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Összefoglaló
A COVID-19 világjárvány a gazdaság minden ágazatára hatással van. A járvány
okozta megrázkódtatások fontos próba elé állítják a kelet-európai gazdaságok
rugalmasságát. A vállalatoknak és a döntéshozóknak egyaránt hatékonyan kell
reagálniuk a gyorsan változó gazdasági helyzetre.
Folyamatos növekedése és viszonylagos
rugalmassága ellenére a járvány az agrárélelmiszeriparra is hatással van. Amellett,
hogy a járvány okozta sokk átfogó reakciót
követelt meg az érintettek támogatása
érdekében, egyben fel is gyorsított bizonyos
trendeket, amelyek már korábban elkezdtek
kialakulni az agrár-élelmiszeriparban. Ez
az elemzés Közép- és Kelet-Európa agrárélelmiszeriparának strukturális történelmi
és a közelmúltbeli, járványhoz köthető
fejlődését vizsgálja annak érdekében, hogy
meghatározza, a közeljövőben miként alakul
majd az agrár-élelmiszeripar fejlődése
különböző külső sokkhatások mellett.

munkaerőhiány, a költség-versenyképességre
gyakorolt növekvő nyomás és a külső
piacoktól való magas szintű függés, amelyek
gazdasági megrázkódtatások esetén mind
megakadályozhatják a növekedést. Ezek
mellett léteznek olyan sebezhető pontok is,
amelyek leginkább az agrár-élelmiszeriparra
jellemzőek. Ide tartozik a mezőgazdasági
foglalkoztatottság csökkenő hányada,
a termelés változékonysága, a termelés
kiigazítási költségei, valamint az importtól való
függőség és bizonyos termelők exportorientált
kereslete.

Fejlődési trendek és jellemzők

A COVID-19 járványhoz köthető sokkhatás
háromszorosan érintette az agrárélelmiszeripart. Ezek közül a valódi
megrázkódtatások jártak a legközvetlenebb

A közép- és kelet-európai térség sebezhető
pontjai közé tartozik az idősödő munkaerő, a
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A COVID-19 hatásának vizsgálata

ÖSSZEFOGLALÓ

hatással, amelyek a keresletben és a
kínálatban fellépő változásokat jelentik. A
sokkhatás második típusa a pénzügyi sokk. A
pénzügyi szektor impulzusai miatt az agrárélelmiszeripar nagyobb nehézségekkel kell
szembenézzen a szükséges befektetések és
tőke megszerzése során, és mindemellett
korlátozott nemzetközi tőkeáramlásnak
lesz kitéve. A harmadik típusú sokkhatás a
viselkedésbeli változásokhoz kapcsolódik,
mind a fogyasztók részéről, akik a
kockázatkerülés mértékének megfelelően
változtathatnak a fogyasztói szokásaikon,
mind pedig a vállalatok részéről, tekintve a
jövőbeli termelés növekvő bizonytalanságát és
a lehetséges jogszabálybeli változásokat.

Előrejelzés - Forgatókönyvelemzés
Az agrár-élelmiszeripar rövid és középtávú
jövőjét négy forgatókönyv alapján elemezzük,
figyelembe véve a gazdasági, közpolitikai és
egyéb külső tényezőket.

Az agrár-élelmiszeripar jövője
A COVID-19 világjárvány jelentős zavart
okozott Közép- és Kelet-Európa agrárélelmiszeriparának minden ágazatában.
Ezek a zavarok, amelyek bár rendkívül
negatív hatást vontak maguk után, egyben
fel is gyorsították azokat a trendeket,
amelyekhez az iparágnak ettől függetlenül is
alkalmazkodnia kellett volna. Ezen trendek
közül a legfontosabbak a digitalizáció és a
fogyasztói preferenciák megváltozása. Ezek
a gyorsító tényezők lehetőséget teremtenek
egy fenntarthatóbb helyreállásra. Az agrárélelmiszeripari értéklánc érdekeltjeinek
azonban fel kell készülniük az ágazatot érintő,
strukturálisan nagyobb változásokra is, többek
között az éghajlatváltozásra és a szigorúbb
környezetvédelmi szabályozásokra. Bizonyos
szinten a világjárvány ezen változások
előfutára.

Közpolitika és egyéb tényezők
Kedvezőtlentől a kedvezőig

Általános agrár-élelmiszeripari mátrix
Az új fogyasztó

Teljes helyreállás

• A fogyasztók a helyi termékeket
részesítik előnyben
• A tápérték fontosságának növekedése
• Az otthoni főzés előnyös az áruházak
számára, de hátrányosan érinti a
hoteleket, éttermeket és kávézókat

•
•
•
•

Torzítás és megszakítások

Az új szabálykönyv

Zavartalan munkaerő áramlás
Csökken a nyomás az árakon
Nincsenek kereskedelmi zavarok
A fogyasztói preferenciák változtatása
növekedési lehetőséget teremt a
kisebb, helyi szereplők számára

Túlzott termékértékesítés
• Az új irányelvek és előírások járulékos
Zavar a munkaerő áramlásban
költségekkel járnak
Csökkenő belföldi kereslet
• A protekcionizmus csökkenti a
Alacsony külföldi és belföldi
versenyt, kereskedelmi bonyodalmak
befektetési kereslet
kockázata
• Az új irányelvek és előírások járulékos • A verseny ki van téve a digitális
költségekkel járnak
értékajánlatoknak
•
•
•
•

Gazdasági tényezők
Negatívtól pozitívig

MAGYARORSZÁG

5

A magyar agrár-élelmiszeripar:
főbb trendek és jellemzők a
COVID-19 előtt
Az agrár-élelmiszeripar Magyarországon
A Magyarországon működő több mint
5400 élelmiszeripari vállalkozás mintegy
96%-a a mikrovállalkozások vagy a kis- és
középvállalkozások kategóriájába tartozik,
de az élelmiszer-termelés 70%-át mégis
a nagyvállalatok adják (amelyek az EU
élelmiszeriparához kapcsolódónak és annak
fontos részeit képezik).1 A magyar termelés
kielégíti az alapvető élelmiszerek iránti belső
keresletet, emellett az élelmiszertermelési
potenciál akár 20%-kal is képes meghaladni
a jelenlegi igényeket. Az élelmiszer-ágazatot
azonban nagy nyomás alatt tartja a verseny,
mivel „a mezőgazdasági termelők és a
feldolgozók általában tömegtermékeket
állítanak elő.”2 A tíz leginkább növekedést
mutató termék között a következők
szerepelnek: feldolgozott húskészítmények,
sör, sajt, üdítők, ásványvíz, savanyított
tejtermékek, desztillált italok, fagylalt,
állateledel, gluténmentes pékáruk.
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Vásárláskor a magyar fogyasztók általában
az ár-érték arányt és az alacsony árakat
részesítik előnyben. „Egy átlagos vásárlás
során a magyarok mintegy 50%-a az „ár-érték
arányra” fordít különös figyelmet, 25%-a a
kedvezményes árucikkeket keresi, 17%-a pedig
mindig a legolcsóbb termékeket vásárolja
meg.3 Ennek következtében a magyarok
többsége inkább a hazai márkákat részesíti
előnyben, mivel ezek jobb ár-érték aránnyal
rendelkeznek, mint a külföldi márkák. A
bérek növekedésével azonban a fogyasztói
magatartás is felfelé ível, a magyarok
emiatt az élelmiszerekre fordított kiadások
növekedéséről és az egészséges élelmiszerek
iránti növekvő érdeklődésről számoltak
be (ami a bio- és hipoallergén termékek
növekvő fogyasztásához vezet). A magyarok
azonban továbbra is érzékenyek az árakra.
A hipoallergén élelmiszerek iránti növekvő
kereslet azért különösen jól kimutatható

AZ AGRÁR-ÉLELMISZERIPAR MAGYARORSZÁGON

Magyarországon, mivel az EU-hoz viszonyítva
jóval magasabb az allergiával rendelkezők
aránya a lakosság körében, és mivel a lakosság
7%-a gluténérzékeny is.4 A piaci jelentések
szerint az ilyen egészséges, „mentes”

termékek forgalma 2017 óta évente több
mint 20%-kal növekedett, így az egészséges
élelmiszerek gyártása a magyar élelmiszerpiac
egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata.5

1. ábra: Mezőgazdaság, részesedés a teljes bruttó hozzáadott értékből (%)
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„A fogyasztók egészségtudatossága
fokozatosan növekszik, a vásárlók egyre
inkább keresik és hajlandók is megfizetni
az egészséges termékeket, vagy az olyan
élelmiszereket és italokat, amelyek nem
tartalmaznak nemkívánatos összetevőket
(pl. magas cukor-, só-, szénhidrát- vagy
zsírtartalom)”6 Az egészséges termékek iránti
növekvő igény számos új lehetőséget kínál az
kiskereskedők és a feldolgozóipar számára.

Bár a közelmúltban javulás volt tapasztalható,
Magyarországon az egy munkavállalóra jutó
termelés továbbra is a legalacsonyabbak
között van az EU-ban, a hazai vállalatok
pedig általában összeszerelés-típusú
tevékenységgel járulnak hozzá a globális
termelési láncokhoz, amelyek nem
eredményeznek jelentős értéknövekedést. Ezt
tükrözi az alábbi 2. ábra, amely kimutatja, hogy
Magyarország a közép-kelet-európai medián
érték alatt teljesít az élelmiszer-feldolgozóipar
bruttó hozzáadott értékének tekintetében.

2. ábra: Élelmiszeripari termékek, italok és dohánytermékek gyártása, részesedés a teljes bruttó
hozzáadott értékből (%)
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Bár Magyarország külkereskedelmi
felépítése stabil, mégis erősen kötődik az
EU-hoz, ahonnan az ország mezőgazdasági
importjának több mint 90%-a származik. Az
élelmiszer-kiskereskedelem folyamatosan
növekszik, mivel az üzletek mérete és
forgalma is folyamatosan növekedik (annak
ellenére, hogy 2012 óta 13,8%-kal csökkent
a kiskereskedelmi üzletek mennyisége).7
Ez a tendencia más kelet-közép-európai
országokban is megfigyelhető, és hasonló
elvek szerint működik, mint a konszolidáció,
amelyet az EU mezőgazdaságai már évtizedek
óta tapasztalnak; a multinacionális láncok
profitálnak a méretgazdaságosságból és a
hatékony logisztikai hálózatokból, amelyek
jobban ellenállnak a kiskereskedelmi szektor
nyomásainak (például a munkaerőhiánynak).
Következésképpen a független
élelmiszerboltok a teljes forgalom csupán
13%-át teszik ki, míg a hipermarketek és a
kiskereskedelmi láncok a teljes forgalom
59,5%-át adják (a maradék 27,3%-ot pedig a
diszkontok jelentik).8 A külvárosi és a vidéki
területeken azonban egyre nagyobb az
élelmiszer-kiskereskedelem iránti kereslet
és a növekedési potenciál, és még nem

lehet meghatározni, hogy ezt a keresletet
a nagyobb láncok vagy a független üzletek
fogják-e kielégíteni. Magyarországon az online
kereskedelem kiterjedése is megfigyelhető.
Bár a törzsvásárlók száma nem nőtt, az egyes
vásárlásokra jutó átlagos kiadás emelkedett, a
vásárlások pedig gyakoribbá váltak.
A világjárványt megelőzően a turizmus több
mint 10%-kal járult hozzá a magyar GDP-hez,
így jelentős ágazatnak bizonyult az országban,
az elmúlt évtizedben erőteljes és folyamatos
növekedést mutatott. Évente mintegy 16 millió
turista látogat el Magyarországra, így a bejövő
turizmus rendkívül nagy keresletállományt
jelent a magyar élelmiszerpiac tekintetében,
ebből kifolyólag Magyarország fokozottan
ki van a téve a korlátozási intézkedésekből
eredő fennakadásoknak. A világjárvány előtt a
Magyar Turisztikai Ügynökség „arra számított,
hogy a kereskedelmi szálláshelyeken töltött
vendégéjszakák száma eléri majd az 50
milliót, és az idegenforgalmi szektor 2022-re
az ország GDP-kének 16%-át teszi majd ki,”
aminek következtében az eladások erőteljes
növekedése várható az élelmiszerágazatban.9

Következtetések - főbb tények

A magyar agrár-élelmiszeripari ágazatot
stabil növekedés jellemzi

Az ország élelmiszertermelési potenciálja
a jelenlegi igények 120%-át teszi ki

Élelmiszer vásárlás során továbbra is az ár
a legfontosabb tényező a magyar vásárlók
körében, de a különleges termékek
értékesítése is növekszik

A turizmus az ország GDP-jének több mint
10%-át teszi ki

Magyarországon a kiskereskedelmi
szektor növekszik, azonban a kis üzleteket
kiszorítják a nagyobb láncok
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A nemzetközi kereskedelem szerepe a magyarországi
agrár-élelmiszeriparban
Az elmúlt évtizedekben a termelési folyamat
jelentős része nemzetközivé vált az egész
világon. A globális értékláncok fejlődése
számos lehetőséget kínál a termelők
és a fogyasztók számára, ugyanakkor
bizonyos kockázatok rejthet magában,
különösen a gazdaságot érintő váratlan
sokkhatások során, például keresleti sokkot
eredményezhet egy országban, amelyet
aztán felfelé (az alapanyag-beszállítók)
vagy lefelé (a fogyasztók) továbbíthat, ezzel
növelve a kezdeti sokkhatást. Az ellátási
lánc összekapcsolásából eredő sajátos
sebezhetőségek értékelése érdekében
elemeztük az agár-élelmiszeripar import- és
exportfüggőségeit Magyarországon és egyéb
közép-kelet-európai országokban, beleértve a
közvetlen és a közvetett kapcsolatokat is.

A magyarországi agrárélelmiszeripar importfüggősége
A köztes ráfordításhoz köthető
importfüggőség
Az importált köztes ráfordítások, áruk és
szolgáltatások adott gazdaságban történő
felhasználása a hazai gazdaságból külföldre
áramló pénzt jelenti. A köztes ráfordítások
importfüggősége kétféleképp elemezhető
(ii) – közvetlen importfüggőségként (más
néven importtartalomként) és közvetett
importfüggőségként – ennek a két
mutatónak az összege teszi ki az egy
egységnyi agrár-élelmiszeripari termék
előállításához szükséges köztes ráfordítás
teljes mennyiségét. Bár minél magasabb
az összes importtartalom értéke, annál
nagyobb a kiszolgáltatottság a kereskedelemi
sokkhatásokkal szemben, bizonyos
mennyiségű import pozitív hatásokkal
jár, például a termékek sokszínűségének
elősegítése, a versenyt támogató hatások
előidézése, a költségcsökkentés, és a
késztermék minőségének javulása terén.10
A magyarországi agrár-élelmiszeripar
meglehetősen alacsony mértékben

MAGYARORSZÁG

támaszkodik a köztes ráfordítások importjára,
és az értéke nagyon közel áll a közép-keleteurópai átlaghoz. Az összes importtartalom
az agrár-élelmiszeripar minden ágazatában
nagyon hasonló, és nem haladja meg a 0,26ot.
A végső keresleti összetevőkhöz kapcsolódó
importfüggőség
• A magyar háztartások közvetlen
importfüggősége meglehetősen alacsony,
és megfelel a közép-kelet-európai országok
átlagának a növény- és állattenyésztésiágazat terén (0,23). Az élelmiszer- és
italgyártó-ágazatban azonban mérsékelt
és az átlagánál magasabb (minden
második termék importált), a halászat és
akvakultúra-ágazatban pedig különösen
magas, mivel itt a háztartások által
fogyasztott termékek több, mint 75%-a
importból származik.
• Az agrár-élelmiszeripart alkotó három
ágazat közül kettőben; a növény- és
állattenyésztésben, valamint a halászat
és akvakultúrában az államháztartás
importált végső fogyasztási kiadási
alacsonyabbak, mint a közép- és keleteurópai országok átlaga. Az élelmiszer- és
italgyártási ágazatban ez valamivel (7
százalékponttal) magasabb.
• Az importált bruttó tőkeképzés rendkívül
alacsony és átlag alatti az agrárélelmiszeripar mindhárom ágazatában.
Nem haladja meg a 0,15-öt

Az agrár-élelmiszeripar
exportintenzitása
Magyarországon
A kereskedelem globális piacokon történő
liberalizációja révén, beleértve az agrárélelmiszeripari piacokat is, az export
versenyképessége egyre fontosabb lesz a
vállalatok hosszú távú sikerének biztosítása
érdekében, mivel hozzájárul a versenyelőny
megteremtéséhez.
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Az agrár-élelmiszeripar exportintenzitás
Magyarországon mérsékelt a növény- és
állattenyésztési ágazatban (24%), valamint
a halászati és akvakultúra-ágazatban (34%),
százalékos aránya pedig meghaladja a közép-

kelet-európai átlagot. Az élelmiszer-, ital- és
dohánygyártó-ágazatban a termelés majdnem
fele exportálásra kerül.

3. ábra Az agrár-élelmiszeripari ágazat köztes ráfordításaihoz kapcsolódó közvetlen és közvetett
importtartalom Magyarországon és a közép-kelet-európai országokban
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tevékenységek
Közvetlen importtartalom
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Forrás: saját következtetések az input-output számítások alapján
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4. ábra: A közvetlen importfüggőség az agrár-élelmiszeripari ágazat végső keresleti
összetevőjéhez kapcsolódóan Magyarországon és a kelet-közép-európai országokban
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A háztartások közvetlen importfüggősége
A kormányzati szektor közvetlen importfüggése
A bruttó tőkeképzés közvetlen importfüggése
Forrás: saját következtetések az input-output számítások alapján

Azonosított makrogazdasági sebezhetőségek
A magyar gazdaság ellenálló és
exportorientált, a világjárvány előtt az
egyik leggyorsabb gazdasági növekedést
mutatta az EU-ban, 2019-ben pedig csak
Málta előzte meg a magyar növekedést az
IMF szerint.11 A közvetlenül a világjárvány
előtt (2019. november) közzétett európai
gazdasági jelentés megjegyezte, hogy a
magyar gazdaság elég ellenálló ahhoz, hogy
elviselje a globális gazdaság lassulását.12 Az
IMF előrejelzése szerint a GDP növekedése
„2020-ban 3,3%, 2010-ben pedig 2,9% lesz,” az
Európai Bizottság előrejelzései változatlanul
2,8%-ot jósolnak, figyelembe véve az eurózóna
gazdaságának megtorpanását és a magyar
kereskedelmi partnergazdaságok várható
lassulását.13

MAGYARORSZÁG

A külső piacok növekvő bizonytalansága
ellenére a fogyasztók bizalmát és
vásárlóerejét elősegítették a növekvő bérek és
a kedvező piaci viszonyok.14 Magyarországon
a bérek hat éve folyamatosan növekedtek,
és ez a pozitív tendencia 2019-ben is erősen
kitartott, amit a minimálbérek emelkedése
és a súlyos munkaerőhiány is elősegített.15
Ezek a hiányok és a növekvő bérek minden
ágazatra ártalmasnak bizonyultak,
csökkentve az áruk és a szolgáltatások
költség-versenyképességét. A bérnövekedés
azonban ösztönözte a háztartások
fogyasztását és a kiskereskedelmet is, ennek
következtében pedig növekvő kereslet és
növekedési potenciál volt megfigyelhető a
kiskereskedelemben. Az áfa-csökkentések és
a költségvetési szigor enyhülésének hatására
a magyar piac megerősödött.
11

A háztartások fogyasztásának és a
kiskereskedelem növekedését a béremelések
és a fokozott bérkiáramlás ösztönzi, amelyek
következtében az élelmiszer-kiskereskedelmi
vállalkozások kereslete és növekedési
potenciálja is növekszik.16
„Magyarország jövőbeli gazdasági fejlődése a
gazdaság termelékenységnövelő kapacitásától
függ, ez pedig megköveteli az alacsony
munkaerőköltségeken alapuló modelltől
való eltávolodást, egy a fejlett termékeket
előállító, tudásalapú és fenntartható gazdaság
felé.”17 Az erőforrások optimális elosztásának
biztosítása érdekében strukturális és
intézményi reformokra van szükség. Az
Európai bizottság értékelése szerint a kedvező
magyarországi gazdasági környezet (a
világjárványt megelőzően) remek lehetőséget
jelentett a gazdaságot érintő legfontosabb
kihívások kezelésre (például a földhasználat
alacsony hatékonysága, a termelékenység
alacsony növekedése és a munkaképes korú
népesség csökkenése), bár a világjárvány utáni
viharos időszakban ez az előrejelzés nem
feltétlenül fog beteljesülni.18
A magyar gazdaságot makrogazdasági
szabályozások segítették abban, hogy 2019ben ellenálljon a nemzetközi növekedés
lassulásainak.19 A munkaerő-piaci tendenciák
bár nyomást gyakorolnak az ágazatokra,
segítettek a szegénység visszaszorításában. A
világjárvány előtti pozitív gazdasági kilátások,
beleértve a laza finanszírozási feltételeket,
az uniós források jelentős beáramlását
és a támogató költségvetési politikát,
rekordmagasra emelték a beruházások
számát.
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Magyarország gazdasági növekedése
azonban többnyire a munkavállalók számának
növekedésétől függ, de az egy munkavállalóra
jutó termelés csak mérsékelten nőtt. Mivel
a munkaerőpiac a teljes foglalkoztatottság
közelében van, a munkahelyteremtés várható
nem lesz képes középtávon elősegíteni a
növekedést, különösen ott, ahol nincs képzett
munkaerő. Ez bizonyul az innováció és a
növekvő termelékenység fő akadályának.20
Ezt a problémát súlyosbítják a kormányzati
kiadások csökkentésére irányuló tervek,
amelyek a közeljövőben lassíthatják a
kulcsfontosságú kereskedelmi partnerek
növekedési forgatókönyveit, ezzel korlátozva a
magyar növekedést a világjárvány után.21
A bérek emelkedése miatt a termelési
költségek is emelkedtek, ezzel csökkentve
az exportőrök költség-versenyképességét,
és növelve az inflációt. Bár a kormány által
támogatott hitelezési rendszerek befektetési
lehetőségeket teremtettek a vállalkozások
számára, aggodalmak merültek fel azzal
kapcsolatban, hogy az ilyen források valójában
nem segítik elő az olyan hosszútávú gazdasági
növekedést, amely a társadalom szélesebb
rétegei számára is előnyös lenne.22
Magyarországon az alacsony
munkavállalónkénti termelés a gazdaság
mérsékelt innovációs teljesítmények
következménye; az innovációba, kutatásba és
fejlesztésbe fektetett növekvő beruházások
ellenére a szakképzett munkaerő hiánya
továbbra is jelentős probléma az országban,
és hátráltatja az innovációt. Ezt jelzi az a
tény is, hogy „Az EU-ban Magyarországon
az egyik legalacsonyabb a termékenységet
fokozó digitális technológiák alkalmazásának
aránya, mivel ezt a digitális készségek hiánya
gátolja.”23

AZONOSÍTOTT MAKROGAZDASÁGI SEBEZHETŐSÉGEK

Következtetések – főbb makrosebezhetőségek

A termelékenység alacsony növekedése

A rendelkezésre álló képzett munkaerő hiánya.

A munkaképes népesség csökkenése

Ciklikus költségvetési politika

MAGYARORSZÁG
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A COVID-19 hatásának vizsgálata
A COVID-19 által okozott zavar egyedülálló, és nem hasonlítható össze az elmúlt
évek más válságaival, beleértve a 2009-es gazdasági világválságot. Időtartamát,
hatókörét és a „gazdasági tankönyvekből” kiolvasható kész forgatókönyvek hiányát
tekintve rendkívüli bizonytalanság övezi, amely átfogó forgatókönyv-elemzést
igényel. Abban azonban mindenki egyetért, hogy a COVID-19 hatása mind a
gazdaság keresleti, mind kínálati oldalát érinti. Megkülönböztethetünk valódi
sokkhatásokat, pénzügyi sokkhatásokat, valamint az ezt a sokkhatást vizsgáló
gazdasági elemzések előrejelzéseit.
A következtetéseket a világjárvány terjedésével és halálozási arányával, a
gazdasági aktivitással, valamint a kormány által hozott intézkedésekkel,
korlátozásokkal és támogatásokkal kapcsolatos adatok alapján vontuk le. Az
adatokat a teljes régió átlagainak összehasonlításához is felhasználjuk, hogy
megtudjuk, hogyan teljesít az ország a vírus terjedésének visszaszorításában és
polgárai támogatása terén.

A COVID-19 világjárvány Magyarországon
A COVID-19 világjárvány emberek ezreit
érintette Közép- és Kelet-Európában. 2020.
szeptember közepéig az ebben a jelentésben
elemzett tizenkét országban több mint 335
ezer igazolt COVID-19 fertőzést regisztráltak.
Ugyanebben az időszakban a régióban
közel 10 ezer ember halt meg a COVID-19
következtében.
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5. ábra: Igazolt COVID-19 esetek, 1000 lakosonként összesítve
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Forrás: Deloitte, Macrbond

6. ábra: A COVID-19 halálozási aránya, 1000 lakosonként összesítve
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Magyarországon az igazolt esetek száma
a közép-kelet-európai átlag alatt volt a
világjárvány teljes időtartama alatt, azonban
szeptember elseje után ez a szám élesen
megugrott. Érdekes módon az összes
halálozás aránya jóval meghaladta a régió
átlagát, de sikerült annyira lelassítani,
hogy augusztus elején más országok már
megelőzték Magyarországot. Összességében
a magyarországi helyzet annyiban
különbözött a régiótól, hogy kevesebb igazolt
megbetegedés, de több haláleset fordult elő.

MAGYARORSZÁG

A magyarországi korlátozó intézkedések
hasonlóak a közép-európai régió többi részén
megfigyelhető intézkedésekhez. Az ország
szigorúsági mutatója a világjárvány első
néhány hónapjában az átlag alatt vagy annak
szintjén maradt. Május végén azonban ez a
mutató jóval magasabb szinten volt, mint a
régió többi országában. A bevezetett állami
támogatási mechanizmusok megfelelőnek
tűntek, és a legkiszolgáltatottabb csoportok is
hozzáférhettek a szükséges támogatáshoz.
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1. táblázat: Korlátozási intézkedések és állami támogatási mechanizmusok Magyarországon
Kategória

Leírás

Korlátozási intézkedés

Kihirdették a rendkívüli állapotot. A nem alapvető fontosságú
vállalkozásoknak ideiglenesen be kellett zárniuk. 9 és 12
óra között csak a 65 éves vagy annál idősebb emberek
vásárolhattak az élelmiszerboltokban, gyógyszertárakban és
egyéb alapvető fontosságú üzletekben.

Állami támogatási
mechanizmusok

• Április 4-én a hatóságok bejelentették két alap
létrehozását, összesen 2000 milliárd forint értékben (a GDP
4,3%-a);
• Júniusban/júliusban esedékes 500,000 forintos
bérkiegészítés az egészségügyi dolgozók számára, amely
mintegy 70 milliárd forintjába (a GDP 0,15%-a) kerül a
költségvetésnek;
• A vállalatok és magánszemélyek hitelkifizetéseinek
moratóriuma az év végéig;
• A vállalkozásoknak nyújtott rövid lejáratú hiteleket június
30-ig meghosszabbították;
• A vállalati likviditás növelése érdekében hitelgarancia- és
tőkeprogramokat jelentettek be;
• A legsúlyosabban érintett ágazatok mentesülnek
a társadalombiztosítási járulékok, béradók és a
kisvállalkozások adója alól;
• A munkaadók több, a mezőgazdasághoz kapcsolódó
ágazatban mentesülnek a munkavállalói bérek után
fizetendő járulékok és adók fizetése alól.

Forrás: Deloitte, Az IMF szakpolitikai válasza a COVID-19 járványra, Az Európai Bizottság politikai intézkedései a
koronavírus terjedése és hatása ellen - 2020. július 17.
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7. ábra: Korlátozási intézkedések - A szigorúsági index
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Forrás: Deloitte, Hale, Thomas, Noam Angrist, Emily Cameron-Blake, Laura Hallas, Beatriz Kira, Saptarshi
Majumdar, Anna Petherick, Toby Phillips, Helen Tatlow, Samuel Webster (2020). Oxfordi COVID-19 kormányzati
válaszkövető, Blavatnik Kormányzati Iskola

Következtetések

Magyarországon az igazolt esetek száma
elmarad a közép-kelet-európai átlagtól,
azonban a későbbi hónapokban hirtelen
emelkedés jeleit mutatja

Magyarország korlátozó intézkedései és
támogatási mechanizmusai megfelelőek a
járvány terjedésének visszaszorítására

A halálozások száma kezdetben jóval
magasabb volt az átlagnál, de július végére
más országok előzték meg

A csúcsidőszak során az országban
megfigyelt szigorúság hasonló volt a többi
közép-kelet-európai országéhoz, de az
átlagnál hosszabb ideig maradt szigorú.

MAGYARORSZÁG
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A COVID-19 hatása az agrár-élelmiszeriparra
Magyarországon
A COVID-19 hatásának számszerűsítése
érdekében több mutatót is elemeztünk.
Először a Google fogyasztói mobilitásra
vonatkozó adatait vizsgáltuk, amelyek rálátást
nyújtanak a fogyasztók érzelmeire és/vagy
a korlátozási intézkedések súlyosságára.
Ezután kinyertük és újrakalkuláltuk a
rendelkezésre álló rövid távú mutatókat annak
érdekében, hogy bemutassuk a gazdasági
sokk hatásának mélységét és időtartamát,
mind a kínálati (termelés), mind a keresleti
(főleg kiskereskedelmi) oldalon. Mindegyik
mutató megfelelő, 12 gazdaságot magában
foglaló közép-kelet-európai referenciaértékkel
rendelkezik.
A COVID-19 többek között súlyos
megszakadásokat eredményezett az ellátási
láncban és a készlet megrohamozására

késztette az embereket, akik be akartak
raktározni az árukból, és ez néhány boltban
készlethiányhoz vezetett. Ráadásul más okok,
például a szerencsétlen időjárási viszonyok
és a magyar valuta értékcsökkenése miatt
az élelmiszerek ára megemelkedett a járvány
kitörését követő hónapokban.
Az ipar egyes szektorai, például a bortermelés,
elkezdtek e-kereskedelmi megoldásokat
alkalmazni, míg mások, akik nem voltak elég
gyorsak vagy egyszerűen nem voltak képesek
alkalmazkodni, rendkívül megszenvedték a
vírus hatását. A szállodai és vendéglátóipart,
valamint az akvakultúrát és a turizmusra
támaszkodó ágazatokat szintén negatívan
érintette a járvány.

8. ábra: A fogyasztók, az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak mobilitása
az alapértékhez hasonlítva (%)
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Forrás: Deloitte, Macrobond
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Az alapvető fontosságú áruk és a szabadidős
tevékenységek kiskereskedelmi szektorain
belül a mobilitást leginkább a kezdeti
korlátozó intézkedések befolyásolták. Május
elején, amikor a korlátozó intézkedések
lazulni kezdtek, a mobilitás fokozatosan
növekedésnek indult a megszokott,
világjárványt megelőző szintre. A magyar
fogyasztók ugyanolyan mobilisok voltak,
mint a közép- és kelet-európai átlag,
időszakos kiugrásokkal és zuhanásokkal. A
magyarországi mobilitási átlagot kevésbé
befolyásolj a COVID-19 esetek tényleges
növekedése, tehát a legtöbb fogyasztó
magától reagált a lehető legerősebben a
meghozott korlátozó intézkedésekre. Annak
ellenére, hogy az esetek száma nőtt, a
mobilitás aránya tovább javult.
A Google mobilitása adatai pozitívnak tűnnek,

MAGYARORSZÁG

de az üzletekben eltöltött idő nem azonos
a látogatások számával. Ennek ellenére
sem biztos, hogy a fogyasztók mintája
reprezentatív az egész lakosságot nézve,
ezért sok üzlet tulajdonosa küzd likviditási
problémákkal, és akár csőd is fenyegetheti
őket. Bár a fogyasztás a munkaerő-piaci
helyzet romlása következtében lelassulhat,
és akár újra vissza is eshet (pl. a munkahelyek
elvesztése olyan emberek esetén, akiknek a
munkahelyét kormányzati programok tartják
fent), az élelmiszerek és italok értékesítése
továbbra is rugalmas marad. Ennek
eredményeként az élelmiszerek gyártása
hasonlóan fog teljesíteni. Ezt az előrejelzést
alátámasztják az elmúlt hónapok bizonyítékai,
amelyek az alábbi „hőtérképen” láthatók.
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2. táblázat: A COVID-19 hatásának hőtérképe - gyártási teljesítmény

Adott áruk gyártása

2020
márciusa
2019
márciusához
képest
%-ban

2020
áprilisa
2019
áprilisához
képest
%-ban

2020
májusa
2019
májusához
képest
%-ban

2020
júniusa
2019
júniusához
képest
%-ban

2020
júliusa
2019
júliusához
képest
%-ban

Magyarország

76%

36%

57%

80%

84%

A keletközép-európai
országok GDPvel súlyozott
átlaga

81%

51%

65%

84%

93%

Magyarország

91%

70%

77%

103%

113%

A keletközép-európai
országok GDPvel súlyozott
átlaga

84%

57%

79%

101%

112%

Magyarország

102%

92%

92%

95%

96%

A keletközép-európai
országok GDPvel súlyozott
átlaga

98%

84%

91%

96%

98%

Magyarország

108%

90%

93%

97%

98%

A keletÉlelmiszerés
közép-európai
italgyártás
országok GDPvel súlyozott
átlaga

104%

87%

93%

98%

101%

Beruházási
javak
gyártása

Tartós
fogyasztási
cikkek
gyártása

Nem tartós
fogyasztási
cikkek
gyártása

A táblázat szezonálisan és naptári hatással kiigazított adatokat tartalmaz.
Forrás: Deloitte, Eurostat

A feldolgozóipari termelés tekintetében
Magyarország súlyosan érintett a tőke és a
nem tartós árucikkek terén. Bár a beruházási
javak a szemléltetett 5 hónap során az
átlag alatt maradtak, a tartós fogyasztási
cikkek júniusban és júliusban képesek voltak
helyreállni. A közgazdasági elméletnek
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megfelelően a nem tartós árucikkek és az
élelmiszer-ipari termékek sokkal kevésbé
voltak érintve a világjárvány csúcspontján. De
ezek sem voltak képesek gyorsan helyreállni
és kissé a közép-kelet-európai országok átlaga
alatt maradtak.

A COVID-19 HATÁSA AZ AGRÁR-ÉLELMISZERIPARRA MAGYARORSZÁGON

3. táblázat: A COVID-19 hatásának hőtérképe - nagy- és kiskereskedelem
2020
márciusa
2019
márciusához
képest
%-ban

2020
áprilisa
2019
áprilisához
képest
%-ban

2020
májusa
2019
májusához
képest
%-ban

2020
júniusa
2019
júniusához
képest
%-ban

2020
júliusa
2019
júliusához
képest
%-ban

Magyarország

105%

91%

97%

100%

101%

A keletközép-európai
országok GDPvel súlyozott
átlaga

98%

87%

98%

100%

102%

Magyarország

112%

102%

102%

102%

102%

A keletközép-európai
országok GDPvel súlyozott
átlaga

106%

94%

97%

97%

99%

Magyarország

93%

83%

98%

100%

100%

A keletközép-európai
országok GDPvel súlyozott
átlaga

93%

83%

98%

102%

104%

Magyarország

115%

103%

103%

102%

103%

A keletközép-európai
országok GDPvel súlyozott
átlaga

106%

94%

97%

96%

99%

Magyarország

105%

91%

98%

97%

103%

A keletközép-európai
országok GDPvel súlyozott
átlaga

99%

86%

92%

97%

97%

Forgalom
(Változatlan árak)

Kiskereskedelem,
a gépjárművek
és motorkerékpárok
kivételével

Élelmiszerek, italok és
dohány kiskereskedelmi
eladási

Nem élelmiszeripari termékek
(beleértve az
üzemanyagot
is) kiskereskedelmi eladásai
Vegyes üzletek
kiskereskedelmi eladásai,
ahol túlsúlyban
vannak az
élelmiszerek,
italok vagy
dohányáruk
Élelmiszerek, italok és
dohány kiskereskedelmi
eladásai szaküzletekben

A táblázat szezonálisan és naptári hatással kiigazított adatokat tartalmaz. A nagykereskedelemről nincsenek
elérhető adatok, kivéve a gépjárműveket és a motorkerékpárokat.
Forrás: Deloitte, Eurostat

MAGYARORSZÁG
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A tartós fogyasztási cikkek gyártásának
súlyos érintettségével szemben a
kiskereskedelmi értékesítés látszólag kevésbé
volt kitéve a járványnak. A nem-élelmiszer
kategóriákban Magyarországon áprilisban
9%-kal esett vissza az éves kiskereskedelem,
az éves áprilisi nem-élelmiszer termékek
eladása pedig 17%-kal csökkent (amely a
közép-és kelet-európai átlagnak megfelelő
érték). Nem meglepő módon az élelmiszerek

jól teljesítettek, és bár magas növekedés nem
volt tapasztalható az éves értékesítés terén,
az előző évinél 2%-kal, a közép-kelet-európai
átlagnál pedig 3-8%-kal magasabbak voltak.
Az egyetlen kategória, amely rosszabbul
teljesített az előző évnél, a szaküzletek
kiskereskedelme volt, de az értékek így
is a régióban megállapított értékek felett
maradtak.

Következtetések

Az igazolt COVID-19 esetek jóval
alacsonyabbak voltak a középkelet-európai átlagnál, szeptember
elején azonban erős növekedés volt
megfigyelhető

Az élelmiszerek és italok gyártása jobban
vagy ugyanolyan jól teljesített a többi
hazai iparághoz és a kelet-közép-európai
országokhoz képest is

A COVID-19 halálozási aranya
Magyarországon jóval magasabb volt a
közép-kelet-európai átlagnál, de az ország
görbéje azóta ellaposodott, és már a régió
átlaga alatt van

Az élelmiszerek iránti fogyasztói kereslet
áprilisban 102%-ra csökkent, és júliusban
tartotta ezt a szintet

A korlátozási intézkedések valamivel
később szigorodtak, mint a régió többi
területén, de sokban hasonlítottak
az átlaghoz. Magyarország azonban
lassabban lazította a bevezetett
korlátozásokat
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Előrejelzés - Forgatókönyvek
és következmények
Helyreállás
Még túl korai megjósolni, hogy a jövő
évi GDP-növekedés lehetővé teszi-e
Magyarország számára, hogy helyreállítsa
a világjárvány hatásainak nagy részét,
vagy ezek olyan drasztikusnak bizonyultak,
hogy még 2021-ben is hátráltatni fogják a
gazdaságot. Érdemes észben tartani, hogy
az előrejelzések rendkívül bizonytalanok a
folyamatosan változó járványhelyzet miatt.
Összehasonlítási szempontból azonban
meghatározhatunk néhány olyan fontos
tényezőt, amelyek hatással lehetnek az ország
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és az agrár-élelmiszeripar lehetséges jövőbeli
forgatókönyveire.
A régióban a magyar gazdaság volt az egyik
leginkább érintett. Az első negyedévi kezdeti
növekedés után a második negyedévben
az éves GDP 13,5%-kal csökkent. Az előző
éveket figyelembe véve azonban a magyar
gazdaság folyamatosan növekedett, az
Európai Bizottság talán ezért jósol 2020-ra
7%-os csökkenést, 2021-re pedig szinte teljes
fellendülést.

HELYREÁLLÁS

9. ábra: GDP-változás, %, éves alapon
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Forrás: Deloitte, Eurostat, a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala

4. táblázat: Az Európai Bizottság makrogazdasági előrejelzései
Foglalkoztatás* (%
változás
évről évre)

Magánfogyasztás* (%
változás
évről évre)

Államháztartási egyenleg (a
GDP %-ában)

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

1.0

1.1

-2.5

0.5

-5.8

5.6

-2.8

-1.8

7.5

0.4

1.4

-3.9

3.0

-6.9

6.1

-7.1

-2.2

-7.8

4.5

2.8

2.2

-3.1

0.8

-4.6

4.0

-6.7

-4.0

-7.7

6.2

0.3

1.9

-5.7

3.7

-7.2

7.1

-8.3

-3.4

Magyarország -7.0

6.0

3.5

2.8

-3.8

1.1

-6.0

5.5

-5.2

-4.0

Lettország

-7.0

6.4

0.4

2.0

-2.6

0.9

-6.1

7.0

-7.3

-4.5

Litvánia

-7.1

6.7

0.8

1.5

-3.5

2.0

-9.9

7.8

-6.9

-2.7

Lengyelország -4.6

4.3

2.7

2.8

-4.5

2.2

-4.9

3.8

-9.5

-3.8

Románia

-6.0

4.0

2.5

2.8

-2.5

0.6

-6.2

4.9

-9.2

-11.4

Szerbia**

-2.4

4.0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Szlovákia

-9.0

7.4

1.9

0.8

-3.4

2.0

-7.1

7,2

-8.5

-4.2

Szlovénia

-7.0

6.1

0.2

1.1

-2.7

2.0

-6.1

6.3

-7.2

-2.1

GDP (%
változás
évről évre)

Inflációs
ráta HICP (%)

2020

2021

2020

Bulgára

-7.1

5.3

Horvátország

-10.8

Cseh
Köztársaság
Észtország

Ország

* 2020 tavaszi előrejelzések. Egyéb előrejelzések a 2020-as nyári kiadásból.
** A Világbank előrejelzései Szerbiára vonatkozóan.
Forrás: Deloitte, Eurostat, Világbank
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Az Európai Bizottság előrejelzése a
korlátozások további fokozatos feloldását és
az egészségügyi helyzet normalizálódását
feltételezi. Ezért feltételezzük, hogy a vírus
nem fog visszatérni, és nem lesz úgy nevezett
„második hullám.” A koronavírus mellett a
következő negyedévekben egyre több minden

függ az elfogadott stratégiától és a középtávú
helyreállítási intézkedésektől, valamint az
üzleti környezet minőségétől, és kevesebb
az olyan rövidtávú intézkedésektől, mint a
likviditás biztosítása a vállalatok számára
vagy a foglalkoztatás támogatása.

A magyar agrár-élelmiszeripar forgatókönyveinek
meghatározása és kontextusba helyezése
Az előrejelzés elemzése forgatókönyvtervezési módszertant alkalmaz.24 A mátrixot
két magas szintű változó alapján építettük fel
(melyek maguk is több releváns részváltozót
tartalmaznak), amelyek négy alternatív
forgatókönyv kvadránst fogalmaznak
meg, köztük pesszimista, mérsékelt és
optimista jövőbeli lehetőségekkel. Ezeket a
forgatókönyveket a helyi piaci és regionális
elemzések alapján dolgoztuk ki részletesen,
és további segítséget jelentettek az
Európai Technológiai Intézet egyes régiókat
képviselő élelmiszerszakértőivel folytatott
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megbeszélések során szerzett információk
is. Ez biztosítja, hogy a vizsgált agrárélelmiszeripari értékláncok az előrejelzési
mátrixon belül megfelelően helyezkednek el
a regionális összefüggéseket tekintve, alulról
felfelé irányuló elemzés integrálásával, a felső
szinteken megszabott keretfeltételek mellett.
A kiválasztott két magas szintű változó a
gazdasági tényezők, valamint a közpolitika
és egyéb tényezők. Az ezeken belül értékelt
részváltozók (exogén változók) a következők: »

A MAGYAR AGRÁR-ÉLELMISZERIPAR FORGATÓKÖNYVEINEK

Gazdasági tényezők
Belföldi kereslet
Magas: Az áruk iránti fogyasztói kereslet
helyreáll, és az ellátási láncok csak minimális
zavaroknak vannak kitéve.
Alacsony: A gazdasági visszaesés (és a
munkanélküliség) csökkenti a fogyasztók
vásárlóerejét, és ebből kifolyólag a
keresletet. A fogyasztók rendelkezésre álló
jövedelme csökken és a költési szokások
konzervatívabbá válnak, a fogyasztók kerülik a
prémium minőségű ételekre való kiadásokat.
Külkereskedelmi feltételek
Kedvező: A piacok fellendülésével a helyi
ellátási láncok visszatérhetnek a megszokott
kereskedelmi tevékenységeikhez, amelyeket
a világjárványt megelőző árak tükröznek. A
világjárvánnyal kapcsolatos kereskedelmi
akadályok az EU-n belül és kívül is
leküzdhetők.
Kedvezőtlen: A nemzetközi árupiacok
keresletének romlása csökkenti a helyi export
és termelés értékeit. Szűk árréspiacként

a helyi gazdálkodókat külső ársokkok
sújtják. A kereskedelmi zavarok eseti alapon
jelentkeznek az EU-n belül és más külföldi
piacokon is.
Fogyasztói és üzleti bizalom
Kedvező: A fogyasztók árukereslete
fenntartható módon áll helyre és az ellátási
láncok csak minimális zavarokat érzékelnek.
Az egészséggel kapcsolatos kockázatkerülés
a sokk előtti szintre áll vissza. A fogyasztók
idővel tájokozottabbá és informáltabbá
válnak.
Kedvezőtlen: A fogyasztók nem térnek
vissza teljesen a régi költési szokásaikhoz és
mintázataikhoz, csökkentik a luxustermékekre
és a magas hozzáadott értéket képviselő
termékekre való kiadásaikat, és helyettük az
olcsóbb alapanyagok és a tartós árucikkek
felé fordulnak. A fogyasztók kevésbé
hajlandók éttermekben fogyasztani, helyette
gyakrabban készítenek ételeket otthon,
alacsony hozzáadott értékű termékek
felhasználásával.

Közpolitika és egyéb tényezők
Korlátozási intézkedések

Szakpolitikai támogatás

Kedvező: A lezárások enyhülnek, így
megszűnnek az ellátási láncok és a
munkaerőáramlás zavarai.

Magas: A kormányok megfelelő
segélycsomagokat nyújtanak, amelyek
támogatják a gazdasági tevékenységeket,
ezzel fokozva a fogyasztók és az
üzleti vállalkozások bizalmát, valamint
vásárlóerejüket – ez elősegíti az ételek és az
italok iránti kereslet fenntartását.

Kedvezőtlen: A lezárások fennmaradnak és a
vírus „hullámokban” tér vissza. A karanténok
és a fokozott ellenőrzések válnak a normává.
Az éttermek korlátozott kapacitásban
működnek, amely közvetlenül rombolja a
keresletet.

MAGYARORSZÁG

Alacsony: Az állami támogatás nem
elegendő a fogyasztók megnyugtatásához, a
munkahelyek megőrzéséhez és a gazdaság
fenntartható fellendülésének elősegítéséhez.
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forgatókönyv 1
„A teljes helyreállás útja”
forgatókönyv 1
„A teljes helyreállás útja”
Belföldi kereslet

Fogyasztói és vállalkozói bizalom

Pozitív

Negatív

Külső kereskedelmi feltételek

Korlátozási intézkedések

Szakpolitikai támogatás

A „teljes helyreállás” forgatókönyv
megvalósulásához elvárt, hogy számos
endogén és exogén változó kedvező irányba
mozduljon el. A kedvező feltételek általános
követelményei miatt ezt „optimista”
forgatókönyvnek lehet nevezni.
• A korlátozó intézkedéseket teljesen
feloldották. Sikeresen kifejlesztettek
és elterjesztettek egy védőoltást vagy
gyógyszert.
• A munkaerő és a kereskedelem, valamint a
hotelek, éttermek és kávézók szektorában
is enyhültek a zavarok.
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• Javult a vállalkozások és a fogyasztók
bizalma.
• A legfontosabb kereskedelmi partnerek
és turisztikai források hasonlóan kedvező
feltételeket tudnak felmutatni.
• A nemzeti kormányok hatékony
szakpolitikai támogatása katalizálta és
indította be a korai változásokat.

A MAGYAR AGRÁR-ÉLELMISZERIPAR FORGATÓKÖNYVEINEK

forgatókönyv 2
„Az új fogyasztó útja”
forgatókönyv 2
„Az új fogyasztó útja”
Belföldi kereslet

Fogyasztói és vállalkozói bizalom

Pozitív

Negatív

Külső kereskedelmi feltételek

Korlátozási intézkedések

Szakpolitikai támogatás

A két „mérsékelt” forgatókönyv egyikeként
az „új fogyasztó” forgatókönyv várhatóan
olyan feltételek keveréknek eredménye lenne,
amely egyrészt lehetőséget nyújt a teljes
helyreállásra, másrészt a gyakorlatban viszont
megakadályozza azt a fogyasztói trendekre
és magatartásra gyakorolt jelentős és tartós
hatásai miatt, ezek pedig elmozdulásokhoz
vezetnek a keresletben, amelyekhez bizonyos
mértékig az agrár-élelmiszeripari értékláncok
egészeinek alkalmazkodniuk kell.
• A korlátozó intézkedések feloldása a
forgatókönyv sajátos előfutára. Sikeresen
kifejlesztettek és elterjesztettek egy
védőoltást vagy gyógyszert.
• Az agrár-élelmiszeripari értékláncon
keresztül kiszűrődő viselkedési hatások
fenntartása.

MAGYARORSZÁG

• A kereslet elmozdulása, amely valószínűleg
a magasabb hozzáadott értékű
élelmiszerek iránti kereslet csökkenésében
nyilvánul meg.
• Alacsony szakpolitikai támogatottság (a
fogyasztás felélesztése)
• A globális gazdasági fellendülés pozitív
irányba mozdul, lehetővé téve a külföldi
piacok számára, hogy bizonyos mértékig
elnyeljék az újonnan kialakult hazai
többletet.
• A hotelek, éttermek és kávézók szektorának
teljesítménye csökken (akár kizárólag a
belföldi utazások
• (if only through drop in domestic travel).
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forgatókönyv 3
„Az új szabálykönyv útja.”
Belföldi kereslet

Fogyasztói és vállalkozói bizalom

Pozitív

Negatív

Külső kereskedelmi feltételek

Korlátozási intézkedések

Szakpolitikai támogatás

A két „mérsékelt” forgatókönyv egyikeként
az „új szabálykönyv” forgatókönyv az „új
fogyasztó” forgatókönyvvel némileg ellentétes
feltételek keverékének eredménye lenne.
A fent említett esettől eltérően ebben az
esetben a fogyasztóbázis egyértelműen
készen áll a világjárványt megelőző állapotba
való visszatérésre, azonban a kormányzati
politikai következmények, vagyis a korlátozó
intézkedések, ennek terhére válnak.
• A korlátozások megszüntetése nem
garantált. Belföldön még nem terjesztenek
védőoltást vagy gyógyszert.
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• A kormányzati politika a pénzügyi
támogatás és a korlátozó intézkedések
keverékét foglalja magában.
• A hotelek, éttermek és kávézók szektora
szenved, kockázatok és lezárások mellett
próbál felépülni.
• Az ellátási lánc megszakításai és
a szezonális (migráns) munkaerő
áramlásában akadályok jelentkeznek.
• Lehetséges késedelem és bizonyos
beruházások felfüggesztése az értéknövelő
élelmiszer-feldolgozási kapacitások terén.

A MAGYAR AGRÁR-ÉLELMISZERIPAR FORGATÓKÖNYVEINEK

forgatókönyv 4
„A torzítás és megszakítások útja.”
Belföldi kereslet

Fogyasztói és vállalkozói bizalom

Pozitív

Negatív

Külső kereskedelmi feltételek

Korlátozási intézkedések

Szakpolitikai támogatás

A „torzítás és megszakítások” útja egy
„pesszimista” forgatókönyv megnyilvánulása,
amely során a gazdasági és a közpolitikai
tényezők egyaránt kedvezőtlenül alakulnak.
• Szigorú korlátozó intézkedések, kedvezőtlen
külkereskedelmi feltételek és nem
megfelelő politikai támogatás.
• A fogyasztói és vállalkozói bizalom
csökkenése; csökkenő belföldi kereslet.
• A kereskedelmi feltételek romlása csökkent
globális piaci árakat eredményezhet –

MAGYARORSZÁG

ami veszélyeztetheti a mezőgazdasági
termelőket. A protekcionizmus kockázata
tovább súlyosbíthatja a csökkenést.
• Szigorúbb egészségügyi előírások,
a szociális távolságtartás és egyéb
szabályozások változásai növelik az üzleti
tevékenység költségeit/csökkentik a
termelékenységet (egy alkalmazottra jutó
jövedelem).
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A forgatókönyv-elemzés eredményei és következményei
Mezőgazdasági és inputszolgáltatók

Közpolitika és egyéb tényezők
Kedvezőtlentől a kedvezőig

• A világjárvány előtti magyar termelési
potenciál 20%-kal meghaladta a belföldi
keresletet, ezért ez az ágazat az exportra
támaszkodik, aminek eredményeként
egyedülállóan ki van szolgáltatva a kereslet
globális csökkenése okozta ársokkoknak a
globális árupiacokon.
• Az alacsonyabb hozzáadott értékű
termékekre való átállás (az Új fogyasztó
és a Megszakítás forgatókönyveihez
kapcsolódva) potenciális lehetőséget kínál
enyhe keresletnövelés formájában.

• Az egészséges élelmiszerek iránti egyre
növekvő érdeklődés lehetőséget kínál
arra, hogy a hazai termelés elmozduljon
az ökológiai gazdálkodás irányába
(Észtországhoz hasonlóan), hogy
megragadják a növekvő belső keresletből
származó értéket.
• A szezonális munkaerő megszakadásai
különös kockázatot jelentenek ebben az
ágazatban, a leállás jelentős nyomást
helyezhet a bérekre.

Az új fogyasztó

Teljes helyreállás

• A fogyasztói preferenciák a helyi
termékek irányába mozdulnak
el, amelyet a növekvő fogyasztói
tudatosság vezérel
• A magas tápértékű termékek növekvő
fontossága

• Amikor a kereslet visszatér a
világjárványt megelőző szintre, a
termelési többlet eloszlik
• A mezőgazdasági termelés által
érzékelt árnyomás csökken
• A munkaerőáramlás zavartalan

Torzítás és megszakítás

Az új szabálykönyv

• A szezonális és nemzetközi
munkaerőáramlásban zavarok
jelentkeznek
• A túlzott kínálat negatív hatással van
az árupiacra
• A belföldi kereslet csökken a gazdaság
visszaesésének következtében

• Növekvő bérnyomás a mezőgazdasági
termelőkön
• Kereskedelmi bonyodalmak kockázata
• Az egészségügyi és biztonsági
intézkedések betartásának
szükségessége
• A fogyasztói kereslet visszatér a
világjárványt megelőző rendszerhez

Gazdasági tényezők
Negatívtól pozitívig
Forrás: Deloitte elemzés
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Élelmiszerek és italok gyártása

Közpolitika és egyéb tényezők
Kedvezőtlentől a kedvezőig

• Az élelmiszer-feldolgozó ágazat sikere
és felépítése szorosan kötődik a magas
hozzáadott értékű termékek iránti
kereslethez.
• A magyar élelmiszer-feldolgozó ágazat
túlnyomórészt alacsony hozzáadott
értéket képviselő, összeszereléstípusú folyamatokat foglal magában,
amelyek szerepet játszanak a globális
értékláncokban. Mint ilyen, a magyar
élelmiszer-feldolgozó ágazat ki van
szolgáltatva a kulcsfontosságú
kereskedelmi partnerei és a külföldi
fogyasztók által kiváltott keresleti
sokkoknak azokon a területeken, ahová
a magyar feldolgozó vállalatok árukat
gyártanak.

• A magas hozzáadott értékű termékek
iránti kereslet jelentős forrása a hotelek,
éttermek és kávézók szektorától függ.
• A nagy idegenforgalmi iparral rendelkező
országok csökkenést tapasztalnak,
emiatt a helyi hozzáadott értéket teremtő
folyamatoknak kevesebb lehetőségük lesz
• A lezárási korlátozások éttermekre
gyakorolt hatását a házhozszállítási
alkalmazások és szigorúsági intézkedések
befolyásolják
• A globális többletből a gyártók profitálnak
– az érték csökkenése az inputok árának
csökkenésével jár

Az új fogyasztó

Teljes helyreállás

• A megváltozott fogyasztói szokások
miatt az éttermek helyett az emberek
inkább otthon étkeznek
• A változó kereslet miatt az élelmiszertermelőknek újra kell pozícionálniuk
magukat
• Az élelmiszer-gyártók profitálnak az
alacsonyabb nemzetközi piaci árakból

• A növekedés és a kereslet szintje
visszatér a korábbi dinamikához
• Az ágazat továbbra is versenyképes és
vonzó a befektetők számára
• Növekvő fogyasztói bizalom és
vásárlóerő

Torzítás és megszakítás

Az új szabálykönyv

• A hotelek, éttermek és kávézók
megszakításai érintik az
élelmiszergyártást is
• A konzervatív fogyasztói szokások
aláássák a feldolgozók és gyártók
növekedési potenciálját.
• Az új irányelvek és előírások járulékos
költségekkel járnak
• Az élelmiszer-feldolgozó
létesítményekbe és a modern gyártási
folyamatokba való befektetések
leállnak

• A hotelek, éttermek és kávézók
megszakításai érintik az
élelmiszergyártást is
• Az új irányelvek és előírások járulékos
költségekkel járnak
• A protekcionizmus csökkenti a versenyt
• Az élelmiszer-gyártók potenciálisan
profitálhatnak az alacsonyabb
mezőgazdasági nyersanyagárakból

Gazdasági tényezők
Negatívtól pozitívig
Forrás: Deloitte elemzés
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Kiskereskedelem
• A (élelmiszerbolti) kiskereskedők
elszigeteltebbek a járvány okozta
sokktól, mint a többi szektor. Az éttermi
fogyasztásról az otthoni fogyasztásra való
áttérés növeli az élelmiszerek fogyasztását
• Az online élelmiszer-kiskereskedelem a
verseny kulcsfontosságú színterévé válik,
amely komoly beruházásokat igényel a
logisztikai hálózatok és az online hirdetési
struktúrák terén. Míg a világjárványt
megelőzően az online vásárlók
száma ugyan nem nőtt, a vásárlások
mennyisége és gyakorisága viszont igen.
A korlátozási intézkedések során az online
élelmiszerboltokban történő vásárlás
növekedett, és ez a tendencia várhatóan
a világjárványt követően is lendületben
marad
• Magyarország kifejezetten kiemelkedő
turisztikai szektorral rendelkezik, amely
a GDP több mint 10%-át teszi ki. Mivel a

világjárványt megelőzően évente 16 millió
turista látogatott el az országba, a lezárási
intézkedések rendkívül nagy keresleti
forrásra jelentettek veszélyt, beleértve a
hotelek, éttermek és kávézók szektorát
is. A Magyar Turisztikai Ügynökség
előrejelzései szerint az ágazat 2022-ig
16%-kal fog hozzájárulni a DP-hez, de a
járvány fontos kérdéseket vetett fel, hogy
vajon továbbra is megállja-e a helyét
a tendencia ilyen előrejelzése, és hogy
az élelmiszer-szolgáltatási ágazatok
továbbra is támaszkodhatnak-e a
hasonló előrejelzésekre a jövőbeli kereslet
megjóslásához
• Az online élelmiszer-vásárlásra való átállás
veszélyeztetheti a hagyományos üzletek
forgalmát, ami nyomást gyakorol azokra a
boltokra, ahol nehézséget okoz a költségek
megfizetése

Az időjárás fontossága
A kedvező időjárási körülmények pozitív katalizátorai lehetnek a helyreállásnak. Az
éghajlatváltozás az időjárás nemkívánatos változékonyságát és az időjárási szélsőségek
fokozódását vonja maga után, akár szokatlanul sok csapadék (nem megfelelő időben),
akár szokatlanul forró időszakok és hőmérsékleti rekordok formájában, amelyek
az aszályok és a talaj nedvességének növekvő tendenciáját idézik elő Közép-KeletEurópában. A talajnedvesség csökkenése különösen a mezőgazdasági és az alapanyagszolgáltatók számára okoz gondot, nem csak a fokozott elsivatagosodás és a
szántóföldek elvesztése miatt, hanem azért is, mert a szárazabb talajok miatt csökken
a betakarítási mennyiség, mivel ezek nem képesek feloldani (és megtartani) a fontos
trágyát.
Az időjárás az agrár-élelmiszeripar elemzésének természetes jelentőségű változója.
Érvényes exogén változóként az „egyéb” kategóriában kerülhet bele a mátrixokba, mint
tényező. A jobban befolyásolható és előre jelezhető változók koherens halmazának
fenntartása érdekében a fenti módszertanban nem szerepel. Ez azonban egyáltalán
nem csökkenti a jelentőségét egy ilyen jelentés tekintetében, és moduláló tényezőként
szem előtt kell tartani, mivel kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolhatja az egyes
forgatókönyveket illetve katalizátorként működhet az egyes változások előtt, különösen
a mezőgazdasági és az inputszolgáltatók esetén.
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Közpolitika és egyéb tényezők
Kedvezőtlentől a kedvezőig

Az új fogyasztó

Teljes helyreállás

• A kiskereskedők esetén szükséges
a marketing stratégiák kiigazítása a
változó fogyasztói igényekhez való
alkalmazkodás miatt
• Nagyobb online vásárlási kapacitás
szükséges a fogyasztók elvárásainak
teljesítéséhez
• A kiskereskedők között nagy a verseny
a kereslet és elvárások kielégítése
érdekében.

• A nagykereskedők szokásos üzleti
tevékenységet folytatnak
• Növekedési lehetőség kisebb helyi
szereplők számára
• A gyalogos forgalom és a fogyasztói
vásárlóerő növekedése a fogyasztás
növekedéséhez vezet
• A hotelek, éttermek és kávézók szektora
visszatér a világjárványt megelőző
szintre, fellendítve ezzel a kapcsolódó
ágazatokat.

Torzítás & megszakítás

Az új szabálykönyv

• A fogyasztói bizalom csökkenése
alacsonyabb fogyasztáshoz vezet
• A konzervatív fogyasztási szokások
miatt az emberek ritkábban keresnek
fel üzleteket és ez alacsonyabb
kiadásokhoz vezetnek
• A kiskereskedőknek további
költségekkel kell szembenézniük
az egészségvédelmi és biztonsági
előírások betartásának biztosítása
érdekében.

• A kiskereskedők számára előnyös az
otthoni főzésre való átállás
• Az élelmiszer-szolgáltatás és
vendéglátás szenved az alacsony
kereslet miatt
• A verseny ki van téve a digitális
értékajánlatoknak

Gazdasági tényezők
Negatívtól pozitívig
Forrás: Deloitte elemzés
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Szakpolitikai és beruházási
vonatkozások
Lehetőségek és növekedési területek
A COVID-19 világjárvány továbbra is jelentős
fenyegetést jelent a gazdaság egészére. Amint
az elemzés kimutatta, az agrár-élelmiszeripar
minden szegmensében zavart okozott.
Ezek a zavarok mondhatni megváltoztatták
a „játékszabályokat.” A mezőgazdasági
termelők gyakrabban kerültek közvetlen
kapcsolatba a fogyasztókkal, a kiskereskedők
kénytelen voltak gyorsan növelni az online
rendelési kapacitásukat, a fogyasztók
pedig vásárláskor jobban odafigyeltek az
élelmiszerek tápértékére. Az ilyen dinamikus
fejlődések lehetőséget teremtenek az agárár-
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élelmiszeripar növekedésére és innovációjára.
Magyarországnak komoly lehetőségei vannak
arra, hogy a világjárványt a növekedés
katalizátoraként használja ki. A világjárvány
előtt a magyar gazdasági teljesítmény és
növekedés a legmagasabbak közé tartozott
az EU-ban. Az egészséges élelmiszerek iránti
(például a mentes és biotermékek) belföldi
kereslet jelentősen nőtt, nem kis részben
a magas belső keresetlenek köszönhetően,
amit a lakosság allergiás és gluténérzékeny
tagjainak átlagosnál magasabb száma
csak felerősített. A magyar élelmiszer-

LEHETŐSÉGEK ÉS NÖVEKEDÉSI TERÜLETEK

feldolgozó ágazatban megfigyelt egyik
különös gyengeség az alacsony hozzáadott
értékű, összerelés-jellegű munka terén
mutatkozott meg (ez a nemzetközi ellátási
láncok keresletétől függ). A csökkent globális
keresletet előrejelző forgatókönyvek esetén
lehetőség nyílik a magyar innovációba
történő befektetésekre, és a feldolgozóipar
átszervezésére a nagyobb hozzáadott értéket
képviselő gyártás irányába. Az organikus

és „mentes” termékek iránti belső kereslet
növekedése logikus termelési ágazattá
teszi ezt a beruházások és a szakosodás
tekintetében egy olyan időszak során, amikor
a magyar export iránti kereslet bizonytalan
(pesszimista forgatókönyvek, amelyek
potenciálisan érinthetik a kulcsfontosságú
kereskedelmi partnereket).

A fenntartható helyreállás kulcsfontosságú lehetőségei
Mezőgazdaságok és input-szolgáltatók
Lehetőség

Indok

Potenciális új fogyasztói bázis

Többen keresnek helyi termékeket

A termelési folyamat innovációja a magasabb
erőforrás-hatékonyság és az alacsonyabb
környezeti hatások érdekében

Változó kereslet és társadalmi preferenciák,
amelyek megváltoztatják a termelési
folyamatot

Közvetlenebb kapcsolat a fogyasztókkal és
magasabb árrés

A gazdák és a fogyasztók közötti távolság
csökkenése a fogyasztói preferenciák
megváltozása következtében

Méretgazdaságosság a fokozott nemzeti és
regionális együttműködés által

A nagyobb nemzetközi ellátási láncok
megszakadása, de a közép- és kelet-európai
közlekedési infrastruktúrába irányuló
beruházások fenntartása
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Élelmiszer-feldolgozás, tárolás és szállítás
Lehetőség

Indok

A helyi beszállítóknak lehetősége van saját
termékeik bemutatására

A növekvő fogyasztói érdeklődés a helyi áruk
és termékek iránt csökkenti az ökológiai
lábnyomot

Lehetőség van „zöldebbé” tenni az élelmiszerelőállítási folyamatát

A változó kereslet a gyártási folyamat
megváltoztatását igényli

Új és hatékony szállítási és tárolási
megoldások

Szállítási zavarok

Magasabb önellátás iránti igény az országon
vagy régión belül

A kereskedelem és az ellátási lánc
megszakadása

Kiskereskedők, éttermek és fogyasztók
Lehetőség

Indok

Megalapozottabb fogyasztói döntések és új
versenyterületek

Egyre növekvő hajlandóság az otthoni
ételkészítésre és növekvő tudatosság a
fenntarthatóság terén

Nagyobb érdeklődés a helyi élelmiszerkiskereskedők és -piacok iránt, amely pozitív
hatással van az árrésekre

Növekvő fogyasztói érdeklődés a helyi
termékek iránt

Nagyobb kereslet a fogyasztók részéről a
Növekvő érdeklődés a szaküzletek iránt, amely
folyamatos társadalmi-gazdasági fejlődés vagy
pozitív hatással van a fedezetre
az egészségügyi és táplálkozási igények miatt
Digitalizáció - az online megrendelések és az
élelmiszer házhozszállítás növekedése
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Az otthonmaradás iránti szükség vagy vágy

LEHETŐSÉGEK ÉS NÖVEKEDÉSI TERÜLETEK

Támogató intézkedések
1 A szakpolitikai változásokat – mind

4 A közép-kelet-európai kormányoknak és a

2 A világjárvány megelőzésére vagy

5 Az új piacok megszerzése, a KKV-k

a korlátozó intézkedéseket, mind a
támogatási rendszereket – egyensúlyba
kell hozni a védelem, a stabilitás és a
fenntartható helyreállítás iránti igény
érdekében. Ezenkívül, a döntéshozóknak
megfelelő időben kell tájékoztatniuk
a korlátozások végrehajtását vagy
feloldását érintő tervekről, és említeniük
kell a pénzügyi támogatásra vonatkozó
jogosultsági és egyéb feltételeket is.
hatásának enyhítésére irányuló
valamennyi fő politikai változást átlátható
és átfogó gazdasági hatásvizsgálattal
kell alátámasztani. Március óta számos
kormány és más érdekelt fél szükséges és
értékes ismereteket szerzett a különböző
programok és eszközök hatékonyságáról,
költségéről és hatásáról. Különösen
sok bizonyíték és adat áll rendelkezésre
a COVID-19 válság kiskereskedelemre
gyakorolt hatásáról, beleértve az
élelmiszereket is.

3 A döntéshozóknak biztosítaniuk kell a helyi
piacokat és a nemzetközi kereskedelmet
zavaró kockázatok megfelelő nyomon
követését és az azokra való reagálást. A
válságkezelésnek, beleértve a korlátozó
intézkedéseket, határellenőrzéseket és
az adminisztratív döntéseket, amelyek
kihatnak az agrár-élelmiszeriparra,
intenzívebb és hatékonyabb kormányközi
együttműködés tárgyát kell képeznie.
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regionális agrár-élelmiszeriparnak inkább
lehetőségként, és nem csupán kihívásként
kell az európai zöld megállapodásra
gondolniuk. Ugyanakkor megfelelő
strukturális politikákra van szükség a
közép- és kelet-európai élelmiszer-ipari
ágazat helyzetének javításához a globális
értékláncon belül, valamint a sürgető
fenntarthatósági kérdések és a társadalmi
elvárások kezeléséhez is.
növekedésének fellendítése és ezáltal
az agrár-élelmiszeripar kielégítő
méretgazdaságosságának elérése
érdekében a közép-kelet-európai
közlekedési infrastruktúra további
fejlesztése és klaszterek kialakítása
szükséges. A közép- és kelet-európai
kormányoknak továbbra is be kell
fektetniük a közúti és vasúti hálózatokba,
ezzel javítva a nagyobb városok, kikötők és
vidéki területek elérhetőségét.

6 Az agrár-élelmiszeripari termékek

márkaneve és promóciója a fogyasztói
preferenciák változások alapján. A helyi
és regionális önkormányzatoknak együtt
kell működniük az iparág képviselőivel
a fenntartható fellendülés és az üzleti
környezet javítása érdekében.
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Függelék: A vizsgálat
módszertana
Vizsgált országok
Ez a projekt 12 közép- és kelet-európai országot vizsgált:
Bulgária

Horvátország

Csehország

Észtország

Magyarország

Lettország

Litvánia

Lengyelország

Románia

Szerbia

Szlovénia

Szlovákia

Módszertani megközelítés
A projekt módszertana ötvözi az ágazati szintű adatok kvantitatív elemzését, valamint a
szakirodalom és a szakértőkkel folytatott megbeszélések kvalitatív elemzését. A történelmi
adatok és az egyes országok jelenlegi helyzetének kutatása után előretekintő elemzésre került
sor annak vizsgálata érdekében, hogy az ágazatokon átívelő hatás miként alakul a különböző
COVID-19 forgatókönyvek szerint. Ennek alapján feltérképezzük a világjárvány konkrét rövid és
hosszú távú következményeit az ipar meghatározott területein. Ez pedig lehetővé teszi olyan
rövid és középtávú intézkedések tervezetének kidolgozását, amelyeket a különböző érdekeltek,
köztük a köztisztviselők is meghozhatnak az agrár-élelmiszeripar fenntartható fellendülésének
biztosítása érdekében.
A módszertanról további részletek a következő oldalon érhetők el:
Food Foresight: A COVID-19 hatása Közép- és Kelet-Európa élelmiszer-ágazatára
eitfood.eu/foodforesight
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Disclaimer
Deloitte Consulting S.A. (Deloitte) has prepared this report in order to assist EIT Food CLC North
East (EIT Food) in undertaking a foresight analysis regarding the impact of COVID-19 on the agrifood sector in Central and Eastern Europe. No other party is entitled to rely on this document for
any purpose whatsoever and Deloitte accepts no responsibility or liability to any party other than
EIT Food in respect of this document and/or any of its contents.
This document does not constitute a fairness opinion or investment advice and should not
be interpreted as such. Furthermore, services provided do not and will not constitute audit
or audit services or financial, operational or tax due diligence services, legal services and tax
and bookkeeping services of any nature. This document also includes statements, estimates,
projections and opinions provided by the experts engaged by the Deloitte concerning anticipated
future scenarios, which are subject to significant business, economic and competitive
uncertainties and contingencies, and which are or may be beyond the control of EIT Food.
Accordingly, such statements, estimates, projections and opinions may not actually be realised
(whether materially or otherwise), and no representations are made by any party as to their
accuracy, completeness or achievability. By using this document any such user agrees that this
document has been prepared in the interests and for the needs of EIT Food and not those of any
other party. Its contents do not constitute financial or other professional advice. Any such other
party should seek its own professional advice in relation to its specific circumstances. To the
fullest extent possible, both Deloitte and the EIT Food disclaim any liability whatsoever arising out
of or connected with the use (or non-use) of this document and its contents, including any action
or decision taken as a result of such use (or non-use). No third party user acquires any right as
a result of such access that it would not otherwise have had and Deloitte has not assumed any
duties or obligations that it would not otherwise have had.
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