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2019. ősz 
 
A GKI az OTP Bank Agrárágazati Igazgatóság támogatásával egy fél évente ismétlődő, őszi és tavaszi 
felmérést indított el a mezőgazdasági termelők körében. A GKI havonta publikált konjunktúra indexében 
– az Európai Unió módszertanának megfelelően – nem szerepel az agrárszektor, de Magyarországon 
az ágazat nemzetgazdasági jelentősége miatt szükségesnek mutatkozik képet kapni az aktuális 
helyzetről, a szereplők helyzetmegítéléséről és várakozásairól. Az első felmérésre 2018 októberében, a 
másodikra 2019 áprilisában került sor a mérlegbeszámolót benyújtó agrárcégek körében. A felmérés 
harmadik hullámára 2019 őszén került sor. 
 
2019 őszén mind a mezőgazdaság rövid (féléves) kilátásait mutató agrárkonjunktúra index, mind 
a három éves előrejelzést tartalmazó hosszú távú kitekintési index romlott. A felmérések kezdete 
– 2018 ősze – óta ez a második csökkenés. Ez az időszak még rövid ahhoz, hogy tendenciákra 
következtessünk, de azt jelzi, hogy a magyar mezőgazdaságban nem javult a helyzet és a perspektíva 
az eltelt egy év alatt. Ugyanakkor mindkét mutató a pozitív tartományban maradt, tehát visszaeséstől 
nem kell tartani sem rövid-, sem hosszú távon. 
 

Az OTP-GKI agrárkonjunktúra index értékei, 2018 ősz - 2019 ősz 
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Az üzleti környezet megítélése összességében javult két pontot, de a világpiaci helyzet és a hitelhez 
jutás megítélése romlott. Sokat javultak viszont a gazdasági szabályozáshoz és az egyéb 
körülményekhez fűzött várakozások. A piaci várakozások romlottak, mind a rövid távú kereslet, mind az 
árváltozások megítélése kedvezőtlenebbé vált.  Az agrárkonjunktúra index mérsékelt optimizmust 
jelez, ami azonban kissé gyengült tavasz óta. 
 
A hosszú távú kilátások indexe is gyengült két pontot. A hosszú távú kitekintési index azt jelzi, hogy 
a mezőgazdaságban alapvetően még mindig bizakodóan ítélték meg a kilátásokat a válaszadók, de 
növekvő aggodalmak övezték a saját termékek iránt várható keresletet, az élelmiszeripari 
kilátásokat; továbbá a földhasználat csökkentését tervezték válaszadók. Kevésbé tartottak viszont a 
2020 utáni uniós Közös Agrárpolitika hatásától, mint korábban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


