Mi jöhet még?
avagy
A húsipar elmúlt egy éve és az előttünk álló
bizonytalanságokkal teli időszak.

2022. 04.07.
(a prezentáció az AKI és a KSH anyagainak felhasználásával készült)

A tavalyi év a húsiparban is érdemi teljesítménynövekedést hozott
A termelés volumenindexe (előző év 100%)
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A húsipar teljesítménye nagyobb
mértékben növekedett mint az
élelmiszeriparé.
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2021-ban az élelmiszeripar
termelésének volumene 8,9%-kal
növekedett, míg az iparé majdnem
9,3%-kal.

Hús-,
baromfihúskészítmény
gyártása

A húsfeldolgozás és tartósítás ágazat
és húskészítmény gyártás
teljesítménye is 13%-kal növekedett.
(Ez elsősorban a bázishatásnak
köszönhető.)

A húsipar belföldi értékesítése jelentősen növekedett 2021-ben
A belföldi értékesítés volumenindexe (előző év 100%)
%

A belföldi értékesítés
volumenindexe tavaly az
élelmiszeriparban jelentősen
növekedett (7,5%).
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Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

2020-ban a húsfeldolgozás és
tartósítás (11,4%) és a
húskészítmény gyártás (4,5%)
belföldi értékesítése is növekedett.
(Ennek oka elsősorban a bázishatás.)

A húsipar exportteljesítménye is jelentősen növekedni tudott 2021-ben
Az export értékesítés volumenindexe (előző év 100%)
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Az élelmiszeripar export volumene,
tavaly több mint 10%-kal nőtt.
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A húsfeldolgozás és tartósítás
alágazat 8%-kal növelte az export
volumenét, míg a készítmény
alágazat majdnem 30%-kal (29,4%).
(A bázishatásnak itt is jeletős
szerepe van.)
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Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

A levágott sertések száma kicsit növekedett
Vágás
Mo-n
(ezer
tonna)

2021-ban a sertéslétszám
decemberben 2,7 milliós volt. 124
ezres csökkenés egy év alatt.
A kocalétszám csökkent több mint
4%-kal és az állomány nagysága 157
ezerre.

2021-ben 4,8 millió sertést vágott a
magyar húsipar, ez 3,5%-os
növekedést jelent.
Vágás
EU-ban

A magyar ágazat súlya, az Unión belül továbbra is >2%.
Forrás: AKI

2014-óta (az élősertés és a félsertés
áfájának csökkentését követően)
több mint 1 millióval, 29%-kal nőtt
a vágáslétszám, miközben a
sertéslétszám 3,1 millióról 2,7
millióra csökkent.

A húsipar külkereskedelmi mérlege valószínűleg javult 2021-ben
Az élősertés és sertéshús külkereskedelmének mennyisége
Az élősertés exportunk és importunk
is csökkent némileg.

Sertéshús exportunk több mint 10
ezer tonnával nőtt (161 ezer tonna) ,
csakúgy mint az importunk (142 ezer
tonna).

Az élősertés és sertéshús külkereskedelmének értéke

Értékben az élősertés exportunk (16
Mrd Ft) és importunk (38 Mrd Ft) is
csökkent.

Mennyiségben 20 ezer tonna körüli
defficit, értékben 6 Mrd Ft körüli
többlet jellemezte a sertés ágazat
külkereskedelmi mérlegét 2021-ben.

Forrás: AKI

A szélsőséges árhullámzás 2021-et is jellemezte
Sertés havi világpiaci ára

Az elmúlt három év az ASP és a Covid-19 miatt a
szokásostól eltérő éven belüli áralakulást
eredményezett szélsőséges árhullámzás mellett.

A magyar átlagár gyakorlatilag teljesen lekövette az
EU-27 átlagát.

Hazai termelésből származó vágósertés ára

2019-ben közel 50%-os volt az éven belüli
áremelkedés, míg 2020-ban 30%-os csökkenés ment
végbe, 2021-ben az év eleji 25%-os növekedés után
folyamatosan csökkent az élősertés ára.
Az elmúlt hetek árrobbanása egészen új helyzetet
teremt. Kevesebb mint 2 hónap alatt több mint
60%-kal nőtt a német jegyzés, amit a magyar
sertésár is követ.

Forrás: AKI

Mi várható a következő hónapok során húságazatban?
Amit tudunk
A sertéstenyésztés önköltsége folyamatosan növekszik.
- takarmánygabonák drágulnak (két év alatt 2-3szoros drágulás)

Ami ebből következik

Az élősertés árának csökkenése a közeljövőben nem
várható.

- energiaköltségek növekednek (egy év alatt 4-5szörös drágulás
- bérköltségek folyamatosan növekednek

Az élősertés árának csökkenése a közeljövőben nem
várható.
A legfontosabb termelési tényezők önköltsége a húsipar
számára is növekszik. (energiaköltségek, munkabér,
logisztikai költségek, csomagolóanyagok költsége)

A sertéshús és húskészítmények átadási, így fogyasztói
árának is növekednie kell, különben a húsipar
veszteségessé válik.

Az átlagkeresetek az EU csatlakozásunk óta lényegesen nagyobb
mértékben növekedtek, mint a húsárak
Egyes termékek fogyasztói árának és a bruttó átlagkeresetnek alakulása 2004 és 2021 között
%
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Nemzeti Sport

bruttó havi átlagkereset

Az önköltségnövekedés értékesítési árakba történő beépítése a
következő időszak legnagyobb kihívása
A kiskereskedelmi láncok ellenállása az önköltségek elismerése és a fogyasztói árba
történő beépítése ügyében súlyos következményekkel járhat.

MINDEN NAP SZÁMÍT!
A húsipar szereplőinek többsége esetében nem áll rendelkezésre tartalék.
Bármennyire is fájdalmas,
a fogyasztó felé a termékek valódi önköltségét meg kell jeleníteni.
A felpörgő élelmiszerinfláció okozta problémákra való várható reakció:
- Fogyasztáscsökkenés és termékdualizálódás (a prémium termékek és az olcsó termékek
szerepének erősödése)
- Minőség gyengítési folyamatok egyes termékek esetében – helyettesítő termékutánzatok
(imitátumok) ismételt megjelenése nagyobb mennyiségben (feltét, rudacska, pálcika stb.)
- Olcsó tömegtermékek importjának esetleges erősödése
A húsipar jövedelmezőségének potenciális csökkenése akkor, amikor a fejlesztések
végrehajtására lennének források.
Az ágazati konszolidáció potenciális felgyorsulása.

MINDEN NAP SZÁMÍT!
A húsipar szereplőinek többsége esetében nem áll
rendelkezésre tartalék.
Bármennyire is fájdalmas,
a fogyasztó felé a termékek valódi önköltségét meg kell jeleníteni.
Kereskedelmi partnereinktől és a fogyasztóktól megértést, a
realitások elfogadását kérjük.
Csak így van esély arra, hogy 2,3,5 év múlva is legyen magyar
húsipar, megfelelő mennyiségben és minőségben legyenek hazai
húsok és húskészítmények az üzletek polcain.

Néhány húsvéti jó tanács a fogyasztóknak
-

A hús „bizalmi termék”. Olyan gyártótól, olyan forgalmazótól vegye meg az ünnepi
asztalra valót, amelyben eddig nem csalódott!

-

Kétes eredetű terméket, olyat amelynek a címkéjén a gyártót nem tüntetik fel, ne
vásároljon!

-

Legyen tisztában azzal, hogy a húsvéti füstölt áruk kategóriában nagyon sokféle
minőségű termék található meg a piacon. Az 1500 Ft-os gyorsérlelt , főtt sonka és
a 2500-3000 Ft feletti hagyományos érlelésű sonka nem ugyanaz a termék.

-

Vásárláskor gondosan ellenőrizze a termék minőség megőrzési idejét!

-

Vásároljon legális, a Hússzövetség tagjai által gyártott magyar terméket!

Köszönöm a figyelmet!

