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Emelkedtek a bérek az agráriumban
A magyar gazdaság bővüléséhez termelési oldalról a legtöbb nemzetgazdasági ág hozzájárult. Az
árutermelő ágak közül az ipar hozzáadott értéke 5,9, az építőiparé 47 százalékkal nőtt, a
mezőgazdaságé 2,7 százalékkal csökkent a 2018. első negyedévihez képest.

Fotó: MTI

2019. első negyedévében a mezőgazdasági termelői árak 8 százalékkal nőttek az előző év azonos
időszakához képest, ami 2013 óta a legerőteljesebb első negyedévi növekedés volt.
A növényi termékek ára 13 százalékkal emelkedett, az állatok és állati termékeké 1,2 százalékkal
csökkent. A tavalyi tenyészidőszak kedvezőtlen időjárása okozta terméscsökkenés árakra gyakorolt
hatása még mindig érezhető, a gabonafélék ára 15 százalékkal magasabb volt, mint 2018 első
negyedévében.
A búza termelői ára negyedével, a kukoricáé 3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.
A burgonya (91 százalék) és a zöldségfélék (46 százalék) jelentős drágulásában az előző két évi
alacsony bázisnak is szerepe volt.
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A gyümölcsök ára ugyanakkor az egy évvel korábbi, magas bázisról ötödével esett vissza. A
vágómarha ára 7, a vágósertésé 2,6 százalékkal mérséklődött, a vágóbaromé 2,7 százalékkal nőtt. A
tej ára alig változott (+0,9 százalék), az étkezési tyúktojásé 13 százalékkal csökkent.
A mezőgazdasági termelés ráfordítási árai 5,5 százalékkal magasabbak voltak a 2018. első
negyedévinél, a folyó termelőfelhasználás (5,6 százalék) és a mezőgazdasági beruházások (5
százalék) árszínvonala is nőtt. A takarmányok 9,6, a műtrágyák 11, a növényvédő szerek 2,9, az
állatgyógyászati készítmények 4,2, az energia és kenőanyagok 3,6 százalékkal drágultak. Nőttek az
épület- és a gépberuházások (10 és 2,1 százalék) árai is.
A termelői árak és a ráfordítási árak hányadosaként számolt agrárolló értéke 102,4 százalék volt, az
előző évihez képest (97,7 százalék) ellentétesen változott.
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