A precíziós gazdálkodás bankos szemmel

Gór Arnold
Regionális agrár kapcsolattartó
Takarék Agrár Központ

2017 május-június

Mint szorgos méhecske

Az agrárium a stratégiai partnerünk
Kiszolgálásában egyedülálló
adottságaink és lehetőségeink vannak
• LEG-LEG-LEG: legtöbb fiók, legbiztonságosabb pénzintézeti csoport, legnagyobb befektetési szolgáltatási
hálózat, 2. legnagyobb mérlegfőösszeg;
•

Hagyományosan erős pozíció a mezőgazdaság és az élelmiszeripar finanszírozásában;

•

A kedvező adottságokra építve bővülő az agrárpiaci tevékenység;

•

A Takarék Agrár Központ olyan egyedülálló agrár szakmai műhely, amely például háttértudással,
kiadványokkal, képzéssel, elemzéssel, előrejelzéssel segíti a szektor és az ügyfelek munkáját;
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Teljes körű termékkínálat - kreatív hitelezés
Az agrárszakmai támogatás iránti igények, mind átfogóbb és teljeskörűbb kielégítése érdekében folyamatosan
fejlesztjük termékeinket, növeljük partnereinek létszámát, így mezőgazdasági aktivitásunk jelentősen javult

Központi egységes agrár termékek
− Közvetlen támogatások előfinanszírozása,
− Gazdahitel-Gazdakártya,

Agrár Hitel termékpaletta

− Termőföld vásárlási kölcsön
− Takarék Közraktári Finanszírozás
− Támogatások faktorálása

Közvetített termékek

VP előleg garancia!

− MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020,
− Uniós visszatérítendő támogatás közvetítése (MFB pont)
− Agrár Széchenyi Kártya,
− Széchenyi Beruházási hitel
− Takarék Agrár lízing

Takarékszövetkezetek Saját termékei
− Beruházási hitel
− Forgóeszköz hitel
− Elnyert támogatások előfinanszírozása

+Takarék Gazda Számlacsomag
Takarék Agrár Számla
Faktoring, Lízing

Takarék Agrárhangulati Index
Egyenleg típusú kompozit index – a kérdéseknél meghatározzuk, milyen mértékben tér el a javulást várók száma, a romlást várókétól

A kérdőív a gazdálkodók saját helyzetének megítélésére, jövőre vonatkozó elképzeléseire,
beruházási szándékaira összpontosít.
Realitások talaján a beruházási tervek
A humánerőforrás kiváltása és a
hatékonyságnövelés a legfontosabb fejlesztési
célok
Az Index negyedik, 2,23 pontos értéke elmarad az
előző mérés 9,14 pontos értékétől. Ez alapján az
agrárüzemek döntéshozói közül mintegy 2
százalékponttal vannak többen azok, akik inkább
javulást várnak működési környezetükben, mint
azok, akik romlást.
Az agrárvállalkozásokat ugyanakkor erőteljes
beruházási szándék jellemzi: a válaszadóknak
összességében mintegy 77 százaléka tervez
beruházást a következő egy évben:
− 52 százaléka technikai fejlesztést,
− 36 százaléka az üzemméret növelését,
− 23 százaléka termelés technológiai fejlesztését
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Az index értéke -100
és +100 között mozog,
ahol a 100-as érték,
egyértelmű javulást, a
mínusz 100-as pedig
egyértelmű romlást vár

Erős függésben a támogatásoktól

Eljött az agrárlízing ideje

•

Növekvő arány a

lízingpiacon;
•

Mezőgép eladások
fele traktor;

•

A beruházások
növekedésével ez
a piac is tovább
bővül.

Mi a precíziós gazdálkodás?
Technológia?

GPS
Szoftver?
használata a
mezőgazdas
Innováció?
ágban?
Költségmegtakarítás?

Versenyképesség és
fenntarthatóság?
Szemlélet?

A jövő?

Térinformatikai
alkalmazások?

Menedzsment szemlélet

A szemléletváltás nem kerül semmibe

Az adat a
drága
Az adatok mélysége meghatározza a költséget és
a kinyerhető információkat, a kettőnek
összefüggésben kell lennie.

Aratási szélesség különbségek
(2004 és 2014)

Forrás: Simon Blacker – UK
Trade and Investment, AgriTech Precision Agriculture
Specialist
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Információs többlet
Költségeket csökkent
Hozamot növel
Megelőzhet beavatkozásokat
Emberi hiba kiküszöbölése
Automatizálás
Növényi tolerancia maximalizálása
Elemek közötti szinergia révén
további előnyök
• Nyomon követhetőség,
élelmiszerbiztonság növelése

• Pontos adatokat, kalibrációt
igényel
• Költségeket növel
• Drága beruházás, nehéz
meghatározni a kapacitást
• Nem lehet mindent
befolyásolni
• Szaktudást igényel
• Különböző szabványok
• A (tömeg)termékek piacán a
hozzáadott érték nem
realizálható

PG összefoglaló
• Olyan eszközök használata fontos, amit hozzáigazítottak az üzem igényéhez és a
kapott adatokat is fel tudják használni.
• PG nem térül meg mindenkinek, kifizetődőbb lehet intenzív, koncentrált termelés,
és magasabb hozzáadott érték esetén. (Kertészet, állattenyésztés)

• A PG kiválthat emberi munkát, segíthet döntéseket hozni, ellenben nem alkalmas
a szaktudás kiváltására. (mivel kezdjünk?)
• További elterjedésére számítunk és azok számára versenyelőnyt jelent, akik be
tudnak rá ruházni.
• Fontos az előzetes konzultáció és a folyamatos szakmai tanácsadás.

A banki szempontrendszer
• A Takarék Agrár Központ beruházási és finanszírozási

tanácsadással segíti a fejlődni vágyó gazdákat.
• ‚Takarék Agrár Hírmondó’
• Hiteleknél és pénzügyi instrumentumok elbírálásánál a PG
előnyt jelent.
• Nem kell sok tőke a szemlélet precízebbé tételéhez, és a
Takarékokra mindig stratégiai partnerként érdemes tekinteni.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Élenjáró technológiai fejlesztésben,
élenjáró finanszírozó stratégiai
partner
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