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0DJ\DURUV]iJVHUWpViJD]DWDPLQGHQMyV]iQGpN~W|UHNYpVGDFiUDKXOOiPY|OJ\EHNHUOWDSLDFLYHUVHQ\EHQQHPPXWDWIHOiWWĘHUĘW$]RNRNDWPiUVRNDQVRNIpOH
PHJN|]HOtWpVEHQERQFROJDWWiNMHOHQtUiVXQNEDQDVSDQ\ROIHOIRJiVVDOpVJ\DNRUODWWDOV]HPEHVtWMNDPDJ\DURUV]iJLiOODSRWRNDW$]HOVĘHOWpUpVPLQGMiUWDPLQĘVtWpVVHO
NH]GĘGLNÄDPDJ\DUVHUWpVGUiJDYHUVHQ\NpSWHOHQ´±V]yOD]ÄHYLGHQFLD´(]HQSHUV]HHOVĘVRUEDQDWHQ\pV]WpVLpVKL]ODOiVLIi]LVQDWXUiOLVKDWpNRQ\ViJiWpUWLN$]|V]V]HYHWpVOiWV]yODJLJD]ROMDLVH]WDUpJLNHOHWĦiOOtWiVW6SDQ\RORUV]iJVHUWpViOORPiQ\D
D]HVpYHNWĘOV]i]DOpNNDOJ\DUDSRGRWWDPDJ\DURUV]iJLSHGLJDSDGLOOHWYH
VWDJQiO$]|VV]HIJJpVD]RQEDQWpYKLW8J\DQLVD]pOĘK~VHOĘiOOtWiViQDN|QN|OWVpJH
0DJ\DURUV]iJRQDODFVRQ\DEEDPDJ\DUVHUWpVK~VpVNpV]tWPpQ\HNPLQĘVpJHSHGLJ
LJpQ\HV NOSLDFRNRQ LV iOOMD D YHUVHQ\W $ KDMGDQL YHUGLNW DODSMDLQDN ]|PpW UpJHQ
HOYLWWHDNtPpOHWOHQV]HOHNFLy$YHUVHQ\NpSHVVpJSHGLJPiUQHPD]RQRVDKL]ODOiV
KDWpNRQ\ViJL PXWDWyLYDO $ SLDFL VLNHU NULWLNXV WpQ\H]ĘL D JOREiOLV YHUVHQ\EHQ iWUHQGH]ĘGWHNEHQQHD]iOODPLSROLWLNiN ÄSUDNWLNiN´ DV]DNPDLV]HUYH]HWHNDVHUWpVWHQ\pV]WĘNDIHOGROJR]yNpVDNHUHVNHGĘNHJ\LUiQ\EDK~]yHJ\WWPĦN|GpVHKDWpNRQ\V]HUYH]pVLpVLQQRYiFLyVNpSHVVpJH|VV]HJ]ĘGLN$NO|QE|]ĘSLDFRNRQYDOy
KHO\WiOOiVKR]YDJ\LVDWDUWyVYHUVHQ\NpSHVVpJKH]PDPiUQHPHOHJHQGĘDWHQ\pV]WpV
pVDKL]ODOiVKDWpNRQ\ViJLSDUDPpWHUHLQHNPDJDVV]LQWMH$VLNHUKH]D]DODSDQ\DJ
WHUPHOpVWPHJHOĘ]ĘPHJDODSR]ypVD]D]WN|YHWĘUipSOĘWHYpNHQ\VpJHNHWYpJ]ĘNKDVRQOyDQNLYiOyV]HUYH]pVLpVLQQRYiFLyVNpSHVVpJHLVV]NVpJHV
$ÄVSDQ\ROOHFNH´HUUĘOV]yO$]RWWDQLSLDFLV]HUHSOĘNHJ\WWHVHQYiODV]WRWWiNNL
pVV]HUYH]WpNPHJEHOVĘpVNOI|OGL±YDOyEDQFpONpQWNH]HOW±SLDFDLNDWWXGDWRVDQ
DONDOPD]NRGWDND]RWWDQLHOYiUiVRNKR]DEL]DORPPHJĘU]pVHpUGHNpEHQW~OWHOMHVtWHWWpND]iOODWHJpV]VpJJ\LpVpOHOPLV]HUEL]WRQViJLHOĘtUiVRNDWFpOWXGDWRVDQDONDOPD]WiND]iOODPLRULHQWiOy|V]W|Q]ĘHV]N|]|NHWHOVĘVRUEDQDV]NVpJHVLQIUDVWUXNW~UDIHMOHV]WpVpUHpVDSLDFEĘYtWĘSURPyFLyNUD)HOYiOODOWiNDSLDFLiWOiWKDWyViJRW
QHPNO|QEHQDYHUWLNiOLVLQWHJUiFLyIHJ\HOPpWN|W|WWVpJHLWpVpOYH]WpNHQQHNHOĘQ\HLWLV SpOGiXOD]DODFVRQ\DEE¿QDQV]tUR]iVLN|OWVpJHNDIRJ\DV]WyLEL]DORPpVD]
pUWpNHVtWpVEL]WRQViJDNpSpEHQ 
$V]HNWRUKXPiQHUĘIRUUiVDLQDNHUĘVtWpVpYHODFpOWXGDWRVDEESLDFV]HUYH]pVVHO
pVHOOHQĘU]pVVHODWHUPpNIHMOHV]WpVLQWHQ]tYHEEWiPRJDWiViYDODYDOyGLLQWHJUiFLyV
V]HUYH]ĘGpVHN MRJV]DEiO\L |V]W|Q]pVpYHOYDODPLQWDJD]GiONRGiVL]OHWLIHOWpWHOUHQGV]HUQDJ\REEVWDELOLWiViYDO0DJ\DURUV]iJVHUWpViJD]DWDLVIHO]iUNy]KDWQD6SDQ\RORUV]iJpOWDQXOyLPHOOp
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BEVEZETÉS
$ IRJ\DV]WyN D PH]ĘJD]GDViJ LUiQW
pUGHNOĘGĘODLNXVRNFVRGiONR]YD¿J\HOLN
Magyarország sertésszektorának mélyrepülését: Hogyan lehetséges, hogy a valamikor 10 milliós sertésállomány 3 millióra
apadt? A gazdák elfelejtettek volna sertést
tenyészteni és hizlalni?
A szakemberek sokat tudnak a mögöttes
folyamatok mozgatórugóiról, összefüggéseLUĘOpVW|EEVpJNQHNPHJYDQDPDJDKDtározott válasza: Magyarországon a sertésWDUWiVQHPYHUVHQ\NpSHVHOVĘVRUEDQD]pUW
mert nemzetközi összevetésben gyengék a
hatékonysági mutatói, különösen a takarmányozási és a tenyésztési fajlagosok. Az
HɣpOHPLQĘVtWpVOpQ\HJpEHQLJD]GHW~OViJRVDQHJ\V]HUĦYDJ\OHHJ\V]HUĦVtWHWW
Már a hazai sertésállomány alakulásának dinamikája szöget üthetne az elem]ĘNIHMpEH(QQ\LUHYiOWR]pNRQ\HQQ\LUH
hullámzó lett volna a gazdák szaktudása,
esetleg vállalkozói hozzáállása? A sertésállomány ugyanis még a rendszerváltás
HOĘWWL±N|]|WWLpYHNiWODJiEDQ
is meghaladta a 8 milliót. (Persze hozzá
NHOOWHQQLKRJ\D]D]LGĘV]DNQHPYHWKHWĘ|VV]HDUHQGV]HUYiOWiVXWiQLYDO$NNRU
a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa
(KGST), vagyis a közép- és kelet-európai
V]RFLDOLVWDRUV]iJRNJD]GDViJLHJ\WWPĦködési szervezete keretein belül viszonylag
zárt, érdemi versenytárs nélküli gazdasági
térben folyhatott a sertéstenyésztés, a hizlalás, a feldolgozás és az értékesítés. Ráadásul
DV]HNWRUIHMOĘGpVpWQ|YHNHGpVpWV]LOiUG
államközi egyezmények alapozták meg.)
$]XWiQDUHQGV]HUYiOWiVWN|YHWĘ±
N|]|WWLLGĘV]DNiWODJiEDQDKD]DLVHUWpViOORPiQ\PLOOLyUD]XKDQWPLQGMiUWD]HOVĘ
évben 2 milliós volt a csökkenés, az utóbbi
években pedig 3 millió körül ingadozik, hol
fölé emelkedik, hol alá süllyed.

 6HUWpVEDURP¿PDUKDpVMXKK~V|VV]HVHQ

1

Nyilvánvaló, hogy a hatékonyság terén
nem lehetett akkora lemaradás, ami indoNROQDHNNRUDOpSWpNĦYiOWR]iVW*\DNUDQ
KDOODQLD]RQEDQHJ\PiVLNQ\RPyVQDNWĦQĘ
LQGRNRWHJ\UpJHEELNHOHWĦPDJ\DUi]DWRW
kifogást is: „Kinek is lehetne eladni 10 millió sertés húsát, hústermékeit? A KGST
|VV]HRPOiVDyWDQLQFVN|QQ\HQHOpUKHWĘ
piac.” De vajon általában nincs vagy csak
nekünk nincs?
$)$2iOWDOJ\ĦMW|WWDGDWRNDODSMiQD]
HOP~OWIpOpYV]i]DGEDQDIĘEEK~VIpOHVpgek1 globális termelése a népesség növekedésénél kétszer gyorsabb ütemben, alig
80 millió tonnáról (vágott súly) 300 millió
WRQQDI|OpHPHONHGHWW$IĘEEK~VIpOHVpJHN
HJ\IĘUHYHWtWHWWIRJ\DV]WiVDPDNLORJUDPPUD NLVNHUHVNHGHOPLV~O\ WHKHWĘ
$ IHMOHWW RUV]iJRN  NLORJUDPP N|UOL
átlaga azonban még mindig közel két és
IpOV]HUHVHDIHMOĘGĘRUV]iJRNNLORJUDPP
alatti átlagának (2(&'pV)$2). Ez
a nagy különbség persze nem csak világviV]RQ\ODWEDQpU]pNHOKHWĘKLV]HQDOHJW|EE
és a legkevesebb húst fogyasztó országok
között Európában is közel háromszoros
D]HOWpUpV$)$2HOHP]ĘLKRVV]DEEWiYRQ
LJDYLOiJIĘEEK~VIpOHVpJHNLUiQWL
igényének évi 1,3 százalékos emelkedését
YHWtWLNHOĘUHDIDMODJRVIRJ\DV]WiVHOpUKHWLD
49 kilogrammot, miközben mintegy 2 milliárd új fogyasztó lép a piacra ($OH[DQGUDWRV
±%UXLQVPD $Q|YHNHGpVHOVĘGOHJHV
KDMWyPRWRUMDHOĘUHOiWKDWyDQWRYiEEUDLVD]
i]VLDLNRQWLQHQVMyONHUHVĘ HJ\IĘUHYHWtWYH
átlagosan napi 10–100 USA dollár közötti
|VV]HJHWHON|OWĘ N|]pSRV]WiO\DOHV]
A húsfogyasztás növekedésében a sertéshús mindig is nagy szerepet játszott. A világ
VHUWpViOORPiQ\DPLOOLyN|UODODNXOW
2015-ben, sertéshústermelése pedig meghaladta a 110 millió tonnát (hasított súly),
DPLYHOUpV]HVHGpVHDIĘEEK~VIpOHVpJHNWHUPHOpVpEĘOPHJN|]HOtWHWWHDV]i]DOpNRW
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(86'$)$6). Az 2(&'pV)$2  
modellszámításai szerint a sertéshús globális termelése középtávon, 2025-ig elérheti
a 131 millió tonnát, vagyis éves átlagban
EĘPLOOLyWRQQDQ|YHNHGpVVHOV]iPROQDN
$Q|YHNPpQ\PLQWHJ\V]i]DOpND'pOkelet-Ázsiában, 14 százaléka Észak-Amerikában, míg 10 százaléka Dél-Amerikában
realizálódhat.
Az európai országokban hagyományosan
NLHPHONHGĘDVHUWpVK~VIRJ\DV]WiVDD](Xrópai Unióban a sertéshús aránya az összes
húsfogyasztásból még mindig közelíti az
50 százalékot.
*OREiOLVDQ VĘW UHJLRQiOLVDQ VHP LJD]
tehát az állítás, miszerint a sertéshúsnak
és termékeinek nincs piaca. Van. Azonban
DPDJ\DURUV]iJLVHUWpVV]HNWRUV]HUHSOĘLWD
UHQGV]HUYiOWiVWN|YHWĘPiVIpOpYWL]HGEHQ
senki sem készítette fel a piaci viszonyok,
az üzleti és a szabályozási környezet válto]iVDLKR]W|UWpQĘDONDOPD]NRGiVUDpVHPXlasztás következményeként hosszú távon
kényszerpályára került az egész vertikum.
3HUV]HPDJXNDSLDFLV]HUHSOĘNLVNHYHVHW
tettek a siker érdekében.
$UHQGV]HUYiOWiVWN|YHWĘLGĘV]DNEDQV]pS
számmal akadtak olyan világjárt szakemberek, oktatók és kutatók (pl.: +RUQ3pWHU
3RSS-y]VHI1iEUiGL$QGUiV1\iUV/H
YHQWH6DUXVL.LV7DPiV) vagy a vállalaWLV]IpUDRO\DQV]DNDYDWRWWV]HUHSOĘL SO
5DVNy*\|UJ\6]DEy,PUHeGHU7DPiV),
akik közszerepléseik során idejében és sokV]RUIHOKtYWiND¿J\HOPHWDKDWpNRQ\ViJL
PXWDWyNMDYtWiViQDNIRQWRVViJiUDIĘOHJ
a szaporodásbiológia és a takarmányozás
terén, illetve rámutattak a genetikai alapok
pVDWDUWiVWHFKQROyJLD¿QRPKDQJROiViQDN
szükségességére. Nekik és persze sokan
PiVRNQDNLVN|V]|QKHWĘHQYDODPLQWDSLDFL
szelekció hatására a hazai sertéságazat hatékonysági mutatói folyamatosan javultak,
az utóbbi években felzárkóztak közvetlenül
D]HXUySDLpOPH]ĘQ\P|Jp$]|VV]HYHWKHWĘ
adatok alapján kizártnak tartjuk, hogy a
magyarországi sertéságazat teljesítményé-

QHNNLXJUyDQQDJ\KXOOiP]iVDLWHOVĘVRUEDQ
a hatékonysági mutatók váltották volna ki.
Az a hipotézisünk, hogy a hatékonysági
SDUDPpWHUHNNHOOĘHQÄHOĘNHOĘ´WDUWRPinyában, ahová ma már a hazai mutatók
is sorolhatók, a piacok megtartásának és
EĘYtWpVpQHNNULWLNXVJDUDQFLiLPiUPiVXWW
NHUHVHQGĘN±SpOGiXODV]HUYH]HWWVpJEHQ
Az elmúlt évtizedeket a hagyományos
VHUWpVWHQ\pV]WĘpVKL]ODOyNLVJD]GDViJRN
háttérbe szorulása jellemezte, ezek helyére
DQDJ\REEPpUHWĦLSDURVRGRWWHOOHQĘU]|WW
tartási körülményeket biztosító és jóval
KDWpNRQ\DEEDQWHUPHOĘJD]GDViJRNOpSWHN
(1LMKRɣ6DYYDNLHWDO). Napjainkban
a specializáció felgyorsulása, a tenyésztés,
D]HOĘQHYHOpVpVDKL]ODOiVHJ\UHpOHVHEE
HONO|QOpVH¿J\HOKHWĘPHJ(]]HOSiUKXzamosan a nagyobb vállalatok és szövetkezetek a termelés vertikális koordinálására,
a sertéshús-termékpálya integrálására törekednek (5RGUtJXH]HWDO), ugyanis
DMyOV]HUYH]HWWHOOiWiVLOiQFRNMHOOHP]ĘHQ
versenyképesebbek. Ezek létezése egyre
IRQWRVDEEHJ\HJ\PH]ĘJD]GDViJLiJD]DW
vonatkozásában (3HUH]HWDO), hiszen egyrészt csökkentik a „beszervezett”
gazdálkodók piaci kockázatokkal szembeni
kitettségét, másrészt értéket teremtenek
(7D\ORU). A szervezettség és a konFHQWUiFLy OHKHWĘYp WHV]L KRJ\ D VHUWpVK~VWHUPpNSiO\DFV~FViQPHJIHOHOĘV~O\~
stratégiai, operatív és taktikai döntések
születhessenek (7VRODNLVHWDO), a
piaci folyamatok függvényében hatékonyan és alacsony költség mellett lehessen
szabályozni a sertésállomány nagyságát és
WHPH]QLD]iOODWRNWHUPpNHNiUDPOiViWD
termékpálya egyes szakaszai között.
$1<$*e60Ï'6=(5
Rövid összevetésünk és helyzetértékelésünk az (XURVWDW a FAOSTAT és a .6+
DGDWDLQDNIHOKDV]QiOiVDPHOOHWWDODSYHWĘHQ
az ,QWHU3,* nemzetközi sertéságazati szakpUWĘLKiOy]DW$JULFXOWXUHDQG+RUWLFXOWXUH
'HYHORSPHQW%RDUG $+'% iOWDOEDQ

GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±



publikált adataira, valamint az $JUiUJD]
GDViJL.XWDWy,QWp]HW (AKI) Ágazati Költség- és Jövedeleminformációs Osztályán
az InterPIG módszertana alapján készült
V]iPtWiVRNRQWRYiEEiD],QWHU3,*
júniusában a spanyolországi Mataróban
PHJUHQGH]HWW]iUWN|UĦpYHVWDOiONR]yMiQ
HOKDQJ]RWWHOĘDGiVRNRQDODSXO$],QWHU3,*
soros ülésének otthont adó Spanyolország
sertéshúsvertikumát részletesen többek
N|]|WWDVSDQ\ROPH]ĘJD]GDViJLPLQLV]Wprium (MAGRAMA), a spanyol sertéstartók
szövetsége (ANPROGAPOR), a katalán sertéstartók szövetsége (PORCAT), valamint
Spanyolország második legnagyobb, a mai
napig családi tulajdonban álló sertésintegrációja (3LHQVRV&RVWD NpSYLVHOĘLPXWDWWiN
be. Az WiEOi]DWEDQközölt 2012–2014.
évi standardizált naturális hatékonysági
mutatók 30–120 kg közötti hizlalási fázisra vonatkoznak. A spanyolországi adatok
±DPDJ\DURUV]iJLDNVHUtéstartó gazdaság által szolgáltatott adatok
iWODJiWUHSUH]HQWiOMiNHOĘEELHNHVHWpEHQD]
átlagos éves hízólétszám 1,7 ezer, utóbbiaknál 2,5 ezer volt.

63$1<2/±0$*<$5g66=(9(7e6
Spanyolország sertéságazata ma kétségtelenül a legsikeresebbnek mondható
az Európai Unióban. Sertésállománya az
1990-es évek kezdete óta közel 80 százaOpNNDOQĘWW iEUD), sertéshústermelése
PHJNpWV]HUH]ĘG|WWpVD]RUV]iJDVHUWpVK~V
YLOiJSLDFiQPHJKDWiUR]yV]HUHSOĘYpYiOW
Magyarország sertésállománya eközben a
rendszerváltáskori létszám 40 százalékára
zsugorodott.
Eurostat-adatok alapján Spanyolországban a sertéságazat az állattenyésztés kibocsátásából 35 százalékkal, míg a
PH]ĘJD]GDViJLWHUPpNHNNLERFViWiViEyO
13 százalékkal részesedett 2015-ben. Összehasonlításként: e két mutató értéke 2004ben, Magyarország EU-csatlakozásának
évében 30 százalék, illetve 10 százalék
volt. Magyarországon a sertéságazat az
állattenyésztés kibocsátásából 2015-ben
25 százalékkal (2004-ben 32 százalékkal),
DPH]ĘJD]GDViJLWHUPpNHNNLERFViWiViEyO
pedig 13 százalékkal (2004-ben 12 százalékkal) részesedett.
1. ábra

A sertésállomány alakulása a tárgyév december 1-jén Spanyolországban és
Magyarországon 1990–2015 között

Forrás: Eurostat és KSH
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1. táblázat
Spanyolország és Magyarország sertéságazatának néhány naturális hatékonysági mutatója
2012–2014 között
Megnevezés

Spanyolország

Magyarország

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Választott malacok száma, db/koca/év

24,8

25,3

25,8

21,5

22,2

24,7

Hízókibocsátás, db/koca/év

23,0

23,6

24,2

19,9

20,6

23,2

Kocaforgó

2,4

2,3

2,3

2,1

2,1

2,2

Standardizált (hizlalási fázis: 30–120 kg)
súlygyarapodás, g/nap

712

694

696

639

638

672

Standardizált (hizlalási fázis: 30–120 kg)
WDNDUPiQ\KDV]QRVXOiVNJNJpOĒV~O\

3,0

2,9

2,9

3,1

3,1

3,2

1 864

1 912

1 969

1 743

1 842

2 043

Karkaszsúly-termelés, kg/koca/év

Forrás: BPEX (2016), InterPIG és az AKI Ágazati Költség- és Jövedeleminformációs Osztályán készült számítások

Az elmúlt negyed évszázad alatt Spanyolország és Magyarország természetföldrajzi
adottságai nyilvánvalóan nem változtak
meg, társadalmi-politikai viszonyaik és
kereskedelmi feltételrendszerük pedig
határozottan közeledett. A két ország sertéságazatában azonban mindez nem tükU|]ĘGLNYLVV]DVĘWpSSHQHOOHQNH]ĘLUiQ\~
folyamatok zajlottak.
0HO\ WpQ\H]ĘN iOOtWRWWiN HQQ\LUH HOWpUĘ IHMOĘGpVL SiO\iUD D VHUWpViJD]DWRW"
Magyarországon kétség kívül voltak és
YDQQDNLVRO\DQV]DNPDLpVPĦV]DNLWHFKnikai hiányosságok ( WiEOi]DW), amelyek
MHOHQWĘV KDWpNRQ\ViJL WDUWDOpNNpQW IRJhatók fel. Ezzel együtt a teljesítményben
PHJQ\LOYiQXOy NO|QEVpJHN DODSYHWĘHQ
pV HUHGHQGĘHQ QHP H WpQ\H]ĘNNHO PDgyarázhatók.
Az elmúlt évek sertéshúskivitelének számított átlagára (iEUD) például azt tükrözi, hogy Magyarország a valóban fontos
és igényes H[WUD(8 piacokra képes volt
PLQĘVpJLVHUWpVK~VWV]iOOtWDQLpVPHJWXGWD
ĘUL]QLDIRJ\DV]WyNEL]DOPiW(J\V]ĦNSLDci szegmensben ugyan, de állta a versenyt.
(Az viszont mélyebb okokat sejtet, hogy a
hazai sertéshús LQWUD(8 exportára már

jóval elmarad a spanyolországi exportár
mögött.)
„Drágán termelünk” – szól az „érinthetetlen” ítélet. A termelési költségek, az
önköltség nemzetközi összevetése ezt az
HJ\V]HUĦVtWpVWVHPLJD]ROMDPLQGHQV]iPRWWHYĘYHUVHQ\WiUVHVHWpEHQ$VSDQ\RO
|VV]HYHWpVEĘOOHJDOiEELVQHPH]DN|YHWkeztetés adódik. Némely költségnem, külöQ|VHQD]pOĘPXQNDIDMODJRVpUWpNHYDOyEDQ
felülmúlta a spanyolországi értékeket a
±N|]|WWLLGĘV]DNEDQ2 (iEUD).
$]pOĘV~O\NLORJUDPPUDYHWtWHWW|VV]HV
költség azonban 3 eurócenttel alacsonyabb
YROW0DJ\DURUV]iJRQDKiURPHV]WHQGĘ
átlagában.
0pJLVDVSDQ\ROVHUWpViJD]DWIHMOĘGLN
szárnyal, a magyar pedig képtelen kitörni
a mélypontról. Itthon a kormányzati felismerés megtörtént, de a trendfordulóra
még várni kell.
Biztos, hogy minden esetre ráhúzhatók az elvonatkoztatott közgazdasági
sablonok? Talán a párizsi professzornak, 3LNHWW\QHN  van igaza még
a sertéságazatra vonatkozóan is: „a 18.
és a 19. századot vizsgálva még lehetséges azt gondolni, hogy az árak, a bérek,

2
Elgondolkodtató, hogy amíg Magyarországon a hizlalásban (1700 hízósertés felett) átlagosan 1,30 óra, addig
6SDQ\RORUV]iJEDQyUDD]pOĘPXQNDUiIRUGtWiVHJ\YiJyiOODWUDYHWtWYH
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2. ábra
Az Európai Unión kívüli és belüli sertéshúsexport számított átlagára (euró/tonna)
DOHJQDJ\REEVHUWpVK~VWHUPHOđWDJRUV]iJRNEDQpV0DJ\DURUV]iJRQ²N|]|WW

Forrás: EUROSTAT

3. ábra
$IRQWRVDEEVHUWpVK~VWHUPHOđRUV]iJRNWHUPHOpVLN|OWVpJHLQHN|VV]HKDVRQOtWiVD
2012–2014 között

Megjegyzés: SC = Santa Catarina állam.
Forrás: BPEX (2016)

a jövedelmek és a vagyonok alakulása
valamilyen autonóm gazdasági logikát
követ, és nem vagy csak csekély kapcsolatban van a politikai vagy a kulturális

folyamatok logikájával. A 20. századot
vizsgálva azonban ez az illúzió azonnal
szertefoszlik”. Ráadásul már a 21. században élünk.
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ÉLVONALÁBAN
Az Eurostat adatai alapján Spanyolország 2015 decemberére az Európai Unió
legnagyobb sertéstartó tagországává vált,
sertésállománya ekkor megközelítette a
28,37 milliót, azaz tekintélyes mértékben,
V]i]DOpNNDOQĘWWGHFHPEHUpKH]
NpSHVW(]]HOPHVV]HPHJHOĘ]WHDNRUiEban élen álló Németországot, ahol 2015
decemberében 27,54 millió sertést tartottak, 2,8 százalékkal kevesebbet, mint egy
HV]WHQGĘYHONRUiEEDQ6SDQ\RORUV]iJEDQ
anyakocákból 2,47 milliót számláltak 2015
XWROVyKyQDSMiEDQV]i]DOpNNDOW|Ebet, mint 2014 decemberében. Az ország
sertésállományában az intenzíven tartott
Landrace, Pietrain nagyfehér és Duroc
fajták dominálnak (+LJXHUD). A hagyományos, többnyire extenzíven, agrárerdészeti termelési rendszerben („dehesa”)
tartott Ibérico sertések létszáma 2015-ben
alig haladta meg a 2,78 milliót, a kereslet
D]RQEDQIRO\DPDWRVDQQĘD]H]HNEĘOHOĘiOOtWRWWQDJ\KR]]iDGRWWpUWpNĦWHUPpNHN
iránt (%HUQDUGRV).
Spanyolország 2015-ben a világ harmaGLNOHJQDJ\REEVHUWpVK~VH[SRUWĘUpYpOpSHWW
HOĘD]$PHULNDL(J\HVOWÈOODPRNpV1pmetország mögött, részesedése a sertéshús
JOREiOLVNHUHVNHGHOPpEĘOV]i]DOpNRW
ért el. Termelésének közel négyötödét külföldre, a világ 140 országába értékesíti,
NLYLWHOpQHNpUWpNHPiUPHJHOĘ]L'iQLipW
A kiszállított spanyol sertéshús mintegy
harmada, különösen az értékesebb húsUpV]HND](XUySDL8QLyEDQWDOiOQDNYHYĘre ( iEUD). Az ún. harmadik, vagyis az
Európai Unión kívüli országokba irányuló
H[SRUWDPHO\QHNIDMODJRVpUWpNHHJ\HOĘre elmarad a dániai és a hollandiai, de a
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magyarországi H[WUD(8NLYLWHOpUWpNpWĘO
LVD]HOP~OWpYHNEHQW|UHWOHQOQĘWWpV
még az oroszországi piac (amely 2012-ig a
OHJIRQWRVDEEIHOYHYĘYROW HOYHV]WpVH3 sem
rengette meg a spanyol sertéshús-termékpályát, ma már Kína, Japán és Dél-Korea az
HOVĘGOHJHVFpORUV]iJRN$](XUySDL8QLyQ
belül értékesített volumen közel harmadát
Franciaország vette fel 2015-ben, mellette a
OHJIRQWRVDEELPSRUWĘU|N2ODV]RUV]iJpVD
szomszédos Portugália voltak, de a spanyol
sertéshús eljutott Romániába és Bulgáriába
is. Spanyolországban a vágósertések felvásárlási ára az elmúlt években többször is
meghaladta az Európai Unió átlagát, ami
HOVĘVRUEDQD]H[SRUWNO|Q|VHQD¿]HWĘNppes keresleti piacokra szállított sertéshús
nagy volumenével magyarázható.
Spanyolországban a sertéstartás Katalóniában, Aragóniában, Castilla y Leónban és
Andalúziában összpontosul. A legtöbb sertést Katalóniában tartják – Spanyolország
ezen autonóm közössége az Európai Unió
egyik „sertéshúsklasztere”: sertésállománya 2015-ben meghaladta a 20,09 milliót,
VHUWpVK~VWHUPHOpVHSHGLJD]PLOOLy
tonnát, részesedése az ország sertéshúsNLYLWHOpEĘO PDMG  V]i]DOpNUD U~JRWW
$ VHUWpVOpWV]iP D PLQG|VV]H  H]HU
hektár szántóterület viszonylatában különösen kiugró.) Katalóniában a húsipar a
vegyipar (3,3 ezer vállalat és mintegy félmillió foglalkoztatott), az energiaipar és az
autógyártás (SEAT és Volkswagen) után a
gazdaság negyedik legfontosabb szektora
(3DUpV&DVDQRYD).
6SDQ\RORUV]iJEDQDHV]WHQGĘNH]GHWpQN|]HOH]HUVHUWpVWDUWyJD]GDViJRW
tartottak nyilván (+LJXHUD). Ezek több
mint 90 százaléka 400 sertésnél nagyobb
állománnyal bírt (Magyarországon a sertésWDUWyNPLQG|VV]HV]i]DOpNiQDNYROW
egyedet meghaladó állománya 2013-ban),

 $DXJXV]WXViWyOKDWiO\RVLPSRUWWLODORPW|EEHNN|]|WWD]XQLyVVHUWpVK~VHOĘOLVHO]iUWDD]RURV]RUV]iJL
SLDFRW 0HJMHJ\]HQGĘKRJ\D](8PiUMDQXiUMiWyOVHPV]iOOtWKDWRWW2URV]RUV]iJEDVHUWpVK~VWD]DIULNDL
sertéspestis miatt.)

3
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négyötödük intenzív tartástechnológiát alkalmazott. A koncentráció magas fokának
N|V]|QKHWĘHQpUYpQ\HVODPpUHWJD]GDVigosság. A sertéshús-termékpálya közelmúltbéli sikeressége részben azzal magyarázható,
hogy a sertéstartás költsége az Európai Unió
OHJQDJ\REEVHUWpVK~VWHUPHOĘWDJRUV]iJDLYDO
összevetve itt volt a legalacsonyabb 2012
és 2014 között. Az InterPIG (%3(;)
adatai alapján 1 kilogramm (vágott súly)
VHUWpVK~VWEHQ OHJIULVVHEEHOpUKHWĘ
DGDW HXUyUiIRUGtWiVVDOiOOtWRWWDNHOĘ
V]i]DOpNNDOROFVyEEDQPLQWDPRGHUQ
tartástechnológiáról és a rendkívüli hatékonyságról híres Dániában, illetve 9,7 százalékkal kevesebbért a németországi és 9,1 százalékkal a hollandiai átlagnál (3. iEUD),
DPL¿J\HOHPUHPpOWy8J\DQDNNRUD]$.,
Ágazati Költség- és Jövedeleminformációs
Osztályán készült számítások Magyarország
vonatkozásában csupán 1,3 százalékos lemaradást mutatnak Spanyolország mögött
±D]pOĘV~O\UDYHWtWHWWHOĘQ\ OiVGNRUiEEDQ 
YLV]RQWPiUHOWĦQW
A termelési költségeken belül a legnaJ\REEWpWHOWNpSYLVHOĘWDNDUPiQ\N|OWVpJHN
WHUpQQLQFVYHUVHQ\HOĘQ\HDVSDQ\ROVHUWpVtartóknak. Spanyolország – Magyarországgal ellentétben – messze az Európai Unió
OHJQDJ\REENXNRULFDLPSRUWĘUHWHNLQWpO\HV
PHQQ\LVpJĦpYLPLOOLyWRQQDNXNRULca behozatalára szorul. Az utóbbi években
nem jelentett könnyebbséget, hogy az EU
Bizottság minden szezonban köteles megnyitni az ún. DEDWLPHQWR vámkontingenst,
amivel biztosíthatja többek között 2 millió
tonna kukorica spanyolországi behozatalát harmadik országokból kedvezményes
– tonnánként jelenleg 0 euró – vám mellett,
ugyanis a kukoricára 2008 óta csak kivételes esetekben vetettek ki importvámot.
Noha a kukoricatermelés volumenét tekintve Spanyolország nem tartozik az élbolyba,
évi 7 millió tonna közötti árpatermelésével
az Európai Unióban a negyedik Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság
P|J|WW$VSDQ\ROiOODWWDUWyNDWHUPpQ\EĘO

pYLPLOOLyWRQQiWKDV]QiOQDNIHO
a takarmányozásban (6WUDWpJLH*UDLQV
).
Spanyolország a fehérjetakarmányok
iránti szükséglet kielégítésére évi 3,5 millió
tonna szójababot és 1,5-2 millió tonna szójadarát is importál. Saját szójadara-termelése
pYLPLOOLyWRQQDN|UOLHEEĘOD]RQEDQ
H]HUWRQQiW)UDQFLDRUV]iJEDpV
a mediterrán térség más országaiba exportál. A szójadara mellett nagy mennyiVpJEHQHWHWQHNQDSUDIRUJyGDUiWLVHEEĘO
a spanyolországi növényolajgyártók évi
H]HUWRQQiWiOOtWDQDNHOĘ HQQHN
a tizedét külföldre értékesítik), amihez a
WDNDUPiQ\NHYHUĘNWRYiEELH]HU
WRQQiWKR]QDNEHHOVĘVRUEDQ8NUDMQiEyO
és Oroszországból (2LO:RUOG).
Bár a takarmányköltségek terén hátrányban vannak a spanyol sertéstartók, egyéb
változó költségeik jóval alacsonyabbak, mint
a legnagyobb európai uniós versenytársaké,
így a változó költségek összegét tekintve már
PHJHOĘ]LNDQpPHWRUV]iJLVHUWpVWDUWyNDW
míg a hollandiai és dániai gazdákon a fajlaJRVPXQNDHUĘN|OWVpJHN DVHUWpVWDUWiVPXQNDHUĘLJpQ\HD](XUySDL8QLyWDJRUV]iJDL
közül Spanyolországban a legkisebb), valamint az általános költségek alacsonyabb
V]LQWMpQHNN|V]|QKHWĘHQWHV]QHNW~O
A termelési költségek leszorításában
fontos szerep jut a sertéshús-termékpáO\iWMHOOHP]ĘHUĘVYHUWLNiOLVLQWHJUiFLyQDN
$VHUWpVK~VWHUPHOpVEĘOD]LQWHJUiFLyN OiVG
 V]|YHJGRER]), amelyek gyökerei többnyiUHPpJD]DVpYHNUHQ\~OQDNYLVV]D
PDPiUV]i]DOpNRVPtJDV]|YHWNH]HWHN
17 százalékos részarányt hasítanak ki, a
maradék 20 százalék független egyéni vállalkozásoktól származik (+LJXHUD).
A 20 legnagyobb integrátor az integrációk
|VV]HVNLERFViWiViQDNV]i]DOpNiWIHGL
OHDV]|YHWNH]HWHNN|]OSHGLJD]HOVĘKpW
részesedése 72 százalék. A vágókapacitások
NRQFHQWUiOWViJDHQQpOLVHUĘVHEEDWt]OHJQDJ\REEYiJyKtGDEHQPLOOLy
N|UOLVHUWpVYiJiVEyOV]i]DOpNNDO 0D-
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1. szövegdoboz
Példa egy spanyolországi sertésintegrációra: Piensos Costa
A Piensos Costa az 1966-ban alapított Grupo Empresarial CostaFpJFVRSRUWyWDPĠN|GĒVHUWpVLQtegrációja. Ez az integráció 82 ezer anyakocával rendelkezik, amelyek szaporulatát mint saját tulajdonát mintegy 500 sertéshizlaló gazdasághoz helyezi ki bérhizlalásra, négy termelési körzetbe (Lleida,
+XHVFD=DUDJR]DpV1DYDUUD (IpOH]HUJD]GDViJPLQG|VV]HVHQIĒWIRJODONR]WDW$IHOKL]ODOWpV
KHWHQWHEHV]iOOtWRWWVHUWpVHNV]iPiWYDODPLQWD]RNiWYpWHOLiUiWKRVV]~WiY~V]HU]ĒGpVHNEHQHOĒUH
rögzítik. A hizlalók a piaci árak kilengéseinek kockázatával nem szembesülnek. A takarmányellátás a
FpJFVRSRUWKiURPWHOHSKHOO\HO )UDJD4XLFHQDpV$UWDMRQD UHQGHONH]ĒVDMiWWDNDUPiQ\J\iUWyWDJvállalatának a feladata. A tekintélyes volumennek (napi 2,3 ezer tonna takarmányszükséglet) köszönKHWĒHQD]DODSDQ\DJRNEHV]HU]pVpQpOMHOHQWĒViUHQJHGPpQ\HNHWNpSHVHOpUQL$]LQWHJUiWRUDJHQHWLNDpVDWDNDUPiQ\RNEL]WRVtWiVDPHOOHWWD]iOODWRUYRVLV]ROJiOWDWiVRNUyOpVJ\yJ\V]HUHNUĒOYDODPLQWD
szaktanácsadókról is gondoskodik, továbbá elvégzi a szállítási és környezetmenedzsment feladatokat.
Az átvett hízók közel 80 százalékát Spanyolország legnagyobb vágóhídjainak értékesíti, amelyekkel
stratégiai partnerségi viszonyt alakított ki. Az integráció sikerének záloga többek között a bérhizlaOyNV]iPiUDDOHJPRGHUQHEEWHFKQROyJLDHOpUKHWĒYpWpWHOHKDWpNRQ\PĠN|GpVNHOOHQĒU]pVHpVDOkalmazottaik folyamatos továbbképzése, illetve a saját K+F+I szervezeti egység fenntartása. A Piensos
&RVWDDNHYpVEpKDWpNRQ\DQPĠN|GĒVHUWpVWDUWyJD]GDViJRNIHOWpUNpSH]pVpQpVLQWHJUiFLyEDW|UWpQĒEHYRQiViQNHUHV]WOEĒYO Costa, 2016).

gyarországon az alig tizedennyi vágásból
D]HOVĘWt]YiJyKtGUpV]HVHGpVHV]i]DOpN
körüli volt), a 20 legnagyobb 77 százalékkal, a 30 legnagyobb pedig 87 százalékkal
részesedett. (Spanyolországban összesen
PLQWHJ\VHUWpVYiJyKtGPĦN|GLN
8J\DQFVDNMHOOHP]ĘDWHUPHOpVEHQDVSHcializáció, azaz a tenyésztés és a hizlalás
elkülönülése. A spanyolországi sertéstarWiVQDWXUiOLVKDWpNRQ\ViJDHJ\HOĘUHQHP
sorolható a világ élvonalába, leszámítva a
takarmányhasznosulási mutatót, amellyel
leginkább a hollandiai és a brazíliai sertéstartók képesek felvenni a versenyt (%3(;
). A sertéseket 108 kilogramm körüli
pOĘV~OO\DOYiJMiNDPLN|UOEHOODGiQLDL
átlagnak felel meg, míg a magyarországitól
3 kilogrammal elmarad.
6SDQ\RORUV]iJEDQDVHUWpVK~VHJ\IĘUHYHWtWHWWIRJ\DV]WiVDEHQNLORJUDPP
volt, ami egyáltalán nem kiugró, nagyságrendileg a magyarországi fogyasztáshoz
PpUKHWĘ$VHUWpVK~VNHUHVOHWHYLV]RQ\ODJ
stabil, azonban a fogyasztók inkább a nagy
KR]]iDGRWWpUWpNĦWHUPpNHNHWUpV]HVtWLN
HOĘQ\EHQ %HUQDUGRV). Ugyanakkor
DNpV]tWPpQ\HNQpSV]HUĦVpJHIRO\DPDWRsan csökken a friss húsok rovására, ami
illeszkedik a fejlett európai országokban

PHJ¿J\HOKHWĘHJpV]VpJWXGDWRVIRJ\DV]WyL
trendhez.
$ VSDQ\RO SLDFL V]HUHSOĘN pUWpNHOpVH
szerint a sikerekben – a szervezettség,
a modernizáció és a méretgazdaságosViJPHOOHWW±NXOFVIRQWRVViJ~WpQ\H]ĘD]
internacionalizáció, a termékpálya megIHOHOWHWpVHDNO|QE|]ĘFpOSLDFRNPLQĘVpgi elvárásainak, a promóció, valamint az
állategészségügy és az élelmiszer-biztonság terén a legfontosabb partnerek által
támasztott követelmények túllépése annak
érdekében, hogy azok ne gördítsenek kereskedelmi akadályokat a kivitel elé. Noha az
iJD]DWEDQHUĘVDNRQFHQWUiFLyDWHUPpNSiO\DNLHPHONHGĘWHOMHVtWPpQ\pQHNN|V]|QKHWĘHQIRO\DPDWRVDND]LQIUDVWUXNWXUiOLV
fejlesztések és számos új munkahely jött
létre, amelyek közvetetten a tenyésztéshez
kapcsolódnak.
%HUQDUGRV  Spanyolország sertéságazatának legfontosabb stratégiai céljait
az alábbiak szerint összegezi:
 D VHUWpVWDUWiV GLYHU] V]HUNH]HWpQHN
fenntartása (a koncentráció folyamata
egyébként igen gyors);
DEHOSLDFLIRJ\DV]WyLWUHQGHNV]RURVN|vetése a hozzáadott érték további növelése
érdekében;
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IHOOpSpVD]iUXNV]DEDGPR]JiViWNRUlátozó törekvésekkel szemben az uniós
piacon;
LJD]RGiVDNOSLDFLIRJ\DV]WyLWUHQGHNhez és beruházások az exportpiacok által
megkövetelt állategészségügyi státus fenntartása érdekében;
KDWpNRQ\YiODV]RNDN|UQ\H]HWYpGHOPL
kihívásokra;
D]iJD]DWRWVHJtWĘEHOSLDFLLQWp]NHGpVHN
kidolgozása;
J\RUVLJD]RGiVD]XQLyVV]DEDGNHUHVNHdelmi megállapodások feltételrendszeréhez.
$VSDQ\ROOHFNHDODSYHWĘÄIHMH]HWHL´LWWKRQ
is ismertek, egy ideje a gyakorlatba való
átültetésük is kinyilvánított cél. A humán
HUĘIRUUiVDJHQHWLNDLDODSRNpVDWHFKQR-

lógiák fejlesztése már olyan elhatározás,
amelynek megvalósítása, ha lassan is, de foO\DPDWEDQYDQ(J\HOĘUHD]RQEDQWHWHPHV
a lemaradás, különösen a feldolgozás terén.
A spanyol példa tükrében a legaggasztóbb
hiányosságként a céltudatos, átfogó szervezettségre való törekvések gyengesége,
UHQGH]HWOHQVpJHMHO|OKHWĘPHJ$]RUV]iJRV
stratégia és a napi üzleti döntések alakíWiVDVRUiQPpJQHPpU]pNHOKHWĘDSLDFL
IRJ\DV]WyL LJpQ\HNKH]YDOyUHQGV]HUV]HUĦ
alkalmazkodás, az ezekre alapozott tudatos
IHMOHV]WpVUHQGNtYOHUĘWOHQD]HJpV]VHUWpVK~VYHUWLNXPIHMOĘGpVpWHOĘVHJtWĘHJ\WWPĦN|GpVLKDMODPD]LQWHJUiOiVNpSHVVpJH
és az integrálódás készsége, de az erre való
ösztönzés is.

)255È6081.È.-(*<=e.(
(1) $ʎʇʚʃʐʆʔʃʖʑʕ1±%ʔʗʋʐʕʏʃ- (2012): :RUOGDJULFXOWXUHWRZDUGVWKHUHYLVLRQ ESA
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Despite all its endeavours the Hungarian pig sector is not strong enough against the
competition in the market. Many researchers, using a range of methods, have sought to
identify the reasons for this situation. In this article we compared Spanish practice with
WKHVWDWHRIWKH+XQJDULDQSLJVHFWRU7KH¿UVWGLɣHUHQFHEHWZHHQWKHSLJVHFWRUVRIWKH
two countries is that Hungarian pig breeding and fattening are considered to be expensive
DQGXQFRPSHWLWLYH6RWKHHɤFLHQF\LVWKHPDMRUGLɣHUHQFHEHWZHHQWKHWZRFRXQWULHV
and the impacts of this can be shown by the changes in the numbers of livestock. The
number of pigs in Spain has increased by 80 per cent since 1990, while that in Hungary
decreased notably over the same period. The general measure of competitiveness includes
RWKHUSDUDPHWHUVDVZHOODVWKHHɤFLHQF\LQGLFDWRUVIRUEUHHGLQJDQGIDWWHQLQJ7KHFRVW
of production is lower in Hungary than in Spain, nevertheless the pig meat is considered
to be of good quality for the markets with high standards.
With the restructuring of the global competition, the critical components of market
success have changed: there is a need for common perspectives between public policies,
professional organisations, the pig farmers, processors and traders, together with greater
FDSDELOLW\IRUHɣHFWLYHRUJDQLVDWLRQDQGLQQRYDWLRQ7RGD\LWLVQRWHQRXJKWRUHDFKDKLJK
HɤFLHQF\OHYHOLQEUHHGLQJDQGIDWWHQLQJWRPDLQWDLQORQJWHUPFRPSHWLWLYHQHVVDQGEH
VXFFHVVIXOLQGLɣHUHQWPDUNHWV,WLVHVVHQWLDOWREHVXFFHVVIXODWDOOVWDJHVRISURGXFWLRQ
as well as have excellent organisational and innovation skills.
7KHµ6SDQLVK/HVVRQ¶LVDOODERXWWKH6SDQLVKPDUNHWSOD\HUVZKRMRLQWO\VHOHFWHGDQG
organised their own internal and external targeted markets and adapted to the high
expectations there. In order to maintain the trust of their customers they outperformed
WKHDQLPDOKHDOWKDQGIRRGVDIHW\UHJXODWLRQVWKH\XVHGVWDWHDVVHWVHɣHFWLYHO\IRU
infrastructure development and market expansion. They implemented market transparency
DQGWKHGLVFLSOLQHRIYHUWLFDOLQWHJUDWLRQDQGEHQH¿WWHGIURPWKHDGYDQWDJHVRIGRLQJ
VRVXFKDVORZHUIXQGLQJFRVWVFRQVXPHUV¶WUXVWDQGDVDIHPDUNHWLQJHQYLURQPHQW
The Hungarian pig sector could reach the level of the Spanish one by enhancing its
human resources, purposefully organising and controlling the market, stimulating even
more intensive product development, supporting clear regulations for integration as well
as stabilising the business conditions.

