Az OECD-FAO előrejelzése a mezőgazdasági piacokról 2019-2029-re
Miről szól az előrejelzés?
Az OECD-FAO Outlook az OECD és az ENSZ mezőgazdasági szervezete, a római székhelyű FAO évente
megjelentetett középtávú, 10 évre szóló mezőgazdasági előrejelzése. Fontos kiemelni, hogy mivel
meglehetősen hosszú távra szól, nem szabad konkrét előrejelzésként tekinteni rá, „csupán” azt mutatja be,
hogy a modellezési eredmények és szakértői konszenzus alapján milyen tendenciák várhatók a főbb
mezőgazdasági termékek piacain. Azaz az Outlookból nem az egyes mezőgazdasági termékek
meghatározott időpontban előállított konkrét mennyisége, ára derül ki, hanem változatlan feltételek és
bizonyos feltételezések mellett valószínűsíthető jövőbeni tendenciák. Ezek a legvalószínűbb tendenciák
tehát elfedik, elfedhetik a rövidtávú áringadozásokat.

Az előrejelzés legfontosabb megállapításai
Az idén júliusban nyilvánosságra hozott előrejelzés legfontosabb üzenete, hogy a legtöbb mezőgazdasági
termék ára reálértéken nem fog nőni a következő tízéves időszakban. Ez a megállapítás szöges ellentétben
áll a korábbi elemzői konszenzussal, amely a mezőgazdasági alapanyagok árának folyamatos emelkedését
várta. Ez a korábbi várakozás elsősorban azon alapult, hogy az agráriumban nincsen olyan a technológiai
fejlődési tartalék, lehetőség, amely lehetővé tenné, hogy a termelés hatékonyságának javulása lépést
tartson a népesség növekedésének az ütemével. A termelés extenzív növelésének – új termőterületek
művelésbe vonása, ill. állatállomány növekedése – pedig a szűkülő erőforrások (talaj, víz, energia) szabnak
egyre szembetűnőbb fizikai korlátokat. Ezzel szemben az OECD-FAO legfrissebb előrejelzése szerint a világ
mezőgazdasága képes lesz a kibocsátás jelentős növelésére, döntően hatékonyságnövekedésnek
köszönhetően., Ez a várakozások szerint különösen a jelenleg kisebb hatékonysággal termelő területeken
jelentkezik, amely ráadásul egybeesik az elsősorban népességnövekedésre visszavezethető
többletkereslettel.. Emellett egyes térségekben – így pl. Latin-Amerikában – extenzív növekedésre is sor fog
kerülni, azaz új területek kerülnek mezőgazdasági művelés alá és nőni fog az állatlétszám.
A keresleti oldalon továbbra is a népességnövekedés, egyes térségekben a vásárlóerő növekedése, az
urbanizáció és - elsősorban a fejlettebb régiókban - a környezi- és egészségügyi szempontok lesznek a
meghatározó hajtóerők. Ennek következtében a legnagyobb népességdinamikával rendelkező fejlődő
régiókban az alacsonyabb értékű áruk fogyasztásnövekedése dominál, míg a nagyobb és/vagy növekvő
jövedelemmel rendelkező régiókban a magasabb hozzáadott értékű állati fehérjék (különösen a
tejtermékek), illetve az egészséges táplálkozáshoz szükséges zöldségek és gyümölcsök fogyasztása
növekszik. Az elmúlt évtizedben meghatározó jelentőségű, első generációs bioüzemanyag felhasználás
indukálta kereslet telítődni és megtorpanni látszik. Ennek következtében csökken a kukorica, cukornád, és
az olajos magok ilyen irányú felhasználásához kapcsolódó kereslet. Ugyanakkor ezen növények újabb
megfelelő felvevő piacokat találnak egyrészt a növekvő takarmány-felhasználásnak, másrészt a magasabb
feldolgozottságú növényi olajokat és cukrot igénylő ún. kényelmi élelmiszerek iránti fokozódó keresletnek
köszönhetően.
A kínálati oldalon az elkövetkező időszak növekedése főként az intenzív termelés által, azaz a
termelékenység növekedésén keresztül fog lezajlani, igaz a klímaváltozás miatti adaptációs kényszer
részben csökkenti ennek érvényesülését. Ez a termelékenység- vagy hatékonyságnövekedés egyben azt is
jelenti, hogy a pótlólagos erőforrásokat olcsóbban lehet bevonni a termelésbe. A növekedés extenzív
módja, azaz új erőforrások – elsősorban termőterületek – bevonása kevésbé lesz jellemző a következő
időszakban. Mind az intenzív, mind az extenzív növekedés régiónként eltérő jelleggel és mértékkel fog
megjelenni.

A termelékenység növekedését elsősorban a mezőgazdasági termelés jelenlegi fejlettségi szintje
befolyásolja. Ennek megfelelően a fejlettebb régiókban (EU, Észak-Amerika), ahol már jelenleg is az intenzív
árutermelés domináns, alacsonyabb ütemű hatékonyságnövekedésre lesz lehetőség. Ezt a növekedési
korlátot tovább erősítik az egyre szigorodó környezeti és állatjóléti követelmények. A fejődő régiók
(különösen Afrika) nagyobb ütemű növekedésének keresleti oldali magyarázata, hogy a népességnövekedés
is ezeken a területek jelentkezik.
Ami az extenzív növekedést illeti, a jelentés globálisan változatlan nagyságú mezőgazdasági hasznosítású
földterületet vetít előre, azonban ez jelentős regionális és művelési ágak közötti eltéréseket takar. Míg a
fejlett régiókban – Európában a gyep míg Észak Amerikában a szántó rovására – az egyéb, mezőgazdaságon
kívüli földhasználati mód növekedése miatt, addig Afrikában a kedvezőtlenebbé váló agroökológai
feltételek miatt jelentkezik a mezőgazdasági terület csökkenése. Ezzel szemben Latin-Amerika esetében
jelentős szántó és gyepterület növekedésre van kilátás, Óceánia esetében pedig szántó növekedés és
minimális gyepterület csökkenés várható.
Ágazati oldalról vizsgálva, a gabonák és a pálmaolaj esetében a hozamnövekedés biztosítja a kibocsátás
bővülését, míg az olajosmagok és cukornád esetében a területbővülés és a hozamnövekedés együttesen.
Szintén regionális sajátosságként jelentkezik Latin Amerika esetében a kettős termesztés1 mind nagyobb
területen történő térnyerése, míg Észak-Amerikában a vetésszerkezet átalakulásának köszönhetően
növekszik a kukorica és a szója betakarított területe, ahol a hozamnövekedést a növénynemesítés viszi
előre.
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Egy gazdálkodási évben egyazon területen két növénykultúra – pl. kukorica és szója, vagy búza és szója - kerül
egymás után művelésbe.

Szintén fontos megemlíteni a figyelembe vett demográfiai és makrokörnyezetre vonatkozó legfontosabb
feltételezéseket illetve a projekciók hozzájuk kapcsolódó érzékenység vizsgálatát. A kiemelt jelentőségű
régiók demográfiai és makro mutatóit az 1. táblázat foglalja össze.
LatinSzubAmerika és
Szahara
Karibi
Európai
Afrika
India
Kína térség
Unió
OECD
Népességnövekedés (%)
2.55
0.94 0.17
0.83
0.10
1.93
GDP növekedés (%)
3.76
7.08 7.62
1.67
1.50
2.15
Egy főre eső jövedelem növekedése
1.37
6.58 5.37
1.83
1.30
1.93
Infláció
5.50
3.60 2.50
4.20
3.10
Olajár
Változatlan reál ár (2016-18 átl. 56,7 USD/hordó)
Csökkenő reál ár (2016-18 átl.: 248 USD/t, 2028: 279
Műtrágyaár
USD/t)
2016-18 átl.
13.69
67.14 6.68
3.44
0.88
Árfolyam (USDhoz)
2028
17.82
82.36 7.43
5.18
0.93
A bizonytalansági tényezők között növekvő jelentőséggel bír a piaci-kereskedelmi bizonytalanság
(különösen a USA-Kína kereskedelmi háború), amely várhatóan jelen lesz mind az input mind az output
esetében. A bizonytalan piaci viszonyok a korábbinál nagyobb árvolatilitást eredményeznek és

összességében rontják a piaci hatékonyságot. Szintén növeli a bizonytalanságot a járványok illetve egyéb
állat- és növényegészségügyi kockázatok, amelyek gyakran a közvetlen hatáson túl számottevő közvetett
következményekkel járnak. Az érzékenységvizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a kereslet (fogyasztás)
kevésbé érzékeny a termeléshez képest. Legnagyobb változékonyságot az árak mutatják, amelyek a +/40%-os sávban is mozoghatnak. Míg egyes tényezők (jövedelem, hozam) viszonylag szimmetrikusan
befolyásolják a kukorica árát, addig az árfolyam (nagyobb valószínűség mellett csökkenti) és az olajár
(nagyobb valószínűség mellett növeli) változására aszimmetrikusan reagál. Hasonló módon eltérés van az
egyes tényezők által kifejtett hatás mértékében: A jövedelem illetve az olajár változása kisebb, az árfolyam
és a hozam változás nagyobb mértékben befolyásolja a kukorica árváltozását.

Az Outlook kiemeli a nemzetközi kereskedelem növekvő szerepét, amelynek két kiemelt haszonélvezője
Latin Amerika és Kelet-Európa (Ukrajna és Oroszország) lesz. Mindkét régió esetében figyelemre méltó,
hogy a potenciál mögött fontos szerepet játszik a kedvező természeti adottságok, azaz a nagy
mennyiségben elérhető jó minőségű termőföld illetve vízforrások.
Az egyes legfontosabb élelmiszer kategóriák fogyasztási arányát megvizsgálva jelenleg is számottevő
különbség van az egyes régiók között, amely jelentősen középtávon sem változik. Ugyanakkor a magas
illetve növekvő jövedelmű régiókban növekvő állati fehérjefogyasztás várható. Ennek kapcsán Dél-Kelet
Ázsia lesz a legmeghatározóbb többletfogyasztást mutató régió. Ugyanakkor a régión belül jelentős
különbségek mutatkoznak: míg Kínában elsősorban a sertés- és baromfihús fogyasztása növekedhet, addig
Dél-Ázsiában a tejtermékeknek jut nagyobb szerep a növekedésben. Általánosan elmondható, hogy a
húsfogyasztás elsősorban a jelenleg is nagyobb arányban húst fogyasztó területeken fog növekedni.
Ugyanakkor a fogyasztói preferenciák változása – életmód, környezet- és egészségtudatosság növekedése –
belső átrendeződést, egyes hústípusok helyettesítését eredményezi. Például Kanada és Új-Zéland illetve
Európa esetében a marhahús fogyasztás csökkenése, míg a baromfihús növekedése várható. Ugyan ezen
okra visszavezethetően a kedvezőtlen élettani és vagy környezeti hatásúnak tartott növényi olajról
(különösen a pálmaolaj) a vajra való áttérés várható a magas jövedelmű országokban, a növényi olajok
árelőnye ellenére.
A növekvő állati fehérjeigény felveti annak a kérdését, hogy a jelenleg gyepként hasznosított területek
szántóföldi hasznosítása milyen lehetőségeket és következményeket rejt, beleértve a megtermelhető
biomassza mennyiségét illetve annak környezeti hatásait (különösen az ÜHG-ra). Ezt a hatást felerősíti a
termelés koncentrációja és intenzitás növekedése.
Szintén a növekvő állati fehérje termeléshez kapcsolód érdekesség, hogy az EU-14 esetében a gyakorlatilag
változatlan kibocsátás mellett a koncentrált termelés hatékonyságnövekedése miatt némileg csökken a

takarmányigény (hasonlóan az USA esetében a kibocsátás növekedésénél kisebb ütemű a takarmányigény
bővülése). Ezzel szemben a nagyobb növekedést mutató régiók esetében meghatározóbb a koncentrált
termelés térnyerése a hagyományos háztáji/háztartási előállítás helyettesítésre, ami növekvő
takarmányigényt generál. Mivel ezen piacok jelentős szállítási költség mellett érhetőek el, némileg csökken
Magyarország földrajzi bezártsága (az olcsóbb szállítási lehetőségeket kínáló tengeri kikötőktől való relatív
távoli fekvése) és ezzel a szállítási költség hátránya. Ugyanakkor Oroszország és Ukrajna fekete-tengeri
elhelyezkedése komoly versenyelőnyt jelenthet, különösen ha a fekete-tengeri kikötőkhöz vezető vasúti
szállítási vonalak is fejlődnek a jövőben.
Az állati termékek növekvő mennyiségét elsősorban a nagyobb fajlagos kihozatal, növekvő hozamok
biztosítják, azaz az állatállomány nagysága kisebb ütemben növekszik. Ez különösen a sertéshús és tehéntej
esetében várható.
A jelenleg alacsony, de növekvő jövedelmű régiókban komoly problémaként jelentkezik a növekvő cukor és
olaj bevitellel párosuló nem kiegyenlített táplálkozás és mozgáshiány, amely miatt az elhízás egyre nagyobb
probléma. Ezen felül az elhízás problémájával küzdő országokban gyakran ezzel párhuzamosan van jelen az
alultápláltság és mikorelemhiányos táplálkozás, amit a táplálkozási problémák „hármas terheként” szokás
említeni.
Kiemelt szektorokra vonatkozó összefoglaló
Gabona
Mivel az elmúlt években a termelés folyamatosan meghaladta a felhasználást, jelentős készletek
halmozódtak fel és alacsonyabb árszintet eredményeztek. A globális gabonatermelés korábbi közel évi 2%os növekedése a következő évtizedben 1%-ra lassulhat, amelynek mintegy felét kukorica (+181 millió t),
negyedét búza (+86 millió t), ötödét rizs (+66 millió t) és a maradékot egyéb gabonanövények teszik ki. A
növekedés hajtóerejét a hozamnövekedés jelenti, amely különösen Afrika és a Fekete-tenger térségében
lesz jelentős mértékű. A kereslet növekedésének megtorpanása mögött a kínai és az ipari (keményítő és
bioüzemanyag) felhasználás csökkenése áll. A gabonák élelmiszer célú kereslete a világ legtöbb részén
telítődött, ez alól a dinamikus népességnövekedéssel jellemezhető afrikai és ázsiai térségek jelentenek
kivételt, ahol a gabonák továbbra is jelentős arányt képviselnek a fogyasztásban. Mindezek eredőjeként a
gabonák árának mérsékelt nominális növekedésére és változatlan reálárára van kilátás. Ugyanakkor a
nemzetközi gabonakereskedelem jelentős (több mint ötszörös!) növekedése várható, amelynek
legnagyobb nyertesei a kukorica esetében most is meghatározó illetve számottevő növekedési potenciával
rendelkező országok, azon belül is elsősorban Latin-Amerika, Ukrajna és Oroszország lehetnek. Az Európai
Unió várhatóan a búza és egyéb gabonák kereskedelmében tudja növelni piaci részesedését.

Olajosmagok
Az olajosmagok2 piacán a szója további (átlagosan évi 1,6%) térnyerése várható, amelynek legnagyobb
nyertese a Mercosur térség és elsősorban Brazília lesz. A növekedés mintegy fele a növekvő területnek
köszönhető, míg a másik része a hozamnövekedésnek. Az egyéb olajosok között jelentős arányt képviselő
repce korábbi dinamikus bővülése lelassul, jelentős részben a stagnáló biodízel keresletnek köszönhetően.
A globális növényiolaj piac 28 millió tonnás bővülése várható, amely Indonézia növekvő bioüzemanyag
felhasználásának következtében csökkenő készleteket és növekvő árat eredményez.

A lassuló sertés és baromfi növekedés valamint Kína importfüggőségének csökkentésére irányuló
törekvésének köszönhetően a fehérjetakarmányok korábbi évi 4,1%-os keresletnövekedése 1,5%-ra
lassulhat. A növényi olajok nemzetközi piacán továbbra is a pálmaolaj lesz a meghatározó, amelynek
globális kereskedelmében Indonézia és Malajzia maradnak a meghatározóak (közel 60%-os piaci
részesedés). Ugyanakkor a pálmaolaj fejlett régiókban jelentkező keresletét jelentősen befolyásolja a hozzá
kapcsolódó környezeti következmények megítélése.
A globális szójapiacon továbbra is az Egyesült Államok és Brazília a meghatározó, ugyanakkor a
kereskedelmi egyezmények és konfliktusok komolyan befolyásolják pozíciójuk alakulását. A keresleti és
kínálati hatások eredőjeként a szója, egyéb olajosmagok és fehérjetakarmányok árának mérsékelt nominális
növekedésére és változatlan reálárára van kilátás. Ezzel szemben a növényi olajok ára dinamikusan
növekedhet, amelynek eredményeként a reálárak is növekednek. A termelés viszonylag nagyobb földrajzi
koncentrációja miatt az ágazatnak nagyobb az időjárási kitettsége, amely kedvezőtlen években jelentős
piaci zavarokat, volatilis árakat okozhat. A magasabb vásárlóerővel bíró fogyasztók körében jelenleg
legnagyobb arányban a bioélelmiszerek elégítik ki a magasabb környezeti és egészséges élelmiszerekkel
szembeni elvárásokat. A jövőben ugyanakkor növekedhet a különböző alternatív zöld tanúsítványi
rendszerek szerepe. Jelenleg a tanúsítványok gyakran nem kellően nagy regionális lefedettséggel
működnek. Például egy egész Európára kiterjedő zöld tanúsítványi rendszer valószínűleg nagyobb méretű
és likviditású tanúsítványpiacot eredményezhetne, ami a kisebb (nemzeti) piacokhoz képest stabilabb
zöldtanúsítvány-árakhoz vezethet.
Cukor
A globális cukorpiacon továbbra is a cukornád és így a jelenlegi termelést adó országok lesznek a
meghatározóak. A termelés bővülésének zöme a fejlődő országokban (India, Thaiföld, Kína) várható, amihez
a cukornád esetében a terület és a hozamok növekedése hasonló arányban járul hozzá. A cukorrépa
esetében csak a kiemelkedően kedvező jövedelmezőséget mutató területek esetében várható minimális
növekedés. A nyers cukor és a fehérített cukor közötti árrés számottevően (25%) csökkent az elmúlt
időszakban, amely várhatóan közel visszaáll az elmúlt évtizedben jellemző mértékre (93 USD/t). A
cukorszektorban a feltételezett alacsony olajárak ellenére komoly nyomás várható, tekintettel a
közelmúltban elfogadott brazil bioüzemanyag programra. A cukorfelhasználás bővülésére Ázsiában, Közel
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Szója, egyéb olajosok (repce, napraforgó, gyapotmag, földimogyoró, kókusz), pálma

Keleten és Észak-Afrikában lehet számítani, míg az EU-ban stagnálás vagy minimális csökkenésre van kilátás.
Az alternatív édesítők – így a kukorica alapú izocukor – részesedése a korábbi várakozásokkal szemben jóval
szerényebb mértékben és nagyobb részt a fejlődő országokban növekszik (ahol a részaránya jelenleg
alacsonyabb a fejlett országokhoz képest), de csak a teljes fogyasztás bővülésével arányosan. A fejlett
országokban az egészségügyi megfontolások miatt a cukorfogyasztás minden szegmensében stagnálás vagy
minimális csökkenés várható, ugyanakkor a kedvezőbb élettani hatású édesítőszerek felhasználási aránya
várhatóan növekedni fog..
A külkereskedelmi viszonyokat a kereskedelmi megállapodások hatásai határozzák meg, de várhatóan
továbbra is Brazília marad a domináns, ugyanakkor Thaiföld növekvő szerepe is valószínűsíthető. A
szabadkereskedelmi viszonyokat torzító szakpolitikák leépülése, várhatóan kedvezően hat az árvolatilitásra.
Mivel a cukor előállítása jelentős energiaigényű, ezért az olajár változásra érzékenyebben reagál, illetve
hasonlóan fontos szerepe van a termelést versenyhátrányú területeken fenntartó támogatásoknak.
Baromfi-, sertés, juh- és marhahús
A jelentés szerint a lassuló fogyasztásbővülés és az alacsony – bár nominálisan kis mértékben növekvő –
takarmányköltségek a húsok reálárának csökkenését vetítik előre. Az időszakban várható 13%-os
termelésbővülés zöme a fejlődő országokban várható, ahol a termelési rendszerek intenzívebbé válása és a
vágótömeg növekedése lesz a meghatározó. Azonban az a termelésbővülés nem lesz képes kielégíteni ezen
régiók – különösen Afrika – keresletbővülését, ezért a nemzetközi kereskedelem bővülése várható.
Az Ázsiában jelentős állománycsökkenést okozó afrikai sertéspestis közvetlen hatása egyértelműen
megjelenik a sertéshús nemzetközi kereskedelmében, aminek kihasználását a versenyképes előállításon
felül a kereskedelmi egyezmények is számottevően befolyásolják. Várhatóan ez még több évig kihatással
lesz a sertéshús piacára, és árfelhajtó hatása lesz. Ennek közvetett hatása leginkább a baromfihús piacán
jelentkezik, ahol kisebb mértékben, de többletkeresletet generál és rövid távon az árak növekedését
eredményezi. A marhahús esetében stagnáló nominális és csökkenő reálárra van kilátás.
Összességében a juh- és marhahús reálára csökken legnagyobb mértékben, az előbbi külkereskedelmét
továbbra is az Egyesült Államok, Argentína és Brazília, míg utóbbit Új-Zéland és Ausztrália uralja. A fejlett
gazdasági térségekben egyre inkább a fogyasztás egészségügyi és termelés környezeti következményei
befolyásolják a fogyasztói preferenciákat. Ennek megfelelően az elkövetkező évtizedben legnagyobb
mértékben a baromfihús fogyasztás bővülésére van kilátás. A következő 10 évben várható mintegy 20
millió tonnás többlet húsfogyasztás kb. fele, azaz 10 millió tonna származhat ebből a szektorból.

Tej- és tejtermékek
A várhatóan évi átlagosan 1,7%-os termelésbővüléssel a tejszektor lesz a legdinamikusabb expanziójú
ágazat. Ez leginkább a jelenleg alacsony hozamú országok állományának korábbinál gyorsabb
növekedésének köszönhetően, a növekedés közel fele Indiában és Pakisztánban várható.

Az EU termelése lassabb növekedésére kell számítani, a belső kereslet lassú növekedése és a kisebb
külkereskedelmi arány miatt. Míg a fejlődő országokban a friss tej és tejtermékek kereslete bővül, addig a
fejlett régiókban (EU és Egyesült Államok) annak csökkenése várható, míg a magasan feldolgozottak –
elsősorban sajt – esetében bővülő keresletre van kilátás. Az elmúlt időszakban a vaj ára magasabban alakult
a tejporokhoz viszonyítottan a tejzsír iránti nagyobb keresletnek köszönhetően. Habár minden tejtermék
esetében a nominális árának növekedésére van kilátás, addig a vaj és sajt reálára várhatóan stagnál, míg a
tejporoké kis mértékben növekszik. A tejtermékek nemzetközi kereskedelmének jelenlegi viszonyait
jelentősen megváltoztathatják az esetleges jövőbeni kereskedelmi megállapodások, egyezmények és Anglia
EU-ból történő kilépése.

Az Outlook alapján a következő stratégiai javaslatok tehetők:









A szántóföldi növénytermesztés esetében a takarmányalapanyagok versenyképes, magas
hatékonyság melletti előállítása a bővülő nemzetközi piacokon kedvező lehetőséget kínálhat.
Növekvő jelentősége lesz az extrém időjárási körülmények negatív hatásaival szembeni
védekezésnek (pl. öntözés).
A változó klimatikus viszonyok ill. specializálódó piaci igények miatt egyre fontosabb a
fajtaválasztás szerepe, amit a növénynemesítési eredmények támogatnak (ugyanakkor fontos lehet
a szabályozási környezet).
Különösen a növekvő illetve magasabb jövedelmi helyzetű fogyasztók változó preferenciája –
egészségtudatosság ill. környezeti érzékenység – növeli a magasabb feldolgozottságú élelmiszerek
szerepét. Ennek fontos része az alapanyag előállítás valamint a kapcsolódó élelmiszeripar (egyaránt
fontosak a piaci alapú és szabályozási környezet általi kezdeményezések).
A nemzetközi kereskedelemben várható nagyobb árvolatilitás hatással lesz a magasabb kitettségű
ágazatokra, ügyfelekre (pl. import fehérje, műtrágya, gabona és olajos magok)
A járványok várhatóan erőteljesebb jelenléte miatt növekvő szerepe van az élelmiszerbiztonságnak
és ezzel párhuzamosan a minőségbiztosítási és egyéb nyomonkövetési rendszerek.

Kiemelt potenciájú ágazatok:






Baromfihús (feltétel: korszerű technológia, intenzív termelés, kiemelt genetikájú állomány)
Tejtermelés és feldolgozás
Kertészet, zöldség
Hatékonyságot folyamatosan növelő (fajlagos költségcsökkenést eredményező), versenyképes
szántóföldi termelés (nagy volumen és/vagy integrációs háttér) (elsősorban búza és olajosok)
Magas hozzáadott értékű, feldolgozott élelmiszert előállító vállalkozások

