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Élelmiszeripari válságot okozhat a gáz ára

Ömlesztett műtrágya raktár

Ez leginkább az élelmiszerimportra szoruló szegényebb államokat sújthatja, komoly gondokat
okozhat a hiány. Jövőre a hazai és az európai kis- és középgazdálkodókat is erősen sújthatja ez a
helyzet. Románia legnagyobb műtrágyagyártója az Azomureş (Azomaros) vegyi kombinát (a svájci
Ameropa-csoport tagja) szakértőivel elemeztük, hogy hogyan érintheti a gazdákat az energiahordozó
globális drágulása.
A gazdasági válságot kétségtelenül a gazdaság tavalyi, covid–19-világjárvány miatti leállása idézte
elő.
Több kulcsfontosságú iparág részben vagy teljes egészében leállt, amitől megnövekedett a
termékeik iránti kereslet, és ez előbb a termelői, később a fogyasztói árakat is befolyásolta. A
hirtelen megugró kereslet kielégítésére kevésnek bizonyultak a rendelkezésre álló szállítmányozási
kapacitások, és a helyzetet a brexit következtében előállt kamionsofőr-hiány is súlyosbította.
Az ipar egyre több földgázt igényelt 2020. januárjától, azonban 2021. január 4-én a hollandiai online
értékjegypiac (TTF – Title Transfer Facility) ugrásszerűen drágított – 1 megawattóra gáz ára 17-ról 65
euróra ugrott. Ez a korábban 15–20 eurós éves átlagárhoz képest 320 százalékos áremelkedés.
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A börze követte a lépést, ebben az időszakban 450 százalékkal emelkedett a gáz ára a válság
előttihez képest. Ennyire rövid idő alatt ilyen nagy növekedésnek még nem voltak tanúi a gazdasági
elemzők. (Az európai kisgazdaságokban a drágulás hatására 150-200 euróval drágul a fűtés.) És
egyelőre nincs arra utaló jel, hogy az ár csökkenne.
Ugyanis az európai zöld megállapodás (Green Deal) szerint csökkenteni kell a közösség szén-dioxidkibocsátását, ellenkező esetben pedig – főleg a nagyfogyasztóknak – zöld adót kell fizetnie. Ez akár
100 százalékos áremelkedést okozhat a fosszilis energiahordozók árában.
Közben a gazdaság járvány utáni fellendülése hatására az ázsiai nagyipari fogyasztók is több gázt
igényelnek, ezért az orosz Gazprom inkább Kínának, Japánnak és Törökországnak szállít több gázt,
az európai exportja terhére. Németországba idén 20 százalékkal kevesebb gáz jutott, mint tavaly,
ami igencsak megrengeti Európa legnagyobb gazdaságát, így az Európai Uniót is. November elején
csupán
71 százalékban volt feltöltve az EU gáztároló kapacitása, és a télen várhatóan nagyobb fogyasztás
következtében aligha enyhül a hiány. Ez beláthatatlan időre magasan tarthatja a gázárakat, vélik az
elemzők.
Rekordáron a műtrágya

Az Azomureş gyártelepe

Marosvásárhelyen van Románia legnagyobb műtrágyagyártó cége, az Azomureş, amit erősen érint a
gazdasági válság. A gyár 2020-ban az ország húsz legjobb cége közé tartozott. Áruforgalma 1,3
milliárd euró volt. Az Európában lévő
120 hasonló gyár között a tizedik helyen áll. Románia műtrágyaszükségletének az 50 százalékát
biztosítja. A román mezőgazdaság 2,4 millió tonna műtrágyát igényel évente.
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Az Azomureş éves termelése 1,6 millió tonna, amiből 1,3 milliót értékesítenek az országban, a hiányt
behozatalból pótolják a gazdák. Termelési kapacitásuk 75 százalékát a belpiacon értékesítik, de
szállítanak műtrágyát környékbeli országokba is, Magyarországra, Szerbiába, Ukrajnába,
Lengyelországba, és elenyésző mennyiségben a tengerentúlra is exportálnak.
Romániában saját értékesítési hálózata van a gyártónak, ami megelőlegezi a gazdáknak a
műtrágyát, az Ameropa egyik leányvállalata pedig, a konstancai Ameropa Grains hasonló
feltételekkel biztosít nekik vetőmagot.
A gyár kereskedelmi osztályának elemzése szerint az ország déli-délkeleti részében levő
nagygazdaságok a drágulás ellenére már idén felvásárolták a jövőre szükséges műtrágyát, igaz,
egyelőre kevesebb mennyiséget értékesített a gyártó, mint az előző év hasonló időszakában. A
legjobban azonban a kisgazdákat érinti a drágulás, akik ilyen áron már nem biztos, hogy
„megengedhetik” maguknak a felárat, és emiatt csökkenhet az ország jövő évi termése.
Josh Zacharias kereskedelmi igazgató elmondta, mivel a földgáz a műtrágyagyártás alapanyaga, az
előállítási költség 80 százalékát a gázár teszi ki. A gáz világpiaci drágulása miatt az európai
műtrágyatermelés a válság előtti időszak felére csökkent. Sok gyár bezárt vagy csökkentette a
termelését.
A cég által a szabadpiacon vásárolt gáz ára 2012. januárjában 18 euró volt megawattóránként, idén
októberben pedig 100 euró, így értelemszerűen megdrágult a műtrágya is.
A válság óta a világpiacon a műtrágyaárak kereslete és kínálata közötti egyensúly is felborult: Kína,
Törökország és Oroszország ugyanis leállította az exportját, Indiában és Ausztráliában csökkentették
a termelést. Az Azomureş is félkapacitással üzemel az idén. A kereslet növekedése miatt 2021
második félévében a műtrágya világpiaci ára rekordmagasságba emelkedett.
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A műtrágyagyárak termelésének a csökkentése nem csak a növénytermesztőket érinti. A gyárak
által előállított folyékony szén-dioxid a húsfeldolgozó ipar hűtőfolyadéka, az autóiparban pedig
adalékanyagként használják. Sok más ország mellett Tajvan jelezte, hogy hiánycikk lett az AdBlue
(DEF) adalékanyag.
Az igazgató szerint a világ élelmiszer-termelésének 50 százaléka függ a műtrágyagyártástól. Ha az
ára miatt kevesebb műtrágyát vásárolnak a gazdák, a termeléskiesést az élelmiszerár emelésével
kompenzálják.
A növénytermesztők a termény árának 20 százalékát költik műtrágyavásárlásra, a többi a
műveléshez szükséges üzemanyag- és egyéb inputok költségét fedezi. Az Azomureş a korábbi
háromszorosára emelte a műtrágya árát.
A Műtrágyagyártók Európai Szövetsége tájékoztatta a helyzetről az Európai Bizottságot is, ugyanis a
fejlemények elkerülhetetlenül kihatnak az unió mezőgazdasági-élelmiszeripari piacára is. Az ördögi
kör azzal zárul, hogy kevesebb étel kerül a fogyasztók kosarába, ami szociális válságot is előidézhet,
hosszú távon megnő az elszegényedési ráta.
Még megelőzhető a jövőre jósolt szociális válság
Az iparági szövetség képviselői az Európai Bizottság tudtára adták, hogy a pandémia okozta
világpiaci kereslet-kínálat közötti egyensúly felborulása okozta a válságot. Felkérték az EB
illetékeseit, hogy a tagországok mozgósításával több irányból pótolják a földgáztartalékokat, és
különböző intézkedésekkel szorítsák le az árakat. Ha a járványt követően a gazdasági helyzet
visszaáll a korábbi kerékvágásba, akkor a műtrágya ára is csökkenhet.

Jelentősen csökkent a műtrágyaeladás

Ugyanakkor ez a helyzet kedvezőnek is bizonyulhat az iparág számára, hiszen ha a mezőgazdasági
és élelmiszeripari termékek drágulnak jövőre, akkor a gazdáknak több műtrágyát kell vásárolnia az
idén, és megfelelő minőségű vetőmagot, hogy növeljék a hozamokat, ha így jövőre nagyobb
jövedelemre tehetnek szert.
A kisebb jövedelmű kis- és középgazdálkodók a helyzet vesztesei, akik képtelenek több műtrágyát
vásárolni. Anélkül is lehet termelni, de az a mennyiség és a minőség rovására megy, mert arra is
számítani kell, hogy előbb-utóbb a műtrágya ára eléri azt a szintet, amit a gazdák nem tudnak
megfizetni, és akkor felborulhat az integrált rendszer. Ez azt is jelenti, hogy nem tudja megfelelő
áron eladni a gazda a termést, nem tudja az optimális gazdálkodáshoz szükséges műtrágyát
megvásárolni. Ettől még több gyár zár be – és akkor már gázfogyasztó sem lesz.
Az Azomureş szakértője szerint az energetikai válság következményei beláthatatlanok lehetnek, ha
az agráriumba és az élelmiszeriparba is begyűrűznek. Ezért az összes EU-tagországnak minél előbb
lépnie kell, hogy a növénytermesztők elfogadható áron juthassanak az oly fontos alapanyaghoz, a
műtrágyához, és elkerüljük a jövő évre jósolt válság szociális elmélyülését.
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Az Agrárminisztérium kapcsolatrendszerében lévő külhoni magyar gazdák programjairól
a www.hatartalangazda.kormany.hu [1]honlap tájékoztat.
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