Tejtöbblet problémák kezelése 2009. I. negyedévében

Helyzetelemzés:
• 2007. évi kiugró tejpor és vaj árak (4000‐4200 €/tonna SMP).
• 2007. III. negyedévben „ésszerűtlenül” magas (45‐ 50 €cent/kg) spot belső export
nyerstej kereslet.
• 2008. I. negyedévben magas (a 2007. évi ajánlatokból felépített) „vágy árak” 95‐
105Ft/kg. Ezzel a kondíciókkal a belföldi feldolgozók szerződtek!
• Az európai tejkereslet összeomlott, a spot piacon a 40‐42 centes árakkal szemben 30 ‐
34 centes vásárlások realizálódtak.
• A magas hazai árak és az export visszaesése miatt sok tej „itthon maradt”, ezzel
elindult a belföldi negatív árverseny a feldolgozók között a kereskedelmi láncok
piacaiért!!
• A II‐III. negyedévben a forint árfolyama nem várt mértékben erősödött (10‐12%),
ennek hatása az export további inflálódása és a hazai piacon az import növekvő
megjelenése a polcokon főként a tömeg kategóriában (1,5% UHT tej, trappista típusú
félkemény sajtok, stb.).
• A két fő termék a sovány tejpor és vaj ára 1800‐2200 €/tonna árszintre csökkent
(50%‐a a 2007. évinek).
• A piaci folyamatok hatása a feldolgozókra – a késedelmes felvásárlási árcsökkentés, a
felhalmozódott készletek többlet finanszírozási költségnövekedés és a kereskedelmi
versenyből adódó érrés elvesztése veszteséges üzemműködést eredményezett.
• A piaci folyamatok hatása a termelőkre – nyereséges I. negyedév, a magas tejárakból
részesedni kívánó termelésbe beszállítók által diktált magas, de ekkor még
megfizethető költségek, a II. negyedévtől csökkenő tejárak – még elfogadható
fedezettel, az utolsó negyedévre zuhanó tejárak, önköltségi szint alá (éven belül 30‐35
Ft/kg‐os árcsökkenés ‐ 34%).

Mai állapot
•
•
•
•
•

Veszteséges tej ágazati szereplők
Likviditási spirál
Banki finanszírozás bizonytalansága
Csökkenő tej és termék kereslet itthon és külföldön
Várható további nyomás az EU‐ból (évi +1%‐os kvótaemelés)

Néhány piaci reakció a jelenlegi helyzetre:
• Nyerstej árak: hazai szóbeli ajánlatok 55‐65 Ft/liter, export spot 0,18‐0,22 €cent, (50
Ft‐os árszint)
• Fölözött tej: spot ár 0,08 – 0,10 €cent/kg EXW, szerződött ár: 0,12 €cent/kg EXW
(2008. évben átlagosan 0,23 – 0,25 €cent/kg EXW)
• SMP ár 1350 – 1450 €/tonna
• Vaj ár 1900 – 2100 €/tonna
• Olaszország – várakozó állásponton, német‐francia olcsó tej, saját farmoknak 30‐32
€cent/kg, a belső fogyasztás csökken, sajtüzemek nehéz helyzetben.
• A hazai feldolgozók csökkentik a nyerstej felvásárlásukat

Feldolgozói lépések:
• Tej volumenének és felvásárlási árának csökkentése, volument 5‐20% között, árat 3‐
5%‐al (58‐64 Ft/kg)
• Költséghatékonysági intézkedések (létszámleépítés, üzembezárások)
• Csődhelyzet – gyárbezárások – leépülés!

Termelői, tejértékesítési problémák:
• Napi cca. 150‐200 ezer kg tej átvétele bizonytalan, ennél jelentősebb
nagyságrendben lehet szerződés nélküli tejbegyűjtés.
• Időzített bomba lehet a Románia felé irányuló tej „export”, hiszen a román gazdaság
és bankrendszer bajban van, az értékesítési kényszerünk együtt járhat a
behajthatatlan kintlévőségek ugrásszerű növekedésével, illetve fizetésképtelenség
esetén szabad tej megjelenésével (napi cca. 250‐300 ezer kg).
• Olaszország – árverseny a német és francia tejjel ‐ alacsony árak, lassú fizetés!
• Az I. negyedévben a felvásárlási ár 0,2‐0,24 €cent, vagy 58‐64 Ft/kg, a veszteség 10‐12
Ft/kg szűkített önköltségi szinten is!!
• Tejpénzek kifizetésének bizonytalansága nőhet, a fizetési határidők kitolódhatnak –
likviditás további romlása! Ez ma hatványozottan jelent gondot az egyéb
növénytermesztési bevételek elmaradása miatt, ugyanakkor a kevésbé tőkeerős
feldolgozóknak a forgóeszköz finanszírozás korlátozottsága miatt egyre nehezebb a
határidőben történő fizetés!
• Környezetvédelmi,
állatjóléti
beruházások
elindítása,
kivitelezése
finanszírozhatósága, megtérülése kérdéses!!
• A hazai kvótánk kihasználtsága alig haladja meg a 80%‐ot, ha a termelés
megszüntetése miatt ez a 70% alá csökken a tejágazat visszafordíthatatlan
deflációjához vezet!
• 2009. III. negyedévében akár hiányhelyzet is kialakulhat, bár ezt a jelenlegi gazdasági
helyzetben nehéz prognosztizálni az „import” miatt.

Megoldási lehetőségek:
• Az „import” visszaszorítása minden eszközzel: import kereskedők regisztrálása FVM‐
nél, feltételrendszerek kialakítása és előírása, a határokon élelmiszer beléptető
MGSZH állomások telepítése, minden szállítmány szűrése – hivatkozási alap az
élelmiszerbiztonság!!
• Kereskedelmi törvényben rögzíteni a hazai termék kötelező forgalmazását
• Marketing kampány a hazai termékek mellett, fogyasztók tájékoztatása
• Marketing kampány támogatások a termék export növelése érdekében
• Ágazati stratégia készítése közép és hosszú távra a szereplők érdekei figyelembe
vételével, támogatások bekötése a stratégiába (Tcs, több éves együttműködési
szerződések az ágazat szereplői között, integráció, stb.)
• Terméktanács szerepének meghatározása az ágazati stratégiában!!
• Ágazati krízis alap létrehozása! (ma nincs egyenlő teherviselés a termelők között, és az
ágazatban sem)

Azonnali feladatok
• A tejértékesítés lehetőségének biztosítása a termelők részére! Külön át kell gondolni a
szétszórt, az elmaradott térségekben (Nógrád, BAZ, Heves, Baranya,) tejüzemmel nem
rendelkező megyében(Békés, stb.) gazdálkodó kistermelők helyzetét, hiszen ezen
tejek begyűjtése 8‐10 Ft‐os többletköltséggel jár, így a vállalatok részére
gazdaságtalan! Ezekre konkrétan kellene támogatást kidolgozni (vidéki munkahely
megtartás) és kompenzálni a feldolgozót!
• A többlet tej levezetésének módjai: tankos tej (nyers és fölözött) export, UHT tej és
tejkészítmények, Trappista sajt, zsíros tejpor, sovány tejpor és tömbös vaj. A felsorolt
termékek gyártás a mellékelt táblázatban kalkulált veszteséget okozzák a gyártónak,
ennek kompenzációja I. negyedévben szükséges állami forrásokból! (1,5‐2,5 milliárd
HUF/ negyedév)
• Állami felvásárlás – szociális támogatási rendszerbe vonással a rászorultak között
kiosztható, könnyen kezelhető termékek (UHT, Vaj, Sajt) Olaszországban 500 ezer
guriga parmezán és Grana Padano sajtot vett meg az állam EU‐s jóváhagyással és
támogatással. (cca. 200 millió liter tej)
• Közraktározás – hosszabb szavatossági idejű termékek közraktározhatóak, ezzel a
finanszírozás is könnyebben biztosítható (Concordia Közraktár) sovány tejpor 1,5‐2 év,
zsíros tejpor 6‐9 hónap, tömbös fagyasztott vaj 1 év, UHT tej 6 hónap szavatossági
idővel rendelkeznek. Közraktározás költségei és a fin. hitelkamat támogatható!
• „Export„ támogatása: marketing költségek, piacbevezetés költségei , logisztikai
többlet költségek megtérítése, támogatása
• Készleten lévő tejporok állami felvásárlása (nemzetközi segélycsomagokba juttatás,
fejlődő országokba értékesítés, állami adósság törlesztés).
• Kvázi „intervenciós” feldolgozó üzem közös vállalati formában történő létrehozása a
két legnagyobb tejfelvásárló cég (Alföldi Tej – Sole‐Mizo) és a beszállító nagytermelők
integrációjában. Tejszínből Huba sajt Japán exportra, illetve fölözött tejből
krémfehérsajt vagy fehérje koncentrátum szintén exportra. A megvalósítás a csornai
üzemben történhetne állami szerepvállalással!
• A termelők kifizetésének felgyorsításához a többlet tejekre vonatkozóan MFB
forgóeszköz finanszírozás igénybevételére lenne szükség!

A fenti anyag kiegészítése, egyben javaslat a helyzet hatékony kezelésére:
Probléma – a termelők szokásos éves szerződéses keretben történő nyerstej értékesítése nem
megoldott.
Oka – a feldolgozók minimalizálják a szerződéses tejvolumenüket, a spot piacon olcsóbb a
beszerzési lehetőség a túlkínálat miatt. Várható szerződött ár 62‐65 Ft/kg, spot ár januárra cca.
0,18 – 0,20 €/kg azaz kb. 50 Ft/kg.
Cél: az I. negyedévben minden termelő részére biztosítani az értékesítési lehetőséget egy a piacba
illeszthető felvásárlási áron: 64 Ft/kg
Különösen veszélyeztetett termelői kör: napi 1000 liter alatti kistermelők, tejüzemmel nem vagy
alacsony átvételi kapacitással bíró térségek termelői termelési mérettől függetlenül – Oka‐ az
alacsony termék árak miatt az üzemek a logisztikai költséggel takarékoskodnak
A tejtöbblet meghatározása: a hazai tejtöbblet külföldi értékesítésre kerül – „EXPORT” – tehát
főként a tankos tejként (nyers és fölözött) kiszállított mennyiség farmról és tejüzemből.

A mennyiség objektíven meghatározható és ellenőrizhető. Tejtöbblet levezetése még a sovány
tejpor előállítás, mennyisége mérhető, fajlagos tejfelhasználás számítható illetve az UHT tej
gyártás a szokásos kereskedelmi készletszint felett.

A többlet levezetése és támogatási igénye:
• Tankos tej „export” szállítási támogatás: Olaszország 0,05 €/kg, Románia 0,03 €/kg,
átlagosan tehát 0,04 €/kg a fuvardíj, támogatás 70% ‐ 7Ft/kg várható kiszállítás:
cca. 700.000 kg/nap I. negyedév 63 mill. kg X 7,00 Ft = 441 mill. HUF
• Szociálisan rászorultak tejtermék támogatása /1,5%‐os UHT tej/: 300.000 rászorult
család ‐ 2 karton tej /24 doboz/liter/hó azaz 7,2 mill. doboz/hónap, átvételi ár
101 Ft/doboz, I. negyedév 21,6 mill. doboz ‐ Összes termék ár: 2.200 millió HUF
• Többlet levezetésére alkalmas termék „export” marketing és logisztikai
támogatás: 1,5%‐os UHT tej – (Románia, Szlovákia, Csehország, Bulgária) I.
negyedévben kalkulálható kiszállítás cca. 25‐30 millió doboz/liter, támogatási
igény 16 Ft/doboz/liter = 400‐450 mill. HUF
• Összes kalkulálható támogatási igény I. negyedévre: 3.091 millió HUF

Korlátozások a támogatások igénybevételéhez:
• 25 €cent/kg alatti eladó telephelyi ár
• Csak azok a szállítók vehetik igénybe, akik az elmúl 6 hónapban és a támogatás
igénylése alatt folyamatosan (havi rendszerességgel) EU‐ból vagy harmadik
országból nem importáltak tankos tejet (nyers, fölözött), tej sűrítményt, tejport,
tejszínt.

A készleten lévő sovány tejpor értékesítése jelenleg 1100‐1400 €/tonna lehetséges, ez cca. 35‐40
Ft‐os tejárat jelentene, megoldás lehet az esetleges intervenció illetve humanitárius segélyakció,
de a tejpor gyártása rendkívül veszteséges, a gázellátás miatt bizonytalan!
A szociális juttatásban a 1,5%‐os UHT nem piaczavaró, hiszen ebben a termékkörben az import
részaránya legalább 80%‐os, tárolása egyszerű (állami raktárakban) és olcsó, hűtést nem igényel,
szavatossági ideje 6 hónap, tehát a kínálati első félévben legyártható akár az éves mennyiség is.
Figyelemmel kell lenni a források szűkösségére, a legjobban hasznosuló megoldások kiválasztására,
ezek objektív eloszthatóságára és ellenőrizhetőségére és nem kevésbé a társadalmi elfogadásra.
Javaslom egy szakember csoport létrehozását, hogy a vállalható megoldások feltételrendszerét a
lehető leggyorsabban, de szakszerűen és megalapozottan dolgozzák ki (határidő megjelöléssel).
Székesfehérvár, 2009. január 7.

Mélykuti Tibor
ügyvezető igazgató
Alföldi Tej Kft.

