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Összefoglalás
A mezőgazdaság kibocsátása és bruttó hozzáadott értéke folyó áron 2012 
óta folyamatosan emelkedik. A kibocsátás 2017-ben megközelítette  
a 2,6 ezer milliárd forintot, a bruttó hozzáadott érték pedig túllépte az  
1,1 ezer milliárd forintot. A kibocsátás volumene 4,1%-kal csökkent az egy 
évvel korábbihoz képest, ebben a gabonafélék terméskiesése játszott döntő 
szerepet. Az ipari növények volumene ellenben növekedett. A ráfordítások 
volumene csökkent, a támogatások összege kismértékben bővült, a jövede-
lem nőtt az előző évhez képest. A fizetett munkaerő-ráfordítás évek óta tartó 
emelkedése megtört, a teljes felhasznált munkaerő mennyisége is csökkent. 
Az Európai Unió mezőgazdasági kibocsátása az előzetes adatok szerint 
valamelyest bővült, ehhez elsősorban az állati termékek kibocsátásában 
bekövetkezett nagymértékű növekedés járult hozzá.

Csökkent a termésmennyiség
A mezőgazdasági kibocsátás értékének és volumenváltozásának megálla-
pítását az éves terméseredmények és állatállomány megfigyelése teszi 
lehetővé. 2017-ben a jelentős növények termésmennyisége jellemzően 
elmaradt az egy évvel korábbi eredményektől, a főbb állatfajok közül  
a sertés- és a tyúkállomány csökkent, a szarvasmarha-állomány növeke-
dése a tehéntej termelésének a növekedésével is járt. 

Gabonából 2017-ben 2,4 millió hektárról 14 millió tonna termést takarí-
tottak be. A betakarított terület 2014 óta csökken. A termésmennyiség 
16%-kal lett kevesebb, elsősorban a kukoricatermés csökkenése miatt.  
E növényből 6,7 millió tonnát, az előző évinél 23%-kal kevesebbet takarí-
tottak be. Búzából 2017-ben az előző évinél 7,5%-kal kisebb területen 
(966 ezer hektár) 6,4%-kal kevesebbet, 5,2 millió tonnát arattak. A napra-
forgó és a repce mennyisége (2,0, illetve 0,9 millió tonna) rekordot ered-

ményezett, mindkét növényt nagyobb területen termesztették, mint  
2016-ban, együttesen közel 1 millió hektáron. Cukorrépából 1,2 millió 
tonnát, az előző évinél 4,5%-kal többet termeltek. A betakarított burgonya-
termés minden korábbinál kevesebb, 341 ezer tonna volt. A zöldségfélék 
mennyisége nőtt, több mint 1,7 millió tonna termett. A gyümölcsfélék 
mennyisége (723 ezer tonna) elmaradt az előző évitől, az almatermés  
(474 ezer tonna) 4,7%-kal volt alacsonyabb. A szőlőtermés 2017-ben  
530 ezer tonna volt, 11%-kal több a 2016. évinél.

A szarvasmarha-állomány tovább emelkedett, 2017 decemberében 
2,1%-kal több jószágot (870 ezer darabot) tartottak a gazdaságok, mint 
egy évvel korábban. A sertésállomány 1,3%-kal, 2,9 millió darabra csök-
kent. A baromfiállomány 1,1%-kal, 40,6 millióra növekedett, ezen belül  
a tyúkállomány kismértékben, 0,6%-kal csökkent, 2017 decemberében 
31,8 millió volt.

Az év során levágott vágóállatok összsúlya 4,0%-kal elmaradt  
az előző évitől, a teljes mennyiség 1,5 millió tonnára csökkent 2017-ben. 
A vágósertés mennyisége (571 ezer tonna) 4,1, a vágóbaromfié (783 ezer 
tonna) 5,7, a vágómarháé (91 ezer tonna) 0,5%-kal lett kevesebb.  
A főbb állati termékek közül a tehéntejtermelés 2,6%-kal nőtt, a tojásé 
3,7%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Előbbiből 1,9 milliárd 
liter, utóbbiból 2,5 milliárd darab volt a termelt mennyiség.

Nőtt a folyó áras kibocsátási érték
A mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátása 2017-ben a mezőgazdasági 
számlarendszer (MSZR) alapján, folyó alapáron 2595 milliárd forint volt, 
0,3%-kal több, mint előző évben. 

Növénytermesztési és kertészeti termékekből 1505 milliárd forint kibo-
csátás keletkezett, 3,7%-kal kevesebb az előző évinél. Gabonából  
618 milliárd, ipari növényekből 389 milliárd forint volt a kibocsátott érték. 
Utóbbiak közül a legjelentősebb arányt képviselő napraforgó-kibocsátás 
224 milliárd volt. A friss zöldségek 180 milliárd, a friss gyümölcsök, szőlő 
és bor 177 milliárd forinttal járultak hozzá a teljes kibocsátáshoz.

Az élő állatok és állati termékek kibocsátási értéke nőtt, 909 milliárd 
forint volt 2017-ben. Az élő állatok kibocsátása 618 (ezen belül a baromfié 
271) milliárd forintot tett ki. Az állati termékek kibocsátása 291 (közülük  
a tejé 184) milliárd forint volt.

A termelőknek nyújtott mezőgazdasági szolgáltatások 134 milliárd,  
a nem elkülöníthető nem mezőgazdasági másodlagos tevékenységek  
– mint például a hús-, tej-, gyümölcs- és zöldségfeldolgozás – 47 milliárd 
forintos értéket képviseltek. Ez utóbbiak a teljes bruttó kibocsátás mind-
össze 1,8%-át tették ki.

A mezőgazdaság teljes kibocsátásán belül a növénytermesztés részará-
nya 57,9, az élő állatok és állati termékeké pedig 35% volt. Ez az arány  
a 2012–2016. évek átlagához képest lényegesen nem változott.
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1. ábra
A mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátásának megoszlása, 2017

Az ipari növények és az állati termékek növekedése mérsékelte 
a volumencsökkenést 
A mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátásának volumene (előző évi áron 
számított értéke) 2017-ben 4,1%-kal kevesebb volt: a gabonafélék és az 
állattenyésztés 4,9%-kal csökkentették, az ipari növények és az állati termé-
kek 1,5%-kal emelték a kibocsátást.

2. ábra
A kibocsátás volumenváltozásához való hozzájárulás, 2017

A növénytermesztés kibocsátásának volumene 5,3%-kal csökkent, dön-
tően a gabonafélék termelésének 15%-os visszaesése és a kedvezőtlen 
időjárási feltételek miatt. A kukorica volumene 21, a búzáé 7,2, az árpáé 12, 
az egyéb gabonaféléké 7,0%-kal fogyott. Az ipari növények közül a napra-

forgó, a cukorrépa, a fehérjenövények és a repce volumene nőtt, az egyéb 
olajos magvak, a nyers dohány és a rostnövényeké csökkent, az ipari növé-
nyek kibocsátása összességében 7,2%-kal bővült. A kertészeti termékek 
volumene nem változott, növekedett viszont a gyümölcsféléké (0,8%-kal) 
és a boré (21%-kal).

Az élő állatok és az állati termékek termelése 1,7%-kal csökkent  
2017-ben. A jelentősebb állatfajok – kivéve a lóállomány – kibocsátása 
elmaradt az előző évitől. Az állati termékek kibocsátása összességében 
4,4%-kal emelkedett, ezen belül a tej kibocsátása növekedett,  
a tojásé viszont kevesebb lett.

A más termelőknek végzett mezőgazdasági szolgáltatások volumene 
stagnált, a gazdaságokban nem elkülöníthető nem mezőgazdasági másod-
lagos tevékenységeké csökkent.

3. ábra
A kibocsátás érték- és volumenváltozása az előző évhez képest, 
2017

Egyaránt csökkent a ráfordítások volumene és értéke 
A mezőgazdaság teljes kibocsátása az ágazat termeléséről nyújt információt, 
míg a felhasználásról a ráfordítások, azaz a folyó termelőfelhasználás tájé-
koztat, ami mindazoknak az áruknak és szolgáltatásoknak az értékét foglalja 
magába, amelyeket a termelési folyamat során a gazdaságok felhasználnak. 
A termékek előállítására és a szolgáltatások nyújtására fordított folyó 
termelőfelhasználás 1493 milliárd forint volt (piaci beszerzési áron)  
2017-ben, 1,6%-kal kevesebb, mint az előző évben. 

A ráfordítások volumene 1,6%-kal szűkült 2016-hoz képest. A jelentősebb 
tételek közül a műtrágya-felhasználás 1,8, a növényvédőszer-felhasználás 
2,1, a takarmányfelhasználás 4,7%-kal csökkent, a mezőgazdasági szolgál-
tatási díjak stagnáltak. Az energiára, kenőanyagra költött ráfordítások estek 
vissza a legnagyobb mértékben (–5,0%). 

2000-től 2015-ig vizsgálva megállapítható, hogy a növénytermesztéshez 
közvetlenül kapcsolható – vetőmag, palánta, műtrágya, talajjavító és növény-
védő szer – ráfordítások aránya a teljes folyó termelőfelhasználáson belül 
emelkedett, 2016-tól viszont csökken. 2017-ben ez az arány 26%-ot tett ki. 
Az állattenyésztéshez közvetlenül kapcsolható – állatgyógyászati és állati 
takarmányok – ráfordítások a teljes összegből csökkenő aránnyal részesed-
tek, 2017-ben 32%-kal.
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4. ábra
A folyó termelőfelhasználás összetétele, 2017 (folyó alapáron)

A kibocsátás és a folyó termelőfelhasználás különbözeteként számí-
tott bruttó hozzáadott érték folyó áron 2,9%-kal meghaladta az előző  
évit, 1102 milliárd forint volt 2017-ben, volumene 7,7%-kal csökkent.  
A teljes kibocsátáson belül a bruttó hozzáadott érték aránya 42% volt, 
azaz 100 forintnyi kibocsátáshoz 58 forintnyi ráfordítás szükséges.  
A bruttó hozzáadott érték aránya meghaladta az elmúlt öt év átlagát.

A nemzeti számlák előzetes adatai alapján1 a mezőgazdaság, erdőgazdál-
kodás, halászat nemzetgazdasági ág a nemzetgazdaság teljes bruttó hozzá-
adott értékének 4,4%-át adta 2017-ben.

5. ábra
A kibocsátás összetétele (folyó alapáron)

A jövedelem nőtt, a munkaerő-felhasználás csökkent
A mezőgazdasági számlarendszer előírásainak megfelelően kimutatott jöve-
delem fogalmilag és tartalmilag is eltér a köznapi életben használatostól. 
Egyrészt eredményszemléletű, vagyis az adott elszámolási időszakhoz köt-

hető, függetlenül attól, hogy a bevételek egy része pénzügyileg csak későb-
bi időpontban realizálódik. Másrészt azt a jövedelmet is tartalmazza, amely-
hez a saját termelésű mezőgazdasági termékek, illetve házilagos feldolgozá-
sukkal előállított élelmiszerek fogyasztása juttatja a háztartást. 

A jövedelmek forrásaként a 7. ábra bemutatja a bruttó hozzáadott értéket 
és a jövedelmet növelő egyéb tételeket. (A termelői áras bruttó hozzáadott 
értéket a terméktámogatások egészítik ki alapárasra, az egyéb termelési 
támogatások – termelési adókkal csökkentett – összege a kibocsátásban 
nem szerepel, közvetlenül a jövedelmet növeli.)

A termelési támogatások nettó összege 2017-ben 524 milliárd forintot 
ért el, 9 milliárddal többet az előző évinél, összetétele változatlan maradt. 
2015-ben a szerkezetében bekövetkezett jelentős változást az agrártámo-
gatási eszközök módosulása eredményezte. Az EU-hoz történő csatlako-
zást követően a termékekhez köthető (ezáltal a bruttó hozzáadott értéket 
növelő) hányad folyamatosan csökkent, a 2004. évi 44-ről 2014-ben 
6,6%-ra. A növekvő arányú, termékhez nem köthető egyéb (például föld-
alapú, vidékfejlesztési) támogatások (amely a termelési tényezők jövedel-
mét gyarapítják) eközben fokozatosan emelkedtek. 2015-től viszont ismét 
nagyobb szerepet kaptak a terméktámogatások. Ez annak köszönhető, 
hogy az ettől az évtől érvényes Közös Agrárpolitikában (KAP) a tagállamok 
mozgástere bővült, Magyarország pedig a rendelkezésre álló termeléshez 
kötött támogatási keretet teljes egészében felhasználja. A növénytermesz-
tési és az állattenyésztési terméktámogatások mértéke is többszörösére 
emelkedett az előző évekhez viszonyítva.

6. ábra
A termelési támogatások összetételének alakulása

A termelési tényezők (felhasznált föld, tőke, munkaerő) jövedelme az 
elmúlt években főként a növénytermesztés hozamaitól és termékáraitól 
függően változott, ami a vállalkozói jövedelem alakulását is nagyban befo-
lyásolta. Ezzel szemben a felhasználási oldalon szereplő költségek (munka-
díj, bérleti díj és kamat) és az értékcsökkenésre elszámolt összeg kevésbé 
ingadozik. A termelési tényezők jövedelme 2017-ben 1215 milliárd forint 
volt, 2,4%-kal nagyobb az előző évinél.

A nettó vállalkozói jövedelem vegyes típusú, mert a gazdálkodó és csa-
ládja (a nem fizetett munkaerő) munkájának ellenértékét és a gazdasághoz 
tartozó föld és tőke hozadékát együttesen mutatja. Értéke 2017-ben  
2,5%-kal nőtt, összesen 716 milliárd forint volt.

1 A mezőgazdasági számlarendszer (MSZR) jól használható a mezőgazdaság teljesítményének és szerkezetének vizsgálatára, azonban nem alkalmas a nemzetgazdaság más ágakkal való összeha-
sonlítására, ugyanis az MSZR egy tevékenységalapú megfigyelés, amely egy meghatározott gazdaságméret felett megfigyeli a gazdaságokat tekintet nélkül arra, hogy azoknak mi a főtevékenységük. 
Az összehasonlításra a nemzeti számlák rendszere alkalmas, amely az adott nemzetgazdasági ágban regisztrált vállalkozások adatait tárja fel és teszi összehasonlíthatóvá a többi ággal. Lásd: 
módszertani megjegyzések.
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Uniós csatlakozásunkkal a mezőgazdasági vállalkozók jövedelmén belül 
megnőtt a támogatások aránya. Az elsősorban az időjárástól függő kibocsá-
tás ingadozása a jövedelem alakulását is számottevően befolyásolja. A jó 
hozamú években a támogatások szerepe csökken a jövedelem összetételé-
ben. 2016-ban és 2017-ben egyaránt 73% volt ez az érték. 

Az éves munkaerőegységben (ÉME)2 kifejezett élőmunka-felhasználás 
3,0%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. Teljes munkaidőben kifejezve 
ez 421 ezer ember éves mezőgazdasági tevékenységének felel meg. A nem 
fizetett munkaerő-felhasználás (293 ezer ÉME) visszaesése folytatódott, 
2017-ben 3,0%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A fizetett munkaerő-
ráfordítás 2012 óta folyamatosan emelkedő tendenciája 2017-ben megállt, 
2,5%-kal kevesebb volt, mint 2016-ban, közel 129 ezer ÉME. Megállapít-
hatjuk, hogy a mérséklődő nem fizetett munkaerő-felhasználás egy részét 
fizetett ráfordítással pótolják a gazdálkodók. A mezőgazdasági termelők 
2017-ben 386 milliárd forintot fizettek ki munkavállalóiknak, 2,2%-kal töb-
bet, mint az előző évben.

8. ábra
A munkaerő-felhasználás éves munkaerőegységben

Az MSZR egyik legfőbb célja a mezőgazdasági jövedelmek és azok 
változásainak mérése. Az Eurostat három jövedelemmutatót használ a 
tagországok teljesítményének egymáshoz viszonyított, illetve az időbeli 
változások vizsgálatára. Ezek közül a leggyakrabban használt az egy teljes 
munkaidős dolgozóra jutó, mezőgazdasági tevékenységből származó 
reáljövedelem, az „A” mutató, amely 2017-ben 1,6%-kal nőtt az előző 
évihez képest.

9. ábra
Az „A” jövedelemmutató és tényezőinek éves változása  
(előző év=100)

Regionális3 mezőgazdasági számlarendszer, 2017
A tervezési statisztikai régiók mezőgazdasági területének nagysága és ter-
melési adottságai igen eltérőek, így kibocsátásuk is egyenlőtlen képet 
mutat. Mezőgazdasági területéhez képest számottevően magasabb arány-
nyal részesedik Dél-Dunántúl az országos gabonakibocsátásból, Dél-Alföld, 

2 Egy ÉME egyenlő egy, a mezőgazdaságban főállásban foglalkoztatott személy által a gazdaságban egy év alatt ledolgozott idő (1800 munkaóra) mennyiségével. Ez a számbavétel a töredékidőben, 
illetve a szezonálisan végzett munkát is figyelembe veszi.
3 Budapest és Pest régiók adata összevonásra került.
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7. ábra
A jövedelem forrásai és felhasználása
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valamint Budapest és Pest régiók a kertészetitermék-, szőlő-, bor- és gyü-
mölcskibocsátásból, Közép- és Nyugat-Dunántúl, valamint Észak-Alföld  
az élő állatok és állati termékek kibocsátásából. 

A területileg legnagyobb alföldi régiók szerepe kiemelkedő a mezőgazda-
sági termelésben: Észak- és Dél-Alföld folyó alapáron a teljes kibocsátás 
közel felét adják, ezzel szemben a kis területű Budapest és Pest régióból  
a kibocsátás együttesen csupán 7,4, a hegyvidékekkel tarkított Észak-
Magyarországról pedig 8,3%-a származott 2017-ben.

A növénytermesztés, az állattenyésztés, illetve a szolgáltatás és másodla-
gos tevékenységek megoszlása alapján a régiók között számottevő az elté-
rés. A növénytermesztés aránya Dél-Alföldön, Dél-Dunántúlon és Észak-
Magyarországon meghaladta az országos átlagot (58%), míg az állatte-
nyésztés és az állati termékek súlya Közép- és Nyugat-Dunántúlon, valamint 
Észak-Alföldön volt átlag (35%) feletti.

10. ábra
A mezőgazdaság bruttó kibocsátásának megoszlása régiónként, 
2017

Az egy hektár mezőgazdasági területre jutó kibocsátás az elmúlt években 
emelkedett, de 2017-ben a növekedés üteme 1%-ra mérséklődött. Magasan 
átlag feletti az intenzitás Dél-Alföldön, Budapest és Pest régiókban, és 
jelentősen elmaradt Észak-Magyarországon.

11. ábra
A mezőgazdasági termelés intenzitása régiónként, 2017* 

* Egy hektár mezőgazdasági területre jutó kibocsátás alapáron.

12. ábra
A mezőgazdaság jövedelmezősége* és a növénytermesztési 
szakágazatok kibocsátása alapáron, régiónként, 2017 

* Egy hektár mezőgazdasági területre jutó vállalkozói jövedelem.
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1. tábla
A termékcsoportonkénti kibocsátás és a jövedelem megoszlása régiónként, 2017  
(ország összesen = 100,0)

           (%)

Megnevezés Budapest és 
Pest

Közép- 
Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-

Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld

Növénytermesztési és  
  kertészeti termékek 7,1 9,0 10,4 15,8 10,2 22,4 25,2

Ezen belül:
gabona 5,9 11,8 11,3 20,0 8,0 22,4 20,7
ipari növény 5,2 8,3 11,3 17,6 12,3 22,8 22,4
kertészet, gyümölcs, szőlő,  
  bor 10,0 4,5 7,3 8,9 11,7 22,4 35,2

Élő állatok és állati termékek 7,1 14,1 13,0 12,6 5,4 24,6 23,1
Szolgáltatás és másodlagos  
  tevékenység 11,6 12,6 10,1 14,9 6,8 17,4 26,6

Mezőgazdasági kibocsátás 7,4 11,0 11,3 14,6 8,3 22,8 24,6
Mezőgazdasági terület 7,1 11,2 10,9 14,7 11,3 22,1 22,9
Termelési tényezők jövedelme 6,3 9,4 9,3 14,2 7,7 26,4 26,8
Nettó vállalkozói jövedelem 5,5 8,2 7,9 14,0 7,4 28,8 28,3
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2017-ben a vállalkozói jövedelem értéke összesen 716 milliárd forint volt 
alapáron, amely egy hektár mezőgazdasági területre vetítve átlagosan  
134 ezer forint bevételt jelentett. A fajlagos mutató nagysága a régiókban 
tág határok (87 és 175 ezer forint) között szóródott. A mutató Dél- és 
Észak-Alföldön kiugróan magas volt, Dél-Dunántúlon az átlag körül alakult. 
A többi régióban jóval elmaradt az átlagostól. Az átlagon felül teljesítő két 
régió együttesen az összes növénytermesztési kibocsátás és az összes 
állattenyésztési kibocsátás egyaránt közel felét (48–48%-át), a gyümölcs-
termesztési kibocsátás 53, a kertészeti kibocsátás 68%-át adta.

13. ábra
A mezőgazdaság jövedelmezősége* és az állattenyésztési  
szakágazatok kibocsátása alapáron, régiónként, 2017 

* Egy állategységre jutó vállalkozói jövedelem.

2017-ben az egy állategységre vetített vállalkozói jövedelem átlagosan 
311 ezer forint volt. A fajlagos mutató nagysága a régiókban nagyobb hatá-
rok (184 és 368 ezer forint) között szóródott, mint az egy hektárra jutó 
jövedelemé. A mutató Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon kiemelke-
dő volt, az átlag felett alakult még Dél- és Észak-Alföldön. A többi régióban 
jóval elmaradt az átlagostól. A mutató tekintetében kiemelkedő két régió 
teljesítményét nem a növénytermesztés vagy állattenyésztés volumene 
magyarázza, hanem a mezőgazdasági termelés intenzitása: itt a legmaga-
sabb az egy állategységre jutó mezőgazdasági kibocsátás, amely 1,4 millió 
fölött alakult, de egyben az egy állategységre jutó folyó termelőfelhasználás 
is a legmagasabb, közelít a 800 ezer forinthoz. A fajlagosan nagyobb ráfor-
dítás hatékonyabb termelést tett lehetővé ezekben a régiókban.  

Hazánk helye az Európai Unió mezőgazdaságában
A tagállamok egységesen készítik el és küldik meg az Eurostat számára  
az MSZR-adatokat, jelen kiadvány elkészítésekor az országok végleges 
adatai még nem hozzáférhetők, így összehasonlításra előzetes információk 
állnak rendelkezésre.

Az Európai Unió 28 tagállamára elkészült második előrejelzés szerint 
2017-ben a közösség mezőgazdasági kibocsátásának értéke 427 milliárd 
euró volt, az egy évvel korábbinál 5,0%-kal több. Az érték 50%-át a növényi 
termékek, 41%-át az állatok és állati termékek, a fennmaradó részt pedig  
a másodlagos tevékenységek és a szolgáltatások kibocsátása adta.  
A növénytermesztés kibocsátása 1,6, az állattenyésztésé 10%-kal emelke-
dett. A növények közül a burgonya és a gyümölcsfélék kibocsátása vissza-
esett, a többi növényé növekedett vagy szinten maradt. A sertéskibocsátás 
növekedett a legnagyobb mértékben (10%), a baromfié viszont kismérték-
ben csökkent.

A mezőgazdasági kibocsátás rangsorában Franciaország, Németország, 
Olaszország, Spanyolország és az Egyesült Királyság áll az élen, ezek  
a tagállamok a teljes uniós kibocsátás 62%-át állították elő 2017-ben. 
Közülük Olaszországban és Spanyolországban csökkent a volumen, a töb-
biben vagy nem változott, vagy növekedett. 

Magyarország az előzetes adatok szerint az Európai Unió mezőgazdasági 
kibocsátásának 1,9%-át állította elő 2017-ben, részesedése 0,1 százalék-
ponttal csökkent 2016-hoz viszonyítva. A növényi termékek 2,2, az állatok 
és állati termékek 1,6%-át adta hazánk. Gabonaféléből az unió kibocsátásá-
nak 4,3%-át termelte meg Magyarország. Iparinövény-kibocsátásunk még 
jelentősebb – az uniós kibocsátás 5,5%-a –, elsősorban az olajos növények 
termelésének köszönhetően. 

14. ábra
A mezőgazdasági kibocsátás volumen- és árváltozásai az Európai 
Unióban az előző évhez képest, 2017+
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2. tábla
A mezőgazdasági kibocsátás megoszlása az Európai Unióban, folyó alapáron, 2017+ 

(%)

Megnevezés Magyarország Az öt legnagyobb kibocsátó ország

Gabonafélék 4,3
FR DE RO PL UK Összesen

21,0 13,7 9,1 8,6 8,0 60,5

Ipari növények 5,5
DE FR RO PL UK Összesen

21,0 18,9 8,9 7,7 6,3 62,8

Takarmánynövények 0,9
DE FR ES RO IT Összesen

23,8 22,5 6,8 6,0 5,7 64,7

Zöldségek és kertészeti termékek 1,3
NL ES IT FR DE Összesen

17,6 17,0 16,5 10,5 8,6 70,2

Burgonya 0,7
DE FR NL RO UK Összesen

18,2 16,2 13,0 8,5 8,5 64,3

Gyümölcsfélék 1,7
ES IT FR EL PT Összesen

33,1 17,6 12,1 7,8 5,2 75,9

Bor 0,5
FR IT DE ES PT Összesen

43,0 33,2 7,7 5,6 3,8 93,4

Növényi termékek 2,2
FR IT ES DE NL Összesen

18,3 13,6 13,4 12,1 6,5 63,8

Élő állatok 1,9
FR DE ES UK IT Összesen

15,1 13,8 13,7 10,6 9,6 62,9

Állati termékek 1,2
DE FR NL IT UK Összesen

17,8 14,6 9,0 8,6 7,9 58,0

Élő állatok és állati termékek 1,6
DE FR ES UK IT Összesen
15,4 14,9 10,6 9,5 9,2 59,7

Szolgáltatások 2,1
IT FR DE NL UK Összesen

24,2 21,6 12,9 12,5 6,6 77,7

Másodlagos tevékenységek 1,1
IT FR UK RO ES Összesen

27,4 12,7 10,2 8,9 7,4 66,6

Mezőgazdasági kibocsátás összesen 1,9
FR DE IT ES UK Összesen

16,8 13,3 12,8 11,5 7,2 61,6
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