A közraktározási piac
2016. évi adatai

Az alább közölt adatok forrása a közraktározás-felügyeleti tevékenység során végzett
adatgyűjtés és adatfeldolgozás. A közraktározási piac szereplőinek csekély száma miatt és
egyedi statisztikai adataik védelme érdekében részletesebb adatok nyilvánosságra nem
hozhatók.
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1. Közraktárak száma
2016. évben három vállalkozás végzett közraktári tevékenységet, a közraktári tevékenység
befejezését egyetlen vállalkozás sem kezdeményezte, és új közraktár engedélyezésére sem
került sor.
2. A kibocsátott közraktárjegyek forgalmának alakulása
A kibocsátott közraktári jegyek értéke 2016-ban 67,15 milliárd forint volt, ami az előző évek
adataihoz képest határozott csökkenést jelent. A számok tükrében megállapítható, hogy az
elmúlt évben a közraktározási piaci forgalom összességében és a közraktárak többségében
is csökkenést hozott.

(M Ft.) jelentése = milliárd forint
Számításaink szerint a 2016-ban kibocsátott közraktári jegyek mintegy 60-70%-a nyújtott
fedezetet valamely bank által finanszírozott kölcsönügylethez. Az országban 14 hitelintézet
nyújtott kölcsönt közraktári jegy fedezet bevonásával az elmúlt évben a közraktározást
igénybe vevő letevők számára. A közraktári jegyek zömében rövidlejáratú forgóeszköz
hitelek fedezeteként szolgáltak, többnyire egy hosszabb időtartamra biztosított hitelkeret
szerződéshez kapcsolódva.
A közraktárak a forgalom 30-40%-át kitevő mértékben olyan nagyobb tőkeerejű
vállalkozásokkal álltak kapcsolatban, amelyek a közraktári jegynek nem a zálogfedezet
funkcióját használják ki, hanem a közraktározás által nyújtott biztonságot, kényelmet,
garanciát.
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3. A közraktárak ügyfélszámának változása

Az elmúlt évben a közraktári ügyfelek száma is tovább csökkent. Ez a csökkenés csaknem
minden árucsoportban megfigyelhető, azonban az egyéb mezőgazdasági termék és egyéb
kalászos termékcsoportokban kismértékű növekedés volt tapasztalható a közraktározó
ügyfelek számában.
4. Közraktározott áruk összetételének változása

A közraktárban elhelyezett termékek között az elmúlt évben a takarmánykukorica, az olajos
magvak és a búza (étkezési búza és takarmány búza) aránya dominált. Ezek az
árucsoportok az összes áruérték 90 %-át tették ki, volumenét tekintve közel 1,15 millió tonna
mennyiségben. Az előző évekhez képest nagyobb mennyiségű, több mint 587 ezer tonna
takarmánykukorica és mintegy 196 ezer tonna olajos mag került a közraktárakba, amely az
összes áruérték 68 %-át tette ki.
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A közraktározott búza részaránya 2016-ban kismértékben csökkent, ezzel szemben a
takarmánykukorica aránya a közraktárba tett áruk összességét és az előző évek tendenciáját
figyelve is kimagasló.
Az élelmiszeripari és ipari termékek letevői számának csökkenése ezen árucsoportok
részarányának csökkenésében is megfigyelhető.

Habár 2016. évben a búza termésmennyisége országosan mintegy 5%-kal nagyobb volt a
2015. évben betakarított mennyiségnél, a közraktározott búza mennyisége mégis csökkent,
de így is az országos termés kb. 6-7 %-a került a közraktárakba.
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Az elmúlt évben az országban betakarított kukorica mennyisége rekordot döntött és
csaknem elérte a 2014-es szintet. Az ideális meleg és a bőséges csapadék egymás utáni
periodikus váltakozása miatt a kukorica termésmennyisége az előző évhez viszonyítva
csaknem egyharmadával növekedett, ami a közraktározott kukorica áruérték arányában is
7%-os növekedést okozott. A kukorica vonatkozásában is elmondható, hogy az országos
termés közel 7 %-a közraktárba került.

Rekordtermést takarítottak be napraforgóból és repcéből is, így a közraktárakba betárolt
olajos magvak arányának az összes közraktározott termékhez viszonyított csökkenése
megállni látszik.
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5. Közraktározási módok alakulása
A közraktárba szánt áru egyaránt elhelyezhető a közraktár saját tulajdonú raktárában, vagy
bérelt raktárban. Az ún. saját telepi közraktározás azon letevők számára kedvező, akiknél az
áru tárolása raktárkapacitás hiánya miatt gondot okoz. A gyakorlatban a bérelt raktárban
történő közraktározási konstrukció, az ún. művi közraktározás jóval elterjedtebb. Az áru
ebben a konstrukcióban általában a letevő saját telephelyén marad, a raktárhelységet a
közraktár a közraktározás idejére bérbe és birtokba veszi. A művi közraktározás során
kiküszöbölhető a szállítási költség és az áru rakodásával járó minőségkárosodás veszélye.
A művi közraktározás az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is a legnépszerűbb.

6.

Közraktározási idő

A tárolás ideje a közraktározásról szóló törvény szerint legfeljebb 12 hónap lehet.
A letevők sok esetben ki is használják a rendelkezésükre álló maximális időtartamot, sőt
esetenként új közraktári szerződést kötnek ugyanazon árura. Tapasztalataink alapján az
ilyen ügyletek hátterében az áll, hogy a közraktározott áru fedezetével folyósított hitel egy
éven túl nyúló időszakra biztosított hitelkeret része vagy esetenként valamely kedvezményes
hitelkonstrukció keretében biztosított kölcsön.
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