
Romlott a német gazdák hangulata 
 
A Német Parasztszövetség (DBV), a Német Mezıgépgyártók Szövetsége (VDMA), 
valamint a Mezıgazdasági Járadékbank megbízásából negyedévenként jelenik meg az 
un. Agrár Konjunktúra- és Beruházási Barométer. A Produkt + Markt Piackutató 
Intézet által összeállított, 1.100 fıs reprezentatív minta alapján elvégzett legutóbbi, 
szeptemberi állapotnak megfelelı elemzés azt mutatja, hogy a német mezıgazdasági 
termelık körében összességében továbbra is jó a hangulat, bár az elızı két 
negyedévhez viszonyítva romlott. Az aktuális gazdasági helyzet és a jövıbeni 
gazdasági fejlıdés megítélését index formában fejezik ki. A mutató szerint,  
szeptemberben az index értéke 31,9, júniusban még 33,5, márciusban pedig 36,2, míg 
az egy évvel korábbi érték 28,2 volt.  
 
A pozitív alakulásra mérséklıen hatottak a rossz gabona- és repcetermés eredmények, 
a csökkenı vágósertés- és malacárak, valamint a KAP jövıjérıl folyó viták. 
Változatlanul negatív hatásúak a magasabb energiaköltségek, valamint a költségnövelı 
mőtrágyaárak és földbérleti díjak. Az üzemi formákat tekintve, a romlás különösen a 
szántóföldi növénytermesztı gazdaságokban következett be. Valamivel javult a 
megítélés a sertés- és baromfitenyésztı gazdaságokban. A tejelı szarvasmarhatartó 
üzemeknél állt be a legnagyobb javulás az elızı negyedévhez képest, a stabil tejárak 
miatt. A következı 2-3 év gazdasági fejlıdésének a megítélésében gyakorlatilag 
valamennyi üzemi forma közel azonos mértékben bizakodó. 
 
Az üzemek beruházási hajlandósága a kedvezıtlenebb hangulat ellenére, éves 
összehasonlításban szinte változatlan maradt. Közülük 39 % – szemben a 38 %-os 
elızı évi értékkel – akar beruházni. A beruházásra tervezett összeg azonban kisebb. A 
következı fél évben a német mezıgazdasági üzemek összesen 5,3 Mrd €-t akarnak 
fejlesztésekre fordítani. Ez 2,6 Mrd €-val alacsonyabb, mint a megelızı év azonos 
idıszakában. A csökkenés a megújuló energiaforrásoknál jelentkezik 
(Napkollektorokra és biogáz berendezésekre szánt beruházási összeg 2,3 Mrd €-val 
csökken, de összességében azokra a célokra tervezett beruházási volumen még így is 
jelentıs, 1,9 Mrd €). Erıteljes növekedés várható a gépberuházásoknál, míg a 
gazdasági épületfejlesztéseknél csökkenés a tavalyi év azonos idıszakához 
viszonyítva.  
 
Említést érdemel, hogy az elmúlt évekkel összehasonlítva, a konjunktúrabarométer 
2007 decemberében volt a legmagasabb, 39,4 értékkel. Azt követıen fokozatosan 
csökkent, a mélypontot 2009. júniusban érte el, 10,2 indexértékkel. Azóta egyenletes 
növekedést mértek, ez év márciusig. 
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