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a pénzügyi stabilitás érdekében az európai Unió intézményrendszere kiemelt fi-
gyelmet fordít a nemteljesítő hitelek (non-performing loans, NPl) megelőzésére és 
kezelésére. az összes érintettre kiterjedő tudatos és tervszerűen végrehajtott stra-
tégia eredményeként mára az európai Unióban látványosan csökkent, Magyaror-
szágon pedig történelmi mélypontra süllyedt a nemteljesítő hitelek aránya. Jelen ta-
nulmány célja a Covid–19 NPl-re gyakorolt hatásának vizsgálata az eU-ban, különös 
tekintettel a hazai mezőgazdasági ágazatra. a szerzők hipotézise szerint az NPl-ráta 
trendjét a Covid–19-járvány szignifikánsan nem befolyásolta sem az eU-ban általá-
ban, sem a hazai mezőgazdasági ágazatban. a kutatás longitudinális (trendelemzés) 
és keresztmetszeti vizsgálati módszerek alkalmazásával igazolja a hipotézis megala-
pozottságát. az eredmények arra is rámutatnak, hogy a Covid–19 az egyes ágazato-
kat eltérően érintette, de a mezőgazdasági ágazat – az átmeneti zavarokat követően – 
az eU-ban és hazánkban is rugalmasan és jó eredménnyel reagált, amely a központi 
beavatkozások mellett szerepet játszott az ágazat NPl-szintjének alacsonyan tartá-
sában. az eU szintjén és hazánkban is bevezetett központi intézkedések hozzájárul-
tak a pénzügyi stabilitás fenntartásához. a hazai mezőgazdasági ágazat sikeres al-
kalmazkodását a Covid–19 okozta helyzethez az is mutatja, hogy élen jár a Covid–19 
alatt bevezetett fizetési moratóriumból a piaci feltételek közé való visszatérésben, 
amely egybeesik az uniós és a hazai bankfelügyelet ajánlásával. a tanulmány ered-
ményei alapján a hazai mezőgazdaság fejlesztését biztosító külső, banki finanszíro-
zás további fejlődésére lehet következtetni. a humánegészségügyi járványnak azon-
ban még nincs vége, ezért továbbra is indokolt a Covid–19-hatások nyomon követése 
és elemzése. 

beVezetés

A Covid–19-világjárvány nagyon súlyos 
humánegészségügyi helyzetet eredménye-
zett, amely a világgazdaság alakulását is 
jelentősen befolyásolta, illetve befolyá-
solja. A humánegészség védelmére hozott 
intézkedések eredményeként a pandémia 

közvetlenül szűkítette a fogyasztó, a mun-
kaerő és ezzel összefüggésben közvetve az 
áruk és a szolgáltatások piaci mozgását az 
összehangolt intézkedések késedelme miatt 
(European Commission, 2020a). Mindez 
gazdasági visszaeséshez vezetett világszerte 
és az Eu-ban is. A járvány elhárítása és kö-
vetkezményeinek kezelése a piaci folyama-
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tokba való beavatkozást tette szükségessé. 
A kutatás célja, hogy megvizsgálja, ezen 
hektikus események és az elhárításukra tett 
intézkedések együttesen hogyan hatottak 
a nemteljesítő hitelek elmúlt években elért 
kedvező tendenciájára. 

A szerzők hipotézise szerint a gazdasági 
folyamatok belső tendenciái és a vészhely-
zet elhárítására hozott intézkedések együt-
tes hatására a NPL alakulásának trendje 
nem romlott sem általában az Eu-ban, sem 
a magyar mezőgazdaság tekintetében. 

A világjárvány kirobbanását követően 
az Európai unió szabályozó és felügyeleti 
szervei – annak érdekében, hogy a háztar-
tásokat és a vállalkozásokat megvédjék a 
világjárvány azonnali pénzügyi hatásaitól – 
olyan intézkedéseket hoztak, amelyekkel 
támogatták a bankokat abban, hogy foly-
tathassák a hitelezési tevékenységüket és 
kezelni tudják a világjárvánnyal összefüg-
gésben felmerülő veszteségeiket. A bankok, 
nagyrészt a 2008-as pénzügyi válságot kö-
vetően végrehajtott jelentős reformok utáni 
erős tőkehelyzetüknek köszönhetően, ma a 
pénzügyi stabilitás fenntartásának fontos 
részét képezik. Az Európai Bizottság lehe-
tővé tette a tagállamok számára az állami 
támogatási szabályokra vonatkozóan a tel-
jes mértékű rugalmasság kihasználását a 
Covid–19-világjárvánnyal összefüggésben. 
Ennek megfelelően a tagállamok a háztartá-
sokat és a vállalkozásokat érintő likviditási 
nehézségek enyhítésére olyan rendszereket 
vezettek be, amelyek állami garanciákat 
és/vagy fizetési moratóriumot (halasztást) 
jelentenek az érintettek számára. 

Ezzel párhuzamosan a pandémia külön-
böző módon hatott/hat a gazdaság egyes 
ágazataira. Míg az elhárításhoz kapcsolódó 
szektorok azonnali nyertesek, a korlátozá-
sokkal érintett ágazatok vesztesek lettek.  
A napi élelmezési szükséglet miatt az agrár-
élelmiszeripari ágazat fenntartása straté-
giai feladat. Ez a stabil és létfontosságú 
fogyasztási szükséglet az, amely a Covid–19 
miatt jelentkező kereskedelmi zavarok és 

korlátozó intézkedések ellenére megalapoz-
za a mezőgazdasági újratermelést és bizto-
sította, illetve biztosítja az ágazat stabili-
tását. A Covid–19-világjárvány ismétlődő 
hullámai humánegészségügyi tekintetben 
hektikus hatásokat váltottak és váltanak 
ki, amelyek alapján a szerzők a Covid–19 
NPL-re gyakorolt időarányos hatásainak 
vizsgálatát fontosnak, ezen hatások további 
folyamatos nyomon követését és elemzését 
pedig szükségesnek tartják.

iroDalMi áttekiNtés

A kutatás célkitűzése kijelöli a megala-
pozáshoz szükséges hazai és nemzetkö-
zi szakirodalmi és egyéb források körét.  
A hitelkockázat a banki tevékenység vele-
járója. A nemteljesítő hitelek olyan banki 
hitelek, amelyeket késedelmesen vagy nem 
fizetnek. A magas NPL-szint rontja az érin-
tett bankok jövedelmezőségét és hitelezési 
képességét, különösen a kkv-k számára, így 
csökkenthetik az ezzel érintett országok 
gazdasági növekedését is. Az NPL-ek állo-
mányával kapcsolatos kockázatok kezelése 
elsősorban a bankok és nemzeti hatóságok 
feladata. Azonban egy olyan unióban, ahol 
a tagországok gazdasága összekapcsolódik 
és tovagyűrűző hatásokat okozhat, az Eu 
egyértelműen érdekelt az NPL-arányok 
alacsony szinten tartásában. A nemzeti 
hatóságoknak és az európai intézmények-
nek össze kell fogniuk a kérdés kezelésének 
érdekében. 

Az Európai unió Gazdasági és Pénzügy-
minisztereinek Tanácsa (ECoFIN) 2017 
júliusában cselekvési tervet dolgozott ki, 
amely három fő területen határozott meg 
intézkedéseket. Ezek a bankfelügyelet, a 
fizetésképtelenségi és követelésbehajtási 
rendszerek reformja, valamint a másodla-
gos piacok fejlesztésére irányultak (Euro-
pean Council, 2017). Az ECoFIN cselekvési 
tervvel összhangban a Bizottság (European 
Commission) a bankunió kiteljesítéséről 
szóló 2017. októberi közleményében át-
fogó intézkedéscsomagot jelentett be a 
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nemteljesítő hitelek számának csökken-
tésére. 2018 márciusában előterjesztette 
a nemteljesítő hitelek magas arányának 
kezelésére irányuló intézkedéscsomagját 
(European Commission, 2018). Az előző-
ekből kifolyólag az NPL alacsony szintjé-
nek célkitűzése az Európai Központi Bank 
(EKB) bankfelügyeleti tevékenységének 
(European Banking Authority – EBA) is a 
középpontjában áll, amely kiemelt figyelmet 
szentel a nemteljesítő hitelek nyomon köve-
tésének. Az intézmények – köztük az Euró-
pai Bizottság is – az elért eredményekről 
és feladatokról folyamatos tájékoztatást ad-
nak (European Commission, 2019, 2020b). 
Ezen intézkedéseknek is köszönhetően a 
2008-2009-es nagy pénzügyi válságot kö-
vetően az Eu-ban az NPL-ek átlagos aránya 
2014 óta több mint harmadával csökkent.  
A 2016-os csúcs után a nemteljesítő hitelál-
lomány stabilan csökken az Eu-ban. 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2021 
júniusában kiadott Pénzügyi stabilitási 
jelentése alapján Magyarországon a bank-
rendszer szilárd helyzete miatt a bankok 
képesek biztosítani a vállalatok és háztar-
tások számára a szükséges forrásokat, és 
ezzel támogatni tudják a gazdaság újra-
indítását (MNB, 2021a). Magyarországon 
2020-ban tovább csökkent a nemteljesítő 
hitelek aránya mind a vállalati, mind a ház-
tartási szegmensben.

aNyag és MÓDszer

A nemteljesítő hitelek európai uniós 
szabályozása és felügyelete az intézmény-
rendszer és a tagállamok szoros együttmű-
ködésében zajlik. A kutatási célhoz tartozó 
szakirodalmi forrásokhoz ebből adódóan 
hozzátartoztak a szabályozási és felügye-
leti anyagok is, így a témakörhöz kapcso-
lódó ECoFIN, az Eu Bizottság és az EKB 
központi bankfelügyelete, az European 
Banking Authority (ECB EBA) témakörhöz 
kapcsolódó szabályozása, intézkedései és 
jelentései. A hazai források jelentős bázi-
sát az MNB 2021-ben megjelent jelentései 

képezték. További forrásként az uNCTAd 
Global Trade 2020-as és 2021. negyedéves, 
a Kereskedelmi Világszervezetnek (WTo) 
és az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazda-
sági Szervezetének (FAo) 2021-ben meg-
jelent 2020-as éves jelentései szolgáltak. 
A pandémia Eu-szintű, az agrár-élelmi-
szeriparra vonatkozó időbeli hatásait az 
Eurostat és az EU-intézmények jelentése-
inek értékelésével végeztük. A Covid–19 
általános hatásainak bemutatására és 
elemzésére a tanulmányban jelzett szerzők 
munkáit is felhasználtuk. A mezőgazdaság 
tekintetében itthon feltárt hatások vizsgá-
lata a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
és az Agrárminisztérium (AM) kapcsolódó 
forrásain alapszik. A hazai, az agrárága-
zathoz kapcsolódó hitelezési tendenciák 
elemzéséhez az Agrárminisztérium jelen-
téseit dolgoztuk fel.

Az NPL alakulásának Eu-szintű és 
hazai, az agrár-élelmiszeripari ágazatra 
vonatkozó tendenciáját a szakirodalmat 
követve (Kerékgyártó et al., 2017), a lon-
gitudinális módszereken belül az anali-
tikus trendvizsgálat módszerével végez-
tük. Eu-szinten az ECB EBA legfrissebb 
jelentésének NPL-re vonatkozó adatait 
használtuk. A hazai mezőgazdaság vo-
natkozásában – hozzáférés alapján – az 
MNB csődindex mezőgazdasági ágazatra 
vonatkozó alakulásának tendenciáját, il-
letve az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány (AVHGA) nemteljesítő hitelek 
állományának alakulását tudtuk vizsgál-
ni. Ennél a trendszámítási módszernél 
először is azt kell megállapítani, hogy az 
alapirányzatot milyen típusú görbével lehet 
a legjobban leírni. Az NPL csökkenésének 
tendenciája alapján a lineáris trendvizs-
gálat módszerét alkalmaztuk. A választást 
az indokolta, hogy az idősorban a változás 
tendenciája egyenes vonallal jól leírható, 
és a szomszédos időszakok közötti abszo-
lút változás (növekedés vagy csökkenés) 
viszonylag állandó.

A lineáris trendfüggvény:
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 (1.1)
A lineáris trendfüggvény meghatározása 

a βˆO és β 1̂ becsült paraméterek kiszámí-
tását jelenti a tapasztalati idősor adataiból. 
Erre a célra a regressziószámításnál alkal-
mazott, a legkisebb négyzetek módszerével 
származtatott normálegyenletek:

 
(1.2)

Az (1.1) és (1.2) egyenletekben az y vál-
tozó a tapasztalati idősor adatait, a T vál-
tozó az időtényezőt (t = 1, 2, … n) jelenti. Az 
egyenletrendszer megoldásával megkap-
juk a trendfüggvény becsült paramétereit.  
A trend (és a regresszió) számítására a 
szerzők az Excel programcsomagot alkal-
mazták, amely segítségével meghatározásra 
kerültek a vizsgált idősorok egyenleteinek 
paraméterei és a determinációs együttható 
értékek, amely az illeszkedés jóságát fejezi 
ki. A Covid–19 hatásának kimutatásához 
a vizsgált adatsorok lineáris alakulásának 
trendjét felvettük a teljes idősorra, illetve 
az idősor megbontásával a Covid–19 előtti 
és a Covid–19 indulását követő időszakokra 
is meghatároztuk a lineáris trendfüggvé-
nyeket. A Covid–19-hatást az így kapott 
trendfüggvények β1 értékeinek összeveté-
sével végeztük el. Az eljárás során ténysze-
rűen el kellett fogadni, hogy a Covid–19-
időszak rendelkezésre álló idősora rövid, 
mert 2020-ban robbant be a világjárvány. 
Szintén tényszerűségi korlát, hogy a függvé-
nyek a vizsgált időhorizonton az NPL alaku-
lását az „összhatás” és nem külön önállóan a 
Covid–19 hatása tekintetében tartalmazzák, 
mert ilyen adatbázis nem áll rendelkezésre. 
Az előzőekben ismertetett trendvizsgálat 
eredményeinek visszaigazolása érdekében 
elemeztük a Covid–19-időszak alatt is folya-
matosan működő agrárágazat kereskedelmi 
mutatóinak alakulását világ-, Eu- és hazai 
szinten. Az itt kapott eredmények igazolják 
az NPL alakulásának elemzésére alkalma-
zott trendvizsgálat eredményeit.

ereDMéNyek

a nemteljesítő hitelek alakulása 
az eU-ban és a magyar 

mezőgazdaságban  
a Covid–19 alatt

A pénzügyi stabilitás érdekében az Euró-
pai unió kiemelt célkitűzése a nemteljesítő 
hitelek részarányának alacsonyan tartása. 
Az Európai Központi Bank bankfelügye-
leti tevékenységét az European Banking 
Authority keretében látja el, amely különös 
figyelmet szentel a nemteljesítő hitelek nyo-
mon követesének. A következetesen végre-
hajtott intézkedések meghozták az ered-
ményt. Az ECB EBA közvetlen felügyelete 
alatt álló bankok – a Covid–19-világjárvány 
ellenére – a 2021. július 8-án közzétett 
2021. évi Q1 negyedéves felügyeleti banki 
statisztika alapján 455 milliárd euró érték-
ben könyveltek el nemteljesítő hiteleket, 
amely a teljes hitelállomány 2,54%-át tette 
ki. Ez az adat jelenti a legalacsonyabb szin-
tet azóta, amióta 2015 második negyedévé-
ben először közzétették a bankfelügyeleti 
statisztikákat (ECB EBA, 2021). Az ered-
mények alakulását az 1. ábra szemlélteti. 

Az Európai Bizottság a nemteljesítő 
hitelállomány kezeléséhez kapcsolódóan 
2020 decemberében kiadott szabályozá-
sa már a Covid–19 utáni időszakra is irá-
nyult, amelynek célja az, hogy elejét vegye 
a nemteljesítő hitelállomány jövőbeli, a 
koronavírust követő felhalmozódásának 
(European Commission, 2020b). A figye-
lem indokolt, hiszen a válságkezelés állami 
intézkedéseinek tulajdoníthatóan azok a 
vállalatok is képesek voltak folytatni mű-
ködésüket, melyek a pandémia előtti idő-
szakban sem működtek hatékonyan. Ezek 
a vállalkozások sodródhatnak a fizetés-
képtelenség szélére, miután a támogatási 
programok átalakulnak vagy megszűnnek.

A piaci viszonyok helyreállítására meg-
indult folyamat kevésbé érinti a pandémia 
hatására felfutó, illetve fogyasztási piacukat 
megőrző ágazatokat, mint például a me-
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zőgazdaságot. Romló tendencia várható-
an azon ágazatok esetében jelentkezhet, 
amelyek alkalmazkodási képessége miatt 
csak lassan, vagy nem tudtak reagálni. Az 
élelmezési szükségletből fakadó stratégiai 
kereslet alapján a mezőgazdasági-élelmi-
szeripari ágazat egésze stabil, ugyanakkor 
az ágazaton belül az egyes vállalkozások 
eltérő finanszírozási helyzete és adottsága 
természetesen nem zárja ki a finanszíro-
zási nehézségek és a nemteljesítő hitelek 
előfordulását. 

Az NPL alakulásának trendelemzése so-
rán és a Covid–19-hatások kimutathatósága 
érdekében első lépésben felvettük a teljes 
idősorra vonatkozó trendegyenletet, majd 
a nemteljesítő hitelek idősorát megbontva 
a Covid–19 bekövetkezése óta eltelt időszak 
trendjét is meghatároztuk. Az eredményt 
a 2. ábra szemlélteti. Megállapítható, hogy 
az NPL csökkenő jellegű trendje nem vál-
tozott, a Covid–19 időarányos hatása nem 
változtatta meg az NPL csökkenő tenden-
ciáját. Az elért alacsony NPL-szint közelít 
a várható alsó értékhez, így a teljes adatsor 
trendje és a járvány kitörése óta felvehető 
trend összesimulást mutat. Mindezek alap-
ján az időarányos Covid–19-hatás szignifi-

kánsan nem mutatható ki az NPL Eu-szintű 
alakulásában. 

Az MNB 2021 júniusában kiadott Pénz-
ügyi stabilitási jelentése alapján Magyar-
országon 2020-ban tovább csökkent a 
nemteljesítő hitelek aránya mind a válla-
lati, mind a háztartási szegmensben. Az 
MNB azt is kiemeli, hogy a csökkenést a 
bővülő hitelállomány mellett a folyamatos 
portfóliótisztítások is támogatták (MNB, 
2021a). Mindez hozzájárult ahhoz, hogy 
a magyar bankrendszer nemteljesítő hi-
telállományának aránya 2020-ban – a 
pandémia ellenére – történelmi mélypontra 
csökkent.

A Covid–19 magyar mezőgazdaságra 
gyakorolt hatását az MNB-jelentés ágaza-
ti csődrátájának vizsgálatával folytatjuk.  
A 3. ábra szemlélteti hosszabb időtávra ki-
vetítve az ágazati csődráták alakulását. Jól 
látható az általánosan csökkenő tendencia 
az utolsó tíz év tekintetében, és egyértelmű-
en pozitív képet mutat a magyar mezőgaz-
daság csődrátájának alakulása, mert évek 
óta tartósan alacsony szinten áll.

A Covid–19 hazai mezőgazdasági ágazat-
ra gyakorolt hatásának vizsgálata kereté-
ben az MNB-jelentés ágazati csődrátáiból 

1. ábra
Hitelek és a nemteljesítő hitelek, illetve azok aránya az EU-ban

(Loans and non-performing loans and their share in the EU)

Forrás: European Central Bank, 2021
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kiemeltük az agrárágazat csődrátáját, és 
annak alakulását vizsgáltuk a már ismer-
tetett trendvizsgálat módszerével. Az idősor 
vonatkozásában az ECB EBA idősorára is 
tekintettel, az összehasonlíthatóság érde-
kében rövidebb idősort vettünk figyelembe. 
Felvettük a mezőgazdasági ágazat csődrátá-
jának alakulását tükröző trendegyenletet, 

majd meghatároztuk a Covid–19 indulása 
óta bekövetkezett időszakra vonatkozó 
trendegyenletet. A trendvizsgálat eredmé-
nyeit a 4. ábra tartalmazza. A trendegyenle-
tek együtthatói, azok összevetéses elemzése 
alapján látható, hogy a csökkenő tendencia 
nem változott, és az egyenesek összehan-
golódása figyelhető meg ebben az esetben 

2. ábra
A nemteljesítő hitelek trendje az EU-ban és a Covid–19-időszak trendje

(Trend in non-performing loans in the EU and trend over the COVID-19 period)

3. ábra 
Ágazati csődráták Magyarországon, 2002–2020
(Sectoral bankruptcy rates in Hungary, 2002-2020)

Forrás: saját számítás ECB EBA nemteljesítő hitelek adatsora alapján

Forrás: MNB, 2021a 
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is. Az időarányos trendelemzés alapján a 
magyar agrár-élelmiszeripar csődrátájának 
alakulására a Covid–19 nem gyakorolt ha-
tást, mivel a két trend fejlődése egybeesik 
és együtt tart a várható minimumérték felé. 

A hazai agrár-élelmiszeripari ágazatra 
gyakorolt Covid–19-hatásokat az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
nemteljesítő hitelek állományának alaku-
lásán is vizsgáltuk a lineáris trendvizsgá-
lat már ismertetett módszerével. Ebben 
az esetben a teljes idősorra, a Covid–19-et 
megelőző idősorra és a Covid–19 indulása 
óta eltelt időszakokra vettük fel a lineáris 
trendegyenleteket. Az eredményeket az 5. 
ábra szemlélteti. A Covid–19 indulása óta 
eltelt időszak csökkenési meredeksége (a 
lineáris trendegyenlet együtthatója, koef-
ficiense) nagyobb, mint a Covid–19 előtti 
időszak és a teljes időszak egyenleteihez 
tartozó együttható. A negatív értékek miatt 
ez nagyobb csökkenést fejez ki. Mindez azt 
mutatja, hogy nemhogy nem nőtt, hanem a 
Covid–19 indulása óta eltelt időszakban to-
vább csökkent az agrárágazat nemteljesítő 
hiteleinek aránya.

Hazánkban a mezőgazdasági ágazat-
nak – a kezdeti ingadozásokat követően – a 
pandémia alatt is rendelkezésre álló biztos 
fogyasztói kereslet, valamint a folyamatos, 
leállás nélküli újratermelési tevékenység 
fenntartja a stabil gazdálkodás feltételeit és 
ezzel összefüggésben a külső finanszírozás 
feltételei is fenntarthatóak maradtak. Az 
MNB Hitelezési felmérés 2021 májusában 
közzétett anyagához kapcsolódóan a finan-
szírozó bankok körére kiterjedő hitelezési 
vizsgálatban az egyes ágazati portfóliók 
minőségének változásában más ágazatok 
ingadozásával szemben az agrárágazat hi-
telállományának minősége nem romlott, 
hanem javult a pandémia időszaka alatt. 
A portfóliók minőségének változását a 6. 
ábra szemlélteti.

Magyarországon a Covid–19 okozta 
helyzet stabilizálását követő élénkítési 
program következtében a gazdaság erősö-
désével párhuzamosan fokozatosan csök-
ken a meghirdetett moratóriumban lévő 
vállalati hitelállomány. Míg 2020 júniusá-
ban a vállalati hitelállomány 48 százaléka 
volt moratóriumban, addig év végére 29 

4. ábra
A mezőgazdasági ágazat csődrátája Magyarországon 2016–2020 között és azon belül a 

Covid–19-időszakban
(Bankruptcy rate of the agricultural sector in Hungary, 2015-2020 and within  

the COVID-19 period)

Forrás: saját számítás az MNB ágazati csődrátája alapján
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5. ábra 
A mezőgazdasági ágazati nemteljesítő hiteleinek trendvizsgálata Magyarországon 2016. IV. 

– 2021. I. negyedév között és azon belül a Covid–19 indulása óta eltelt időszakban 
(Trend analysis of agricultural sector default loans in Hungary for the period 2016Q4-2021Q1 and 

since the launch of COVID-19) 

6. ábra 
A magyar mezőgazdaság és a többi ágazat minősítésének változása a Covid–19 alatt
(Portfolio rating changes for Hungarian agriculture and other sectors during COVID-19)

Forrás: saját számítás az AVHGA nemteljesítő hitelek adatbázisa alapján

Forrás: MNB, 2021c (Hitelezési felmérés, 35. ábra)
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százalékra csökkent az arányuk. A mora-
tóriumból kilépőket a kedvező kamatozású 
hitelprogramokkal történő refinanszírozás 
lehetősége is motiválhatta (MNB, 2021a).  
A tíz legnagyobb ágazat moratóriumban 
levő hitelállományát, illetve 2020. évi csök-
kenését mutatja a 7. ábra. A stabil agrár-
gazdasági eredményeknek köszönhetően 
az egyes ágazatok tekintetében jól látható 
a mezőgazdaság moratóriumban lévő hi-
telállományának csökkenése. A morató-
rium a piaci viszonyok szűkítése mellett 
egyben növekvő államháztartási feladatot 
is jelent, ezért az MNB azt javasolja, hogy 
a programban jelenleg részt vevő adósok 
többsége újból kezdje meg hitelei törlesz-
tését, és a program hosszabbításával csak 
azok éljenek, akik a moratórium nyújtotta 
védőhálóra valóban rászorulnak (MNB, 
2021a). Ez az ajánlás egybeesik az Eu Bi-
zottság ajánlásával.

Az előzőekben a szerzők a Covid–19-
járvány pénzügyi hatásait vizsgálták.  
A trendelemzések kedvező eredménye mel-
lé, annak piaci igazolása céljából a szerzők 
megvizsgálták a Covid–19-nek az ágazatok 
– és azon belül az agrárágazat – piaci hely-

zetére gyakorolt hatását, amelynek ered-
ményeit a következő fejezet tartalmazza. 

a Covid–19 hatása a 
világkereskedelemre és az 

agrárágazat kereskedelmére

A Covid–19 okozta világjárvány az át-
oltottság javuló eredményei ellenére még 
nem ért véget. A humánegészségügyi válság 
hatására az élelmiszer-ellátásban megnőtt 
a hosszú ellátási láncok és a munkaerő-
igényes feldolgozási területek működési 
kockázata, valamint az egyes fogyasztási 
szektorok leállása (iskolai és egyéb közös-
ségi fogyasztások, vendéglátás, turizmus) 
miatt visszaesés, majd változás zajlott le a 
felhasználás struktúrájában. A pandémia 
berobbanásának sokkhatása az agrárke-
reskedelemben is hullámvölgyet eredmé-
nyezett, de ez tartósan nem befolyásolta a 
mezőgazdasági termékek kereskedelmének 
összességét. A napi élelmezési szükséglet 
miatt a mezőgazdaság fenntartása stratégiai 
feladat. Ez a létfontosságú fogyasztási szük-
séglet az, amely a Covid–19 miatt jelentkező 
kereskedelmi zavarok ellenére megalapozza 

7. ábra
A mezőgazdasági ágazat hitelmoratóriumban levő állományának csökkenése 2020-ban

(Reduction of the agricultural sector’s credit moratorium stock in 2020)

Forrás: MNB, 2021a 
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a mezőgazdasági újratermelést. Ha az uN 
uNCTAd, Global Trade 2021 májusában 
megjelent Q1 jelentését vizsgáljuk, a világ-
kereskedelem összességét tekintve pozitív 
változást látunk. Az árukereskedelem meg-
haladja a világjárvány előtti szintet, és a 
Covid–19-járvány elhárításához kapcsoló-
dó ágazatok kereskedelme továbbra is erős.  
A szolgáltatások kereskedelme azonban még 
elmarad a járvány előtti állapothoz képest.  
A globális kereskedelem várhatóan 2021 
második negyedévében is tovább fog erő-
södni (Global Trade, 2021). Az elmúlt egy 
évben azonban sok minden történt, amíg 
ez a pozitív kép kialakulhatott. 

A koronavírus meglepte a világot.  
A pandémia távol-keleti indulását köve-
tően a világban – az Eu-ban és az uSA-
ban is – csak a saját területeken beinduló 
pandémiát követően, a távol-keleti indu-
láshoz képest hónapokkal később szület-
tek az első hivatalos reakciók és ajánlá-
sok (European Council, 2020). A 2008-as 
pénzügyi válsághoz képest, amely jelentős 
mértékben endogén okoknak volt köszön-
hető, a Covid–19 exogén eredetű, amely 
a politika és gazdaság szereplőivel együtt 

a közgazdász szakma képviselőit éppen 
olyan felkészületlenül érte, mint az előző, 
2008-as válság (Kocziszky, 2020). A ké-
sedelem, az eltérő politikák és válaszok is 
hozzájárultak a pandémia világméretűvé 
válásához. A megindult kilábalás is nagy 
különbségeket mutat. A recesszió mélysége, 
illetve a helyreállás sebessége jelentősen 
eltérhet az egyes államok között. Nemcsak 
a járvány lefolyásában és az intézkedések 
szigorúságában fennálló differenciák miatt, 
hanem a gazdasági struktúrákban és az 
állami politikákban fennálló különbségek 
hatására is (Halmai, 2021).

A 2020 júniusában közzétett Global 
Trade globális kereskedelmi jelentés a 
második negyedévre vonatkozóan még a 
kereskedelmi szerződések 27%-os meredek 
csökkenését mutatta, amely meghaladta a 
2008-as globális válság során tapasztaltat. 
Az októberi jelentés azonban már a teljes 
áruforgalom világszintű „visszapattanását” 
hozta, és ez a látványos forgalomugrás az 
éves forgalom stabilizálódását is eredmé-
nyezte. Erre épült rá a 2021. évi első ne-
gyedév további javuló tendenciája. Ezeket 
a mozgásokat a 8. ábra szemlélteti.

8. ábra
A globális kereskedelem változása a Covid–19 hatására

(Changes in global trade due to COVID-19)

Forrás: UN UNCTAD Global Trade, 2021
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A kereskedelem látványos visszapatta-
nására magyarázatot ad a víruselhárítással 
összefüggő technológiák és eszközök forgal-
mának robbanásszerű kereskedelmi növe-
kedése és a járvány 2020. nyári visszaesése, 
valamint egyes ágazatok stabilizálódása is. 
Már a 2020. évi jelentésben találkozunk 
a mezőgazdasági ágazat speciális helyze-
tével, mivel az agrárkereskedelem csak a 
szokásos évszakokhoz kapcsolódó szezo-
nális (téli) csökkenést mutatott. A 2021. 
évi adatok tovább erősítik az agrárium már 
2020-ban is látható stabilitását. A 9. ábra a 
mezőgazdasági áruforgalom stabil növeke-
dését szemlélteti az energia és a szállítási 
berendezések halmozódó visszaesésével 
szemben. 

A WTo 2020-as világkereskedelmi sta-
tisztikája is kitér az áruk és szolgáltatások 
kereskedelmében a legújabb tendenciák 
részletes elemzésére, ami további útmutatást 
nyújthat számunkra az agrár-élelmiszeripa-
ri ágazat rugalmasságával kapcsolatban.  
A WTo-jelentés 36. oldala szerint az agrár-
élelmiszeripari export 7%-os éves növekedé-
si ütemet mutat a mezőgazdasági termékek 
kereskedelmében az elmúlt 20 évben (WTo, 
2020). Az agrárkereskedelem dinamikus 
fejlődésével összhangban vannak a FAo 
megállapításai is. A FAo szerint a globális 
mezőgazdasági és élelmiszer-kereskedelem 
1995 óta több mint kétszeresére nőtt, amely-
ben a globális mezőgazdasági és élelmiszer-
értékláncok (global value chains, GVC) nö-

9. ábra
Példák a világkereskedelem szektorok szerinti ingadozására

(Examples of fluctuations in world trade by sector)

Forrás: UN UNCTAD Global Trade, 2021
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vekedése jelentős szerepet játszott. A FAo 
2020-as jelentése szerint a Covid–19 tovább 
lassítja az értékláncok növekedési ütemét, 
amelyet először a 2008-as pénzügyi válság 
és az ebből következő gazdasági lassulás 
akasztott meg (FAo, 2020). A FAo felsorolja 
az agrár-élelmiszeripari kereskedelem és a 
piacok fejlődésének különböző trendjeit és 
mozgatórugóit is, amelyek magukba foglal-
ják a technológiai haladást, az urbanizációt, 
a népesség és a jövedelem növekedését, az 
alacsonyabb szállítási költségeket és az át-
lagos importvámok csökkenését. 

Az agrár-élelmiszer forgalom világke-
reskedelemben tapasztalt stabilitását iga-
zolják az Eu erre vonatkozó legfrissebb 
adatai is. A 2021 novemberében közzétett 
monitoringadatok alapján a 10. ábra ne-
gyedéves bontásban 2019 áprilisától, tehát 
a Covid–19 indulását megelőző időponttól 
szemlélteti a forgalom alakulását. Az EU 
Bizottság ez alapján megállapítja, hogy a fo-
lyamatos Covid–19-válság ellenére az EU27 
mezőgazdasági és élelmiszer-kereskedel-
me továbbra is erős maradt, fenntartotta 
növekedését és vezető szerepét a világban 
(European Commission, 2021).

A koronavírus gazdasági hatásai Ma-
gyarországon is különbözőképpen érintet-
ték az egyes mezőgazdasági szakágazatokat 
és vállalkozásokat. A turizmus és a vendég-
látás leállása külföldön és itthon a hotelek, 
éttermek és kávézók (HoRECA-szektor) 
átmeneti leállását eredményezte, amely 
azokat az agrárbeszállítókat hozta nehéz 
helyzetbe, akik zömmel magas minőségű 
vagy különleges terméket termelő kis- és 
közepes, illetve családi vállalkozásként 
ennek a szektornak az ellátására speciali-
zálódtak (Vörös-Illés és Lámfalusi, 2021).  
A korlátozások miatt a koronavírus hatással 
volt az élelmiszer-vásárlási szokásokra és 
ellátási csatornákra is. A korlátozások, az 
otthoni munkavégzés és a digitális oktatás 
miatt a kiskereskedelem és az online ellátás 
növekedett. A Covid–19 kistermelőkre való 
heterogén hatását erősíti meg Benedek et 
al. (2020). Kiemelik, hogy a kiskereskedők 
értékesítési csatornái közül az online és a 
nagyon személyes (a vásárló vagy a termelő 
otthonában történő) értékesítés működött 
hatékonyan. A tömegtermékeket termelő 
és exportban is érdekelt, főként közepes és 
nagygazdaságokra kevésbé hatott a válság, 

10. ábra
Az EU27 agrárkereskedelmének alakulása, 2019–2021

(EU27 agri-food trade trends 2019-2021)

Forrás: European Commission, 2021
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mivel az alapvető élelmiszerek iránti ke-
reslet rugalmatlan és stabil. A koronavírus 
gazdasági hatásai ellenére a magyar agrár-
export és -egyenleg 2020-ban, valamint 
2021-ben tovább növekedett, ami stabilitást 
adott a mezőgazdasági termelőknek és az 
élelmiszeripari vállalkozásoknak. Érde-
mes kiemelni, hogy 2021. január–július-
ban az agrárexport 8,0, az agráregyenleg 
16,9 százalékkal növekedett, ami jól jelzi az 
élelmiszer-termelés stabilitását és az élénk 
külpiaci keresletet is.

A KSH 2021-ben kiadott 2020-as mező-
gazdasági helyzetképe alapján a koronaví-
rus okozta járvány a mezőgazdaság natu-
rális kibocsátására nem volt számottevő 
közvetlen hatással. Arra elsősorban az év 
eleji aszály, valamint fagykár, illetve a kü-
lönböző állatbetegségek (madárinfluenza, 
sertéspestis) hatottak. Ezt nagyon fontos 
kiemelni, hiszen a humánegészségügyi 
pandémia érthető módon elhomályosítja 
az évek óta létező állategészségügyi prob-
lémákat, amelyek összességében most is 
jelentősen befolyásolták a kereskedelmi 
folyamatokat, a humánegészségügyi korlá-

tozások mellett. Ezek együttes hatására ér-
tékesítési nehézségek jelentkeztek, elsősor-
ban a nemzetközi kereskedelmi akadályok 
miatt az állati termékek iránti kereslet visz-
szaesett. A mezőgazdaság a nemzetgazda-
ság bruttó hozzáadott értékéből 4,0%-kal, 
a beruházásokból 4,3%-kal, a foglalkoz-
tatásból 4,6%-kal részesedett 2020-ban.  
A Covid–19 hatására szükségszerűen be-
vezetett korlátozások (általában) a GdP-re 
negatívan hatottak. Magyarországon a GDP 
2020-ban 4,7%-os volumencsökkenést volt 
kénytelen elszenvedni a pandémia miatt.  
A csökkenést elsősorban a szolgáltatá - 
sok – korlátozásokkal összefüggő – alacso-
nyabb teljesítménye okozta, de a nemzet-
gazdaság többi területe, így a mezőgazdaság 
is (0,3%-kal) „hozzájárult” ehhez. 

A Covid–19 hatásai hazánkban is köz-
ponti beavatkozásokat tettek szükségessé. 
A gazdaság finanszírozásához kapcsolódó-
an a hitelezési moratórium és az új központi 
gazdaságélénkítő források érintik a ma-
gyar mezőgazdaságot is. Magyarországon 
alacsony a mezőgazdasági vállalkozások 
csődrátája, és a fizetési moratórium alól ki-

11. ábra 
Az agrárgazdaság hitelállományának változása ágazatok szerint,  

2016. I. – 2021. II. negyedév
(Change in the stock of loans on the agricultural economy by sectors, I. 2016–II. 2021)

Forrás: Agrárminisztérium, 2021



41Zöldréti et al.: A Covid–19-járvány hatásai a nemteljesítő hitelekre

lépők magas száma jellemzi az ágazatot. Az 
új központi források tekintetében az MNB 
2020 áprilisában indította el a Növekedési 
hitelprogram (NHP) újabb konstrukcióját a 
hazai kkv-k forráshoz jutásának elősegítése 
érdekében. Az Agrárminisztérium 2020 áp-
rilisában kamat- és költségmentessé tette az 
Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitelt, 
a termelők számára megemelte a hitelga-
rancia díjához nyújtott költségvetési támo-
gatást, valamint 25 milliárd forintos keret-
összegű válságkezelő támogatási programot 
indított a koronavírus negatív hatásainak 
ellensúlyozására. Mindezek hatására a me-
zőgazdaságban is folytatódik a banki külső 
hitelezés dinamikájának fejlődési tenden-
ciája. A 11. ábra ezt a tendenciát szemlélteti 
az Agrárminisztérium adatbázisa alapján.

Az agrár-élelmiszeripar esetében 2021 
II. negyedévében is fennmaradt az új be-
ruházási hitelek arányának kedvező ten-
denciája, amely az ágazat hosszú távú fi-
nanszírozhatóságának visszaigazolása a 
bankrendszer részéről (12. ábra), és ez jó 
jel a szükséges fejlesztésekhez kapcsolódó-
an. Ez azért is fontos, mert a jövőre nézve 
mindenképpen szükséges a magasabb hoz-

záadott értékű termékek bel- és külpiaci 
kínálatát bővíteni (Mizik, 2021). A fejlesz-
tés, a hatékonyság, a versenyképesség és a 
foglalkoztatás kérdései ugyanakkor nem 
új keletű gondolatok a magyar mezőgazda-
ságban (udovecz, 2014). A versenyképesség 
akkor javítható, ha élünk az innovációkban 
rejlő lehetőségekkel, az új technológiák adta 
előnyökkel, a tudomány eredményeinek 
adaptálásával (Kapronczai et al., 2021). 
Ezek szükségességére a Covid–19 is rá-
mutatott.

kÖVetkeztetések

A Covid–19 az emberi életre jelent ve-
szélyt, így az élet védelmének elsődleges 
célja a járvány leküzdése. ugyanakkor az 
életszínvonal megőrzése, a szociális válság 
elkerülése és az alapvető szükségletek biz-
tosítása érdekében fontos a gazdaság stabil 
működésének megőrzése is. A mezőgazda-
ság szerepe pedig a pandémia időszakában 
is kiemelkedő, mivel a lakosság élelmezé-
sében központi szerepet játszik. 

 A kutatás során a szerzők a Covid–19-
világjárvány hatását vizsgálták a mező-
gazdasági ágazatban a nemteljesítő hitelek 

12. ábra
A mezőgazdaság új hiteleinek hitelcél szerinti megosztása, 2016. I. – 2021. II. negyedév

(Breakdown of new loans to agriculture by credit purpose, I. 2016–II. 2021)

Forrás: Agrárminisztérium, 2021
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alakulására az Eu-ban és hazánkban. Az 
analitikus trendvizsgálat eredményei ki-
mutatták, hogy a Covid–19 időarányos 
hatásai nem zavarták meg az NPL alakulá-
sának évek óta tartó kedvező tendenciáját. 
A mezőgazdasági ágazat alkalmazkodott a 
válság keresleti oldalát érintő hatásaihoz. 
Az élelmiszer-vásárlási, fogyasztási szoká-
sok változása erősítette a kiskereskedelem 
és a rövid ellátási láncok szerepét, teret 
nyert az agrár-élelmiszeripari termékek 
online forgalmazása is. A nemzetközi ke-
reskedelem rövid időn belül helyreállt, 
ami keresleti oldalról kedvezően érintette 
az exportorientált magyar mezőgazda-
ságot. 

Az alacsony NPL-ráta az Eu-ban és ha-
zánkban jó előjel a gazdaság külső banki 
finanszírozhatóságának szempontjából.  
A magyar mezőgazdaság stabilitását tük-
rözi, hogy csökken a moratóriumban lévő 
hitelállomány, és a banki külső finanszí-
rozhatósága is stabil maradt a válság alatt.  
A Covid–19 rámutatott az alkalmazkodási 
képesség, a hatékonyság és versenyképes-
ség fontosságára, így mind a vidék, mind 
a mezőgazdaság tekintetében folytatni kell 
a versenyképességi fordulat elérésére tett 
erőfeszítéseket. A kutatás eredményei a pi-
acok érzékenységére is rámutatnak, ezért a 
Covid–19-hatások vizsgálatának folytatását 
javasolják a szerzők. 
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eXaMiNiNg tHe iMPaCt oF CoViD-19 PaNDeMiC oN tHe treND oF NoN-
PerForMiNg loaNs
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The European union’s institutional framework is paying particular attention to the 
prevention and management of non-performing loans (NPLs) in the interests of finan-
cial stability. As a result of a deliberate and planned strategy involving all stakeholders, 
the non-performing loan ratio has now fallen dramatically in the European union and 
has reached a historic low in Hungary. The aim of this study is to examine the impact 
of CoVId-19 on NPLs in the Eu, with a particular focus on the domestic agricultural 
sector. The authors hypothesize that the trend in the NPL rate has not been significantly 
affected by the CoVId-19 epidemic, neither in the Eu in general nor in the domestic agri-
cultural sector. The research uses longitudinal (trend analysis) and cross-sectional study 
methods to confirm the validity of the hypothesis. The results also show that CoVId-19 
affected different sectors differently, but that the agricultural sector - after temporary 
disruptions - responded resiliently and with good results in both the Eu and Hungary, 
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which, alongside central interventions, played a role in keeping the sector’s NPL levels 
low. Central measures at Eu level and in Hungary have helped to maintain financial 
stability. The successful adaptation of the domestic agricultural sector to the situation 
caused by CoVId-19 is also demonstrated by its leading role in the return to market 
conditions from the payment moratorium imposed under CoVId-19, which coincides 
with the recommendations of the Eu and domestic banking supervisors. The results 
of the study suggest further progress in external bank financing for the development of 
domestic agriculture. However, the epidemic is not yet over and further monitoring and 
analysis of the impact of CoVId-19 remains reasonable. 




