonamennyiség is n tt, azonban 
ez a pozitív irányú változás nemcsak a terü-
leti növekedésre, hanem a 2008-as kedvez  
évjáratra is visszavezethet . A gabona ter-
mésátlagok 2008-ban újra rekordközeliek 
voltak, mely szintén közrehatott abban, 
hogy ebben az évben megtermelt gabo-
namennyiség megközelítette a 2004-es 
év rekordtermését. Azonban a fentiekre 
tekintettel szeretnénk megjegyezni, hogy 
hibás volt az a termel i szemlélet, hogy a 
2007/08-as rekordárak miatt növelték a 
gabonafélék vetésterületét a 2008/09-es 
évre, hiszen ilyen szempontból nem az a 
lényeg, hogy most mi van a t zsdén, vagy 
például két hónappal ezel tt mi volt, hanem 
az, hogy mi várható a közeljöv ben. Akkor 

is sejthet  volt, hogy a 2007/08-as év kí-
nálati-keresleti viszonyai és rendelkezésre 
álló készletei mögött t zsdei spekulációk, 
„láthatatlan kezek” állnak, hiszen a kies  
termésmennyiség alapján biztosan megál-
lapítható volt, hogy a gabonafélék némiképp 
túlárazottak. Ebb l pedig már akkor is lát-
szott, hogy az árbuborék el bb vagy utóbb 
„ki fog durranni” (3. ábra).

A 2009-es és 2010-es években csökken  
a tendencia a gabonafélék termelésében, 
ami érthet  is annak tükrében, hogy a 
2008-ban betakarított rekordközeli ter-
mésmennyiség eléggé „nyomta” a piacot, a 
termények árai pedig nagyon komoly zuha-
náson mentek keresztül 2008-ban. Ennek 
következtében a termel k is csökkentették 
a gabonafélék arányát a gazdaságuk vetés-
szerkezetében (1. ábra), másrészt a 2008-as 
év termésátlagaitól elmaradt a 2009-es 
és 2010-es esztend  egy hektárra vetített 
átlaghozama.

2. ábra
Az EU-27 gabonatermelésének mennyiségbeli alakulása és megoszlása a fontosabb 

gabonafélék szerint 2000 és 2010 között

Forrás: FAO-adatok alapján saját szerkesztés, 2013
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3.2. Az EU-27 gabonatermelésének 
színvonala

Az EU-27 gabonatermelésének termés-
mennyisége – eltekintve a különböz  
évjáratokból fakadó hozamingadozástól 
– összességében még a területi csökkenés 
ellenére is szinten maradt a teljes vizsgált 
id szakban, aminek oka pedig a terme-
lési színvonal emelkedésében keresend , 
melynek következménye a teljes vizsgált 
id szakban a termésátlagok növekv  trend-
je (4. ábra).

A termésátlagok vonatkozásában elmond-
ható, hogy az EU-27 termelési színvonala 
meghaladja a világ átlagos színvonalát, 
ami jól tetten érhet  a termésátlagokban. 
„A kukorica globális szint  termésátlaga 
4-5 tonna körül ingadozott hektáronként a 
2000 és 2010 közötti id szakban. A globális 
szint  termésátlagokhoz képest az EU-27 
kukorica termésátlaga jobbnak mondható, 
ugyanis 2000 és 2010 között az EU fajla-
gos hozamai kukoricából 5,5 és 7,1 tonna 
körül mozogtak. Azonban a termésátlagok 
tekintetében az egyes tagállamok közötti 

eltérések jelent sek, hiszen 2003-ban FAO 
adatok szerint Litvánia kukorica termésát-
laga 1 tonna volt hektáronként, míg ezzel 
szemben 2002-ben a holland átlag 13,3 
tonna/hektár volt. Nyilván a különbségek 
kialakulását illet en nem kérdéses, hogy 
azokhoz az egyes országok eltér  klima-
tikus adottságai, valamint a széls séges 
id járású évjárások is hozzájárultak. Azon-
ban önmagában véve nem lehet mindent 
kizárólagosan az id járásra fogni, számos 
esetben sok múlik azon, hogy azt az adott 
növényt milyen kondícióban érik a széls -
ségek” (Kiss – Kiss, 2013).

Várhatóan a termésátlagok növekedése 
a jöv ben is folytatódni fog, hiszen az EU-
27-ben tapasztalható trend mind a három, 
jelen tanulmányban kiemelten vizsgált 
gabonanövény vonatkozásában növekv . 
Azonban ezzel egyidej leg elmondható 
az is, hogy a termésátlagok tekintetében 
tapasztalt növekedés nem az EU-27 sajá-
tossága, hanem világméret  tendencia. 
A búza termésátlagok kapcsán Kiss és 

Bencze megállapította, hogy a világátlag 

3. ábra
Gabonaárindex alakulása 2000 és 2012 között

(2002–2004 = 100)

Forrás: FAO Prices Index, 2013
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az 1990-es évekbeli 2,56 t/ha-ról 2009-re 
3,02 t/ha-ra növekedett (Kiss – Bencze, 

2012), továbbá az el rejelzések szerint a 
búza termésátlaga világviszonylatban 
2025-re eléri a 3,3 tonnát hektáronként 
(FAPRI, 2012).

Els re azt hihetnénk, hogy az EU-27 
termésátlagainak növekedése mögött az 
intenziÞ káció áll, amit a m trágya-fel-
használás emelkedésével értek el. A té-
nyek ezzel szemben azt mutatják, hogy a 

m trágya-felhasználás 2010-re a 2000-es 

bázisévhez képest az LMC International 

szerint csökkent (LMC International, 

2012). Noha a csökkenés okai inkább a 

magas m trágyaárak voltak, nem pe-
dig a Közös Agrárpolitika intézkedései. 
A termésátlagok növekedését inkább a 

vet magok jobb megválasztása, illetve 

a biológiai alapok javulása okozta (LMC 

International, 2012).

3.3. Az Európai Unió helyi 
gabonaárai és a világpiaci árak 

viszonya, az intervenciós készletek 
és árak alakulása 2000 és 2010 

között

A Közös Agrárpolitikában meglév  bels  
piacvédelmi intézkedések miatt az EU helyi 
gabonaárai és a világpiaci árak 2000-re 
meglehet sen elszakadtak egymástól, és 
az EU gabonaárai és a világpiaci árak kö-
zötti összefüggés meglehet sen gyengült 
(1. táblázat). 

Az intervenciós szabályok megváltozta-
tása következtében a két ár közötti korre-
láció jelent s mértékben n tt 2000 és 2010 
között, azonban az EU egységes piacának 
ára és a világpiaci referenciaárak közötti 
különbség majdhogynem konstans volt a 
teljes vizsgált id szakban. A búza ára ala-
csonyabb volt, ezért a többlet is negatív, és 
ez a különbség csak tovább n tt az id szak 

4. ábra
Az árpa, a kukorica és a búza termésátlagának és trendjének alakulása a 2000 és 2011 

közötti id szakban az EU-27 országokban

Forrás: FAO-adatok alapján saját szerkesztés, 2013
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harmadik szakaszában. Azonban a korre-
lációt tekintve annak mértéke a harmadik 
id szakban már 92,5%, míg 2000–2003 
között csak –7,3% volt.

Az árak közötti összefüggés 2004-t l er -
södött meg, ennek oka pedig az intervenciós 
szabályok megváltoztatása volt. Az inter-
venciós árat az AGENDA 2000 csökkentet-
te még 2000/01-ben 119,19 euró/tonnáról 
110,25 euró/tonnára, majd 2001/02-ben 
101,31 euró/tonnára (5. ábra). Azonban 
ez nem hozta meg a kívánt változást, és 
a 2000–2003 közötti id szakban az EU 
helyi gabonaárai és a világpiaci árak között 
szinte semmilyen összefüggés nem volt ta-
pasztalható. 

Az intervenciós készletek 2000 és 2003 
között 4 és 8 millió tonna között alakultak. 

A rozs 2003-ban kikerült az intervencióra 
felajánlható gabonafélék közül, ami érthet , 
hiszen a 2000–2003 közötti id szakban az 
intervenciós gabonakészletek közel felét 
a rozs tette ki. Az intervenciós készletek 
ugrásszer en megn ttek 2004-ben, ennek 
oka az EU tíz új tagországának csatlakozá-
sa volt. Két újonnan csatlakozott, tengeri 
kiköt vel nem rendelkez  ország ajánlott 
fel különösen nagy mennyiség  gabonát 
intervenciós felvásárlásra, Csehország és 
Magyarország (LMC, International, 2012). 
A magyarországi intervenciós készletek 
2005/06-ra meghaladták a 7 millió tonnát 
(MVH, 2012). E két ország részér l érke-
z  nagy mennyiség  felajánlás oka pedig 
az volt, hogy a tengeri kiköt vel nem ren-
delkez  országok a szállítási költség miatt 

1. táblázat
Korreláció a világpiaci és az EU helyi gabonaárai között2

(M. e.: euró/tonna)

2000–2003 2004–2006 2007–2010

Búza

Az EU árszínvonala 112,7 111,9 158,4

Az EU-s és a világpiaci ár közötti áreltérés –10,1 –7,4 –13,9

Korreláció az árak között –7,3% 77,7% 92,5%

Árpa

Az EU árszínvonala 114,8 111,7 148,2

Az EU-s és a világpiaci ár közötti áreltérés 7,9 32,8 32,7

Korreláció az árak között –12,1% 62,1% 88,5%

Kukorica

Az EU árszínvonala 131,7 133,1 167,9

Az EU-s és a világpiaci ár közötti áreltérés 32,4 44,5 30,8

Korreláció az árak között –34,4% 83,8% 49,9%

Forrás: Agriculture & Horticulture and Development Board (HGCA3), UK In: LMC International, 2012

2  A táblázatban olvasható eredmények nem a saját számításaink, hanem az LMC International eredményei. Az 
LMC International részünkre nyújtott tájékoztatása szerint a táblázatban foglaltakhoz úgy jutottak, hogy els d-
leges forrásuk a HGCA volt. A HGCA gy jtötte össze az árakat az Európai Unió Þ zikai piacairól, heti szinten, be-
szállítói árként. Ezt a felmérést az Európai Unió egészében keresked kt l gy jtötték be, telefonos felmérés során, 
ezen kívül Þ gyelembe vették még a tagállamokban készül  piaci jelentésekben foglalt árakat is. A francia árak egy 
része FOB-árként van megadva. Ezt követ en a világ heti FOB-árai és határid s szállítási árai (USA-ban és Ka-
nadában) szintén begy jtésre kerültek, majd ezen árak kombinálása történt meg. Emellett begy jtésre kerültek 
még az európai Þ zikai piacok FOB-árai is (Fekete-tenger). Az így begy jtött adatok alapján a HGCA-nál számítot-
ták ki az árak közötti összefüggést, illetve az árak közötti eltérést.
3  Home-Grown Cereals Authority
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nem voltak versenyképesek az EU bels  pi-
acán, a nyugat-európai országokban (LMC 

International, 2012), így az ottani termel k 
számára vonzóvá vált az intervenciós fel-
ajánlás (LMC International, 2012).

Az ugrásszer  készletnövekedésnek az 
lett a következménye, hogy Brüsszel vál-
toztatott az intervenciós szabályokon. El -
ször a 2007/08 termelési évre kukoricánál 
1,5 millió tonnás limitet állított be, majd a 
következ  évre ez a limit már 700 ezer ton-
nára csökkent, míg végül 2009/10-re a ku-
koricából felajánlható mennyiséget nullára 
állították be (Európai Bizottság, Mez gaz-

dasági és Vidékfejlesztési F igazgatóság, 

2011). Az intervenciós készletek alakulását 
tekintve (4. ábra) megállapítható, hogy az 
intervenciós szabályok módosítása sikeres 
volt, mert az intervenciós felvásárlás nem 
az els dleges piacot kell, hogy jelentse, ha-
nem a piaci zavarok kezelésére, a felesleg 
levezetésére való abban az esetben, ha a 

terményárak nagyon mélyre süllyednének, 
vagyis az új szabályozás a piaci jelzéseknek 
és ahhoz való termel i alkalmazkodásnak 
nagyobb szerepet szánt. Ezzel egyidej -
leg kijelenthet  az is, hogy a módosítást 
követ  években sok esetben kedvez bben 
alakultak a gabonaárak, ami miatt nem is 
volt szükség nagy volumen  intervenciós 
felvásárlásra, hiszen az intervenciós ártól 
magasabbak voltak a piaci árak.

4. KÖVETKEZTETÉSEK

Az EU-27 gabonaszektora meghatározó 
jelent séggel bír a világ gabonaágazatában, 
és ez a szerepe a jöv ben sem valószín , 
hogy csökkenne. Az EU-27 gabonaszekto-
rának globális jelent ségét nem az általa 
megtermelt mennyiség adja, hiszen az 
mindösszesen csak 11-14% közötti része-
sedést jelent a globálisan el állított gabona 
mennyiségéb l. A Közösség a gabonafé-
lék világkereskedelméb l 2010-ben közel 

4  A cirok nincs benne a készletekben, mert a legtöbb évben annak mennyisége elenyész .

5. ábra
Az Európai Unió intervenciós gabonakészletei4 és az intervenciós ár alakulása 2000 és 2010 

között

Forrás: Európai Bizottság, Mez gazdasági és Vidékfejlesztési F igazgatóság In: LMC International, 2012
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26,2%-kal részesedett (FAO, 2013). Azonban 
ahhoz, hogy jelenlegi pozícióját megtartsa, 
fel kell készülnie a gabonaágazatban várható 
újabb kihívásokra, hiszen például az USA 
a GMO-növényeivel meglehet sen komoly 
versenyel nyre tesz szert a szektorban. 

Azonban ennek ellenére elmondható, hogy 
az EU-27 gabonaszektorának termelési szín-
vonala a termésátlagok szintjét tekintve a 
világátlag feletti szintet képvisel. Ezzel egyi-
dej leg megállapítható, hogy ezt a magas 
termelési színvonalat a termésátlagok folya-
matos növekedése jellemzi, mely nem a kör-
nyezetszennyez  m trágya felhasználásának 
növekedésére vezethet  vissza, hanem a bi-
ológiai alapok javulására, valamint a terme-
l k átgondoltabb vet magválasztására (LMC 

International, 2012). Tehát megállapítható, 
hogy az EU-27-ben a termelés színvonalának 
emelkedése a környezeti fenntarthatóság 
szem el tt tartásával valósul meg, a KAP 
változásai is erre irányulnak.

Míg más országok a fejlesztések lehet -
ségeit keresik az ágazatban, az EU-27 leg-
nagyobb kihívása, hogy gabonaszektorának 
szerepl it egyre közelebb hozza a világpiac-
hoz, és javítsa versenyképességüket.5

Ennek egyik nagyon fontos lépcs je volt 

az intervenciós szabályok megváltoztatása, 
melyekre az intervenciós rendszer fenn-
tarthatatlansága miatt volt szükség, mely 
reformnak volt egy másik nagyon fontos 
pozitív hatása is, hiszen a termel k a meg-
változott szabályok értelmében már nem 
ajánlhatták fel korlátlanul a terményeiket 
az intervenciós rendszer számára, ennek 
következtében meg kellett tanulniuk a piaci 
változásokhoz jobban alkalmazkodni és 
a kockázatot kezelni. Természetesen nem 
szabad arról sem megfeledkezni, hogy a 
szabályok megváltozása óta a gabonaárak 
szintje szinte minden évben meghaladta 
az intervenciós rendszerben elérhet  felvá-
sárlási árakat és ebb l kifolyólag az igény 
szinte megsz nt az intervenció iránt.

„Másrészr l a növényi termékek világpia-
cán igen komoly átrendez dések történnek 
a jöv ben, amint Ukrajna és Oroszország 
megtanul hatékonyan, jó min séget ter-
melni az egyébként jó term képességgel 
rendelkez  területein. Az évek óta tartó 
t kebefektetések és a termelés moderni-
zációjának hatása miatt, csak id  kérdése, 
hogy „megrengessék” sok ország – köztük 
Magyarország – pozícióját a növényi ter-
mékek világpiacán” (Kiss, 2012).

5  Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Unió szintén fejleszti a gabonaszektorát, álláspon-
tunk szerint azonban ezen fejlesztések inkább a hátrányok leküzdésére, nem pedig globális versenyel ny biztosí-
tására, illetve javítására irányulnak. Az USA GMO-növényeit azért emeltük ki példaként, mert azok az Egyesült 
Államok számára stabil és hosszú távon fenntartható versenyel nyt jelentenek, és az USA jelenlegi versenyel ny-
ben lév  pozíciójának meg rzését szolgálják. Tehát elmondható, hogy a fejlesztések irányai és hatásai jelent s el-
téréseket mutatnak. Az Egyesült Államok GMO-növényeinek el nyeit szigorúan közgazdasági értelemben emel-
tük ki.
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