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Bevezető
Mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés volumene csökkent, így 
a mezőgazdaság kibocsátása az előző évhez viszonyítva 5,2%-kal volt ala-
csonyabb. A folyó termelőfelhasználás lényegében változatlan maradt.  
A bruttó hozzáadott érték és a munkaerő-ráfordítás is csökkent. 

Csökkent a növénytermesztés és az állattenyésztés volumene 
A mezőgazdasági számlák rendszerének második becslése szerint  
a növénytermesztés kibocsátásának volumene 7,1%-kal elmaradt az előző 
évitől. A gabonafélék kibocsátása 16%-kal lett kevesebb a 2016. évi 
magas bázishoz képest, ezen belül a három legfontosabb gabonanövé-
nyünk kibocsátása is csökkent: a búzáé 6,4, az árpáé 12, a kukoricáé 
22%-kal. A kukoricakibocsátás nagymértékű visszaesése az előző év 
kimagasló terméseredményével magyarázható. 

1. ábra
Mezőgazdasági számlák rendszere – ár- és volumenváltozás 
az előző évihez képest, 2017

Az ipari növények kibocsátása 3,5%-kal nőtt, amelyet főként a növény-
csoport nagy részét kitevő napraforgó és repce volumenének 6,4, illetve 
1,5%-os növekedése befolyásolt. A cukorrépakibocsátás 2,0%-kal emel-
kedett, míg a takarmánynövények volumene 2,8, a kertészeti termékeké 
2,6%-kal lett kisebb. A burgonya betakarított területe tovább csökkent, 
kibocsátása 18%-kal lett kevesebb. A gyümölcstermesztés volumene is 
mérséklődött, az ágazat jelentős részét kitevő alma volumene 5%-kal volt 
kisebb.

Az élő állatok kibocsátása 4,5, az állattenyésztés teljes termelési volu-
mene 3,4%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A szarvasmarha-kibo-
csátás stagnált, a baromfié és a sertésé csökkent. Az állati termékek közül 
a tej mennyisége minimálisan csökkent, a tojásé változatlan maradt, míg 
áruk növekedett; a tejé 22, a tojásé pedig 15%-kal. 

A volumen csökkent, az árak nőttek 
A mezőgazdasági ágazat (szolgáltatásokkal és másodlagos tevékenysé-
gekkel együtt számolt) kibocsátásának értéke folyó alapáron 0,8%-kal 
csökkent, és 2568 milliárd forintot tett ki 2017-ben. A volumen 5,2%-os 
csökkenése mellett az árak 4,7%-kal nőttek. A növénytermesztési termé-
kek, valamint az állatok és állati termékek árszínvonala is emelkedett, 
előbbi 2,9, utóbbi 8,9%-kal.

2. ábra
A volumen változásához való hozzájárulás, 2017
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A kibocsátás volumenének változására főként a gabonafélék (–4,2 száza-
lékpont) és az állatok (–1,0 százalékpont) voltak hatással.

A folyó termelőfelhasználás volumene minimálisan nőtt, míg árindexe 
kissé csökkent, így értéke összességében 0,5%-kal lett kevesebb a 2016. 
évinél.

A bruttó hozzáadott érték előző évi áron 13, folyó áron 1,2%-kal csök-
kent. A termelési tényezők jövedelme 0,5, a vállalkozói jövedelem 5,2%-kal 
volt kisebb az egy évvel korábbinál. A mezőgazdasági munkaerő-felhaszná-
lás 1,9, a termelési tényezők munkaerőegységre jutó reáljövedelme  
(„A” mutató) 1,4%-kal lett alacsonyabb.

Nőtt az Európai Unió mezőgazdasági kibocsátása 
Az unió teljes mezőgazdasági kibocsátási értéke az első előzetes adatok 
szerint 2017-ben folyó alapáron 427 milliárd euró volt, 5%-kal magasabb, 
mint egy évvel korábban. A 2016. évi bázis átlagosnak számított.  
A növénytermesztés folyó áras értéke 1,6, míg az állattenyésztésé  
10%-kal bővült. A növénytermesztésen belül a főbb termékcsoportok 
közül a gabonafélék folyó áras értéke nőtt a legnagyobb mértékben,  
6,0%-kal. Az ipari növények kibocsátása 5,5, a kertészeti termékeké 
2,4%-kal emelkedett, miközben a takarmányoké és a gyümölcsöké stag-
nált. A burgonya kibocsátása 12%-kal csökkent.

Az élő állatok közül a sertés kibocsátása 10, a szarvasmarháé 3,7, a 
baromfié 1,2%-kal nőtt. A tej és a tojás folyó áras értéke 19, illetve  
16%-kal bővült.

A termelési tényezők munkaerőegységre jutó reáljövedelme („A” muta-
tó) 8,5%-kal emelkedett 2017-ben. Ezt a termelési tényezők jövedelmének 
10%-os növekedése okozta, miközben a munkaerő-ráfordítás gyakorlati-
lag nem változott. A mutató értéke Észtországban és Dániában nőtt a 
legnagyobb mértékben, míg a legnagyobb arányú csökkenés Finnországban 
és Szlovéniában következett be.

3. ábra
Az „A” mutató változása az Európai Unióban, 2017* (2016=100%)
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* Első (2017. novemberi) becsült adatok. Magyarország esetében második (2018. januári) 
becsült adatok.
Országnevek rövidítései.
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