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1. BEVEZETÉS 

A jelenlegi hivatalos álláspont szerint a koronavírus Wuhan 

városának hús- és állatpiacán mutálódott és vált azzá a vi-

lágjárványért felelős kórokozóvá, amely mostanra mind-

annyiunk életét befolyásolja. A wuhani ún. „vizes piac” 

(angolul: wet market) onnan kapta a nevét, hogy a padlót 

rendszeresen vízzel öntik fel, mert élő állatok mellett fris-

sen vágott nyers húst is értékesítenek. A wuhani piac kíná-

latában többféle vadon élő állat is szerepelt,1 ami optimális 

feltételt biztosított egy új zoonotikus, vagyis állatról em-

berre átterjedő betegség kialakulásához. 2  A tudósok már 

régóta figyelmezettek minket arra, hogy a vadállatokkal 

való közeli kapcsolat egészségügyi kockázatokat rejt magá-

ban, mert a bennük élő kórokozók olyan új betegségeket 

idézhetnek elő, amelyek ellen hosszú ideig nem áll majd 

rendelkezésünkre hatékony gyógymód vagy védőoltás. 

Gondoljunk csak az 1983-ban beazonosított HIV vírusra, 

amelyet a vadon élő csimpánzok vadászata és emberi fo-

gyasztása hívott életre a Kongói Demokratikus Köztársa-

ság területén.3 Azonban nem csak a vadállatok emberi fo-

gyasztása, de életterük folyamatos lerombolása, mezőgaz-

dasági területté alakítása is azzal a következménnyel jár, 

hogy közvetlen kapcsolatba kerülünk a bennük élő parazi-

tákkal. Ezért is aggasztó, hogy 2019-ben több tízezer hek-

                                                
1 2020. február 24-én a kínai kormány betiltotta a vadállatok értékesítését  
és fogyasztását (BUSINESS INSIDER, 2020) 
2 BUSINESS INSIDER 2020. 
3 BBC 2015. 

ABSZTRAKT 

A koronavírus-járvány terjedése, a 

világszerte bevezetett preventív 

intézkedések és a begyűrűző gaz-

dasági válság veszélyeztetik a világ 

népességének élelmiszer-ellátását. 

A problémát azonban nem az 

élelmiszer hiánya, hanem a nö-

vekvő szegénység jelenti. Különö-

sen a fejlődő országok, azon belül 

is az afrikai, közel-keleti és dél-

ázsiai országok lakossága van ki-

szolgáltatott helyzetben; számuk-

ra a jövedelemvesztés és a növek-

vő élelmiszerárak egyet jelentenek 

az éhezéssel. Az ENSZ Világ-

élelmezési Programjának előrejel-

zése szerint a pandémia következ-

tében megduplázódik a króniku-

san éhezők száma a világon. Az 

alacsony jövedelmű és nettó élel-

miszer-importőr országokban 

egyre növekvő élelmezés-

bizonytalanság feltehetőleg ösz-

tönzőleg hat majd a határokon 

átnyúló migrációra. Az Európára 

nehezedő migrációs nyomást csak 

a helyben segítés elvével és a kör-

nyező térségek, mint Afrika és a 

Közel-Kelet élelmezésbiztonsági 

helyzetének tartós javításával le-

het csökkenteni. 
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tár esőerdőt égettek fel a brazil állattenyésztők annak érdekében, hogy még több legelőterü-

lethez jussanak.  

Elgondolkodtató az, hogy a koronavírus, amelyet az emberi étvágy keltett életre, épp emberek 

millióinak éhezéséhez fog vezetni. Az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) előrejel-

zése szerint a pandémia következtében megduplázódik a krónikusan éhezők száma, ami azt 

jelenti, hogy az alacsony és közepes jövedelmű országokban mintegy 265 millió ember nem 

fog elegendő mennyiségű élelmiszerhez jutni 2020 végére.4  

A Migrációkutató Intézet legújabb tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen módon befolyásolja a 

koronavírus-járvány terjedése, az arra adott nemzeti politikai válaszok és a fokozatosan be-

gyűrűző gazdasági válság a világ népességének élelmezésbiztonságát, és arra keresi a választ, 

hogy az élelmezésbiztonság és a migráció között milyen összefüggések vannak, milyenek a 

jövőbeli kilátások ezen a téren. 

2. EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGBÓL ÉLELMISZERVÁLSÁG? 

David Beasley, az ENSZ Világélelmezési Programjának vezetője ez év áprilisában arra fi-

gyelmeztette a világ vezetőit, hogy a pandémia a II. világháború óta nem tapasztalható huma-

nitárius válságot idézhet elő az elkövetkezendő hónapokban.5 Már a világjárvány kirobbanása 

előtt is rosszak voltak Földünk népességének élelmezésbiztonságára vonatkozó prognózisok 

az egyes területeken zajló fegyveres konfliktusoknak, a természeti csapásoknak és a klímavál-

tozásnak köszönhetően. A WFP már a koronavírus-járványt megelőzően is 821 millió éhező-

vel, és ezenfelül 135 millió krónikusan éhezővel számolt. A humanitárius szervezet szerint a 

COVID-19 járvány további 130 millió embert taszíthat majd krónikus éhezésbe, amennyiben 

a nemzeti kormányok nem gondoskodnak az élelmiszer és egyéb termékek szabad áramlásá-

ról és a rászorulók megsegítéséről. Legrosszabb esetben három tucat ország lakossága fog az 

éhínség szélére kerülni.6 

Emellett áprilisban a média olyan esetekről számolt be, amelyek az globális élelmiszer-

rendszerben keletkező fennakadásokra hívták fel a figyelmet. Indiában például a gazdák sza-

mócát etettek a tehenekkel, mert nem tudták a gyümölcsöt a városi piacra szállítani.7 Peruban 

a kakaótermelők több tonna fehér kakaópépet temettek a földbe, mert az éttermek és a szál-

lodák, amelyek fel szokták azt vásárolni, bezártak.8 Az Egyesült Államokban9 és az Egyesült 

                                                
4 WORLD FOOD PROGRAM INSIGHT 2020. 
5 WORLD FOOD PROGRAM 2020a. 
6 IBID 
7 REUTERS 2020a. 
8 EL COMERCIO 2020. 
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Királyságban10 ugyanebből az okból kellett a gazdáknak kiönteniük a tejet. Több amerikai és 

kanadai húsfeldolgozó üzem pedig átmenetileg felfüggesztette a működését, miután alkalma-

zottjaik körében felbukkant a koronavírus-járvány.11 Mindeközben Olaszország, Spanyolor-

szág, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság mezőgazdasági termeléséből hiá-

nyoztak az idénymunkások, akik a határok lezárása miatt származási országaikban rekedtek.12  

Egyes országokban a fogyasztók, tartva az esetleges élelmiszerhiánytól, a koronavírus-járvány 

kezdeti szakaszán pánikvásárlásba kezdtek, amelyet az „éppen időben” (angolul: just-in-time) 

modellre épülő kiskereskedelmi rendszer nem tudott kezelni, így a szupermarketek polcai 

rövid időre ténylegesen kiürültek.13 Hasonlóan reagáltak egyes élelmiszer-exportőr országok 

vezetői is: Vietnám márciusban korlátozásokat vezetett be a rizsexportjára, Oroszország pe-

dig egy hónappal később követte ezt a példát a búza vonatkozásában.14  

Felmerül tehát a kérdés, hogy a koronavírus-járvány terjedése, a világszerte bevezetett pre-

ventív intézkedések és a kormányok, illetve a fogyasztók pánikreakciója sokkolják-e olyan 

mértékben a globális élelmiszer-ellátó rendszert, hogy az végső soron nemzetközi szintű 

élelmiszerhiányhoz vagyis globális élelmiszerválsághoz vezet majd? Az alábbiakban erre a 

kérdésre keresem a választ. 

A korábbi válságokkal15 ellentétben a koronavírus-válság az élelmiszerlánc kínálati és keresleti 

oldalára egyszerre és egymásra kölcsönhatásban hat ki, ez igaz mind a globális, mind pedig a 

helyi élelmiszerellátó-rendszer tekintetében. Mindezek miatt egy rendkívül komplex és begyű-

rűző hatásról beszélhetünk. A legutóbbi, 2008-as élelmiszerválsággal összehasonlítva a hely-

zet szerencsére most jóval kedvezőbb. Egyrészt a mezőgazdasági kereskedelem koncentráció-

ja sok termék esetében csökkent mind az export, mind az import oldalon. Ez azt jelenti, hogy 

az elmúlt időszakban egyre több szereplő kapcsolódott be a nemzetközi agrárkereskedelem-

be, amely növeli a globális élelmiszer-ellátó rendszer sokkhatásokkal szembeni 

ellenállóképességét.16 Másrészt a korábbi évek bőséges terméseinek köszönhetően a gabona-

félékből jelenleg számottevőek a globális készletek, és előreláthatólag az idei termés is bősé-

                                                                                                                                                        
9 CNN 2020a. 
10 BBC 2020. 
11 CNN 2020b. és THE NEW YORK TIMES 2020c. 
12 REUTERS 2020. és ALJAZEERA 2020. 
13 THE NEW YORK TIMES 2020a és THE STRAITS TIMES 2020. 
14 INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE 2020d. 
15 A 2008-a élelmiszerválság oka az élelmiszer exportáló országok rossz terméshozama miatt kialakult élelmi-
szerhiány, és az ezt követő élelmiszerár-növekedés volt (kínálati probléma). A 2009-es pénzügyi válság követ-
keztében pedig csökkent a fizetőképes kereslet (keresleti probléma). 
16 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2020d. 
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ges lesz.17 Harmadrészt pedig a koronavírus-járvány és a bevezetett korlátozó intézkedések a 

gabonafélék tekintetében nem jelentenek lényeges fennakadást sem a termelésben, sem a szál-

lításban. A gabonafélék előállítása ugyanis tőkeintenzív, vagyis gépek segítségével, minimális 

emberi munkaerővel elvégezhető minden termelési művelet. Továbbá ezeket az alapvető 

élelmiszereket ömlesztve szállítják hajókon, amelynek a szállítási költségei a pandémia hatásá-

ra nem növekedtek, sőt a mindenkori legalacsonyabb szinten vannak – részben az alacsony 

kőolajár miatt is.18 

Az exportkorlátozások általánosságban destabilizálják az élelmiszerek világpiacát és áremel-

kedéshez vezetnek,19 azonban ez most nem következett be: a gabonafélék világpiaci ára stabil 

maradt áprilisban, májusban és júniusban, és ez a trend valószínűleg folytatódik ez év végéig. 

2021-ben előreláthatólag kisebb áremelkedésre lehet majd számítani.20 A gabonafélék világpi-

aci stabilitásának oka az alacsony kőolajárban, az USD erősödésében és a gazdasági növeke-

dés várható visszaesésében keresendők.21 Mindezek fényében a restriktív exportpolitika indo-

kolatlan: Vietnám május 1-jén 22  felfüggesztette a rizskivitelre vonatkozó korlátozásokat, 

Oroszországban pedig július 1-jén szűnt meg a búzaexportra vonatkozó kvóta.23  

A gabonaféléktől eltérően a magas értéket képviselő élelmiszerek (ide tartoznak például a 

zöldségek, a gyümölcsök és a húsipari termékek) sokkal érzékenyebben reagáltak a koronaví-

rus-járvány és a preventív jelleggel bevezetett korlátozásokból adódó sokkhatásokra.24 Egy-

részt ezek az élelmiszerek romlandóak, ezért a logisztikai problémákból adódó bármely kése-

delem kihat a piaci értékükre, másrészt előállításuk, feldolgozásuk és csomagolásuk rendkívül 

munkaerő igényes. További problémát jelent az, hogy a vendéglátóipar ellátására specializáló-

dott termelők nehezen vagy egyáltalán nem tudnak átállni a kiskereskedelmi eladásra.25 A 

szupermarketekben értékesített élelmiszerek csomagolására és címkézésére vonatkozó köve-

telmények eltérőek, illetve vannak olyan élelmiszerek, amelyeket kifejezetten gyorséttermi 

eladásra fejlesztettek ki (például egyes burgonyafajták), ezért ezeket közvetlenül a fogyasztók-

nak nem is lehet értékesíteni. A termelők számára ezeknek az élelmiszereknek alternatív mó-

don történő feldolgozása (például a tejből vaj előállítása) vagy adományként való felajánlása 

jelentős többletköltséget jelent, ezért állt elő az a paradox helyzet, hogy ezeket a magas érté-

                                                
17 NATURE 2020. 
18 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2020b. 
19 INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE 2020a. 
20 WORLD BANK 2020c. 
21 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2020b. 
22 INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE 2020d. 
23 REUTERS 2020b. 
24 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 2020. 
25 REUTERS 2020c. 
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ket képviselő és a kiegyensúlyozott étrendhez elengedhetetlen élelmiszereket a termelők meg-

semmisítették, miközben világszerte nőtt az élelmiszerhiánnyal küszködők száma.26 

Ennek ellenére globális élelmiszerválsággal egyelőre nem kell számolnunk a gabonafélék ma-

gas készletének, stabil világpiaci árának és egyszerű mozgathatóságának köszönhetően.27 Az 

igazi problémát a kibontakozó élelmezési vészhelyzet jelenti, amely során emberek milliói 

kerülnek világszerte olyan rendkívüli helyzetbe, hogy a meglevő készletek ellenére sem tudják 

kielégíteni alapvető élelmiszer-szükségleteiket.28 Az ENSZ legfrissebb elemzése29 szerint az 

élelmezésbiztonságra a legnagyobb veszélyt a nemzetközileg előállított mezőgazdasági és 

élelmiszeripari termékek iránti globális kereslet összeomlása, a kistermelők piacra jutásának 

nehézségei és az emberek jövedelemforrásának elvesztése, vagyis a növekvő szegénység jelen-

ti. Ezek együttes hatására a globális és különösen a helyi élelmiszer-ellátási lánc 2020 második 

felében sok országban zsugorodni fog, amely áremelkedéshez és a népesség élelmiszerhez 

való hozzáférésének szűköléséhez fog vezetni. Ahhoz, hogy jobban megértsük a problémát, 

érdemes ezeket az élelmezésbiztonságra kiható tényezőket egyenként megvizsgálni. 

2.1. DOMINÓHATÁS: A GLOBÁLIS ÉLELMISZER-KERESLET ÖSSZEOMLÁSA 

Válságok idején a bizonytalan helyzet és a jövő iránti aggodalom az embereket túlélési straté-

giák bevetésére és vásárlási szokásaik megváltoztatására ösztönzik. A járvány kitörését köve-

tően nőtt az alapvető élelmiszerek és a tartós élelmiszerek iránti kereslet és csökkent a gyü-

mölcsök és zöldségek, illetve az egyéb romlandó termékek iránti igény. Ez pedig a helyi pia-

cokon (például Olaszországban és Kínában) a friss élelmiszerek árának csökkenéséhez, a 

nemzetközi piacon pedig a megrendelések megcsappanásához vezetett.30 Ez történt például a 

szenegáli halászati ipar esetében is; az olaszok haltermékek iránti kereslete csökkent, amely-

nek következtében az olaszországi exportból élő szenegáli halászok és halkereskedők többsé-

ge egyik napról a másikra elvesztette megélhetési forrását.31 

A kereslet csökkenése mellett a nemzetközi repülőjáratok felfüggesztése, a jelentősen megnö-

vekedett légi szállítási költségek és a határzárak is akadályozzák a magas értéket képviselő 

élelmiszerek globális kereskedelmét.32 A pakisztáni mangóexportőrök például 40%-os vissza-

esésre számítanak az idén, ami az ország mangóipara számára 40 millió dollár 

                                                
26 THE NATION 2020. 
27 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2020e. 
28 UNITED NATIONS 2020. 
29 UNITED NATIONS 2020. 
30 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2020c. 
31 AFRICA NEWS 2020. 
32 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2020d. 
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jövedelemkiesést jelent.33 Különösen súlyos problémát okoz a romlandó élelmiszerek nem-

zetközi piacának összeomlása a szegény országok kistermelői számára, hiszen ők nem szá-

míthatnak állami támogatásra34 vagy kedvező kölcsönre, amíg a piac újraindulására várnak.  

Az ENSZ becslése szerint a koronavírus-járvány kapcsán bevezetett enyhítő és ellenőrző in-

tézkedések több tízmillió ember megélhetését veszélyeztetik világszerte, különösen az elsőd-

leges élelmiszertermelés, a feldolgozás, a szolgáltatások és a forgalmazás területén.35 Az Élel-

mezésügyi és Mezőgazdaság Szervezet (FAO) legfrissebb, ugyanakkor még nem publikált 

becslése szerint az élelmiszer-rendszerek globálisan jelenleg több mint egymilliárd embert 

foglalkoztatnak, azonban a koronavírus-válság 451 millió munkahely elvesztését fogja hosz-

szabb távon eredményezni.36A munkahelyek elvesztése és a termelők jövedelemkiesése pedig 

a mezőgazdaság jövőbeli termelékenységét veszélyezteti.37 Mianmarban például a májusi veté-

si időszakban a korábbi évekhez képest kevesebb vetőmagot és műtrágyát vásároltak a terme-

lők.38 

2.2. A KISTERMELŐK PIACRAJUTÁSI NEHÉZSÉGEI 

A koronavírus járvány és a preventív jellegű korlátozások jelentősen befolyásolják a kisterme-

lők piacrajutását. Az iskolák és egyéb közintézmények, illetve vendéglátóipari egységek bezá-

rásával, az élelmiszerüzletek nyitvatartásának korlátozásával, termelői piacok betiltásával a 

kistermelők jelentős élelmiszer-értékesítési lehetőségtől és ezáltal bevételtől estek el. Továbbá 

a korlátozások fennakadásokat okoztak a mezőgazdasági termékek betakarításában és szállítá-

sában. Például Kínában az útzárak és ellenőrzések bizonyos esetekben megakadályozták a 

termelőket és a kiskereskedőket abban, hogy termékeiket eljuttassák a fogyasztókhoz vagy 

hogy a termesztéshez szükséges alapanyagokat vásároljanak. Mindez jövedelemkiesést ered-

ményezett és potenciálisan kihatott a következő termesztési idényre is.39 A húsfeldolgozó 

üzemek ideiglenes bezárása szintén jelentős veszteséget okozott a termelőknek.40 

                                                
33 ARAB NEWS 2020. 
34 A fejlett országok kormányai olyan gazdaság ösztönző csomagokat vezettek be, amelyek különböző pénz-
ügyi intézkedések révén segítik az élelmiszeripari kis- és középvállalkozásokat. (FOOD AND AGRICULTURAL 

ORGANIZATION, 2020c) Az egyébként is gazdasági problémákkal küszködő szegényebb országok esetében 
ilyen jellegű állami segítségre csak nemzetközi donorok közreműködése esetén lehet számítani. 
35 UNITED NATIONS 2020. 
36 INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE 2020f. 
37 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2020c. 
38 INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE 2020e. 
39 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2020c. 
40 CNN 2020b. és THE NEW YORK TIMES 2020c. 
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A kezdeti sokkot követően egyes országok kormányai a kistermelők piacrajutását támogató és 

a lakosság élelmezésbiztonságát növelő intézkedéseket vezettek be. Ezek közé sorolhatjuk a 

élelmiszer-ellátás alapvető szolgáltatásként történő elismerését, a termelői piacok járványügyi 

optimalizálását és újranyitását, a nehezen értékesíthető mezőgazdasági termékek állami felvá-

sárlását és az iskolai étkeztetés folytatását az intézmények zárva tartása mellett.41 Egyes terme-

lők üzleti modelljüket átalakítva és élve a közösségi média és az e-commerce adta lehetősé-

gekkel, elkezdték a termékeiket közvetlenül a fogyasztók számára értékesíteni és szállítani.42 

Mindezeknek köszönhetően a kistermelők piacrajutása – jellemzően a fejlett országokban – 

jelentősen javult. 

2.3. GAZDASÁGI RECESSZIÓ ÉS NÖVEKVŐ SZEGÉNYSÉG 

A pandémia megfékezését célzó korlátozások mély gazdasági válságot váltottak ki. A Világ-

bank43 szerint a globális gazdaság 5,2%-kal fog zsugorodni ebben az évben. A Nemzetközi 

Valutaalap44 legfrissebb előrejelzése 4,9%-os visszaesést vetít előre, míg a Gazdasági Együtt-

működési és Fejlesztési Szervezet (OECD) egy második fertőzési hullámot is számításba véve 

7,6%-os gazdasági lassulással számol. Az államadósság mind a fejlett, mind a fejlődő orszá-

gokban jelentősen növekedett, és várhatóan meghaladja majd a II. világháború utáni csú-

csot.45  

Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezet szerint a mostani gazdasági válság mind globá-

lisan, mind pedig az egyes országok tekintetében sokkal mélyebb lesz, mint a 2009-es pénz-

ügyi válság.46 A pénzügyi válsággal ellentétben a jelenlegi krízis nemcsak a fejlett országok 

gazdaságát, hanem a fejlődő országokét is érinteni fogja. 47  Különösen a nyersanyagot és 

egyéb árucikket exportáló fejlődő országokat éri majd számottevő veszteség a csökkenő vi-

lágpiaci árak következtében.48 

További problémát jelent az alacsony jövedelmű fejlődő országok nagymértékű eladósodása. 

Különösen aggasztó a nem pénzügyi vállalatok által felhalmozott óriási adósság, amely a fej-

                                                
41 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2020c. 
42 ALLIANCE FOR SCIENCE 2020. és REUTERS 2020d. 
43 WORLD BANK 2020b. 
44 INTERNATIONAL MONETARY FUND 2020. 
45 INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE 2020f. 
46 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2020d. 
47 A 2009-es pénzügyi válság egy hitelválság volt, amely elsősorban a fejlett országokban okozott gazdasági 
visszaesést, az alacsony jövedelmű fejlődő országok gazdaságát szinte érintetlenül hagyta. (FOOD AND AGRI-

CULTURAL ORGANIZATION 2020d.) 
48 INTERNATIONAL MONETARY FUND 2020. és FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2020d. 
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lődő országok összadósságának mintegy háromnegyedét49 teszi ki. A Nemzetközi Valutaalap 

jelentése szerint az alacsony jövedelmű országok 40%-ában komoly gondot okoz a magas 

adósság. 2013 óta tizenkét országban – amelyből kilenc a Szaharától délre található – rosz-

szabbodott a helyzet olyannyira, hogy mára már ezek az országok adósságtörlesztési nehézsé-

gekkel illetve annak komoly kockázatával szembesülnek.50 A nagyon eladósodott országok 

közül Argentína, Ecuador és Libanon nemrég fizetésképtelenné vált, Zambiát, Gabont, Mo-

zambikot és a Kongói Köztársaságot pedig a fizetésképtelenség szélére sodorta a koronaví-

rus-válság.51A Nemzetközi Valutaalap eddig 215 millió USA dollár adósságot engedett el,52 

továbbá 71, a koronavírus-járvány következtében gazdaságilag nehéz helyzetbe került ország-

nak ígért kölcsönt. A Jubilee Debt Campaign adatai szerint a hitel folyósítása 33 nagyon el-

adósodott ország esetében már megkezdődött, ám ebből 28 ország a kapott összeget – 

amelynek az összértéke 11,3 milliárd amerikai dollár – valójában adósságtörlesztésre fordít-

ja.53 Különösen nagy nyomás nehezedik a fejlődő országok államháztartására az USD erősö-

dése és saját valutájuk értékének csökkenése miatt, hiszen államadósságuk dollárban denomi-

nált. 

A háztatásokat az egyre növekvő munkanélküliség, és a fejlődő országok esetében a hazauta-

lások csökkenése rázza meg. A háztartások és vállalkozások jövedelemének elapadásával 

fennáll annak a veszélye, hogy állami beavatkozás hiányában tömegek nem tudják majd tör-

leszteni a meglévő adósságukat, ezáltal pedig a válság továbbgyűrűzik a jelenleg még stabil 

pénzügyi szektorba is. A hitelpiac megrendülésével növekedni fognak a vállalkozások finan-

szírozási költségei, amely a mezőgazdaságban is érezhető lesz, különösen a tőkeintenzív ter-

melési formák esetében. A tőkeintenzív ún. „sornövények” termelését ez például különösen 

súlyosan érinti Latin-Amerikában, ahol a termelőknek nagyobb az adósságaránya és szignifi-

kánsan magasabbak a tőkeköltségek (a kamatlábak), mint a fejlett országok mezőgazdasági 

vállalkozásai esetében.54 A latin-amerikai termelők fizetésképtelensége pedig felfelé tolhatja a 

gabonafélék világpiaci árát.55 

A Világbank becslése szerint a pandémia világszerte körülbelül 49 millió embert fog mélysze-

génységbe taszítani 2020-ban. Az „új mélyszegények” csaknem fele (23 millió) a Szaharától 

                                                
49 Ez sokkal nagyobb arány, mint amit a fejlődő országok esetében látunk. (FOOD AND AGRICULTURAL OR-

GANIZATION 2020d.) 
50 INTERNATIONAL MONETARY FUND 2018. 
51 JUBILEE DEBT CAMPAIGN és EURODAD 2020b. 
52 JUBILEE DEBT CAMPAIGN 2020a. 
53 JUBILEE DEBT CAMPAIGN 2020b. 
54 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2020b. 
55 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2020d. 
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délre fekvő országokból, további 16 millió pedig Dél-Ázsiából kerül majd ki.56 A Nemzetközi 

Élelmezéspolitikai Kutatóintézet ennél jóval sötétebb jövőt jósol: 140 millió ember mélysze-

génységbe süllyedését vetíti elő, amelyből 80 millió afrikai, 42 millió pedig dél-ázsiai lesz.57  

A koronavírus-járvány által kiváltott gazdasági válság eredményeként globálisan 1,6 milliárd, 

az informális gazdaságban dolgozó munkavállalót58 ért súlyos jövedelemveszteség. A becslé-

sek szerint a válság első hónapja az informális munkavállalók jövedelmének 60% -os csökke-

nését eredményezte világszerte. Ezek a munkavállalók jövedelemkiesés esetén nem számít-

hatnak munkanélküli ellátásra, ezért a megélhetésük közvetlen veszélyben van. Ráadásul ők 

szép számmal előfordulnak a fejlett világban is.59 

A szegény emberek bevételük több mint a felét élelemre költik. A széleskörű munkanélküli-

ség és a jövedelemveszteség a szegény háztartásokat arra kényszeríti, hogy a lehető legolcsóbb 

kalóriát vásárolják meg a családjuk számára. A fejlődő országokban a tápanyagban gazdag 

friss zöldségből és gyümölcsből származó kalória sokszor 10-szer drágább, mint a rizsből, 

kukoricából és búzából származó kalória. Ezért sok országban a lakosság étrendje valószínű-

leg romlani fog.60 

2.4. EMELKEDŐ ÉLELMISZERÁRAK A HELYI PIACOKON 

Az élelmiszerek világpiaci ára nem emelkedett, sőt egyes termékek (például a cukor és a hús-

félék) esetében éppenséggel csökkent.61 Ezzel szemben a helyi piacokon növekvő élelmiszer-

árakat tapasztalunk, amelynek egyrészt az élelmiszer-kereskedelem logisztikai zavarai, más-

részt az amerikai dollár erősödése az oka. Az élelmiszer nehezen és drágábban jut el vidékről, 

illetve a kikötőkből a városokban élő fogyasztókhoz.62 Ruandában például február óta átlago-

san 21,2%-kal nőtt az élelmiszerek ára, amely az egyik legdrasztikusabb áremelkedés az afrikai 

kontinensen.63 Ez pedig azzal magyarázható, hogy Ruanda más afrikai országoknál korábban 

vezetett be a korlátozásokat, amelyek nagymértékben kihatottak a helyi élelmiszerellátó-

láncra.64 

                                                
56 WORLD BANK 2020a. 
57 INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE 2020g. 
58 A globális munkaerő 3,3 milliárd munkavállalóból áll. (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 2020b.) 
59 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 2020b. 
60 UNITED NATIONS 2020. 
61 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2020e. 
62 UNITED NATIONS 2020. 
63 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2020f. 
64 GLOBAL ALLIANCE FOR IMPROVED NUTRITION 2020. 
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Egyes országokban egyéb tényezők, mint például a rossz gazdasági helyzet, a politikai instabi-

litás vagy a kedvezőtlen időjárás is hozzájárult az élelmiszerárak inflációjához. Zimbabwé-

ben65 a több éve tartó aszály és az országot sújtó gazdasági válság miatt drágult meg jelentő-

sen az élelmiszer, amelynek következtében az ENSZ Világélelmezési Programjának előrejel-

zése66 szerint az városi lakosság csaknem fele (47%-a) nem jut majd elegendő élelmiszerhez 

az elkövetkező hónapokban. 

3. A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK ÉLELMEZÉSBIZTONSÁGÁNAK ALAKULÁSA 

A koronavírus-válság élelmezésbiztonságra gyakorolt hatását pontosan nehéz megjósolni, 

mivel a makrogazdasági következmények egy része még nem teljesen világos. Az ENSZ ké-

szített egy előrejelzést,67 amely során a globális élelmiszerrendszer strukturális sebezhetősé-

gét68 vizsgálta egyes országokra levetítve, és ezt vetette össze a pandémia előtt is élelmezési 

problémákkal küszködő ún. gócpontokkal,69 vagyis azokkal a területekkel, ahol a lakosság 

élelmezésbiztonsága már korábban is rossz volt. A strukturális sebezhetőségre vonatkozó 

információk azt mutatják, hogy milyen átviteli csatornákon keresztül hat ki a világjárvány és a 

nyomán kibontakozó gazdasági recesszió a mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra. Az Élel-

mezésügyi és Mezőgazdasági Szervezet hat átviteli csatornát vizsgált meg: az árfolyamváltozá-

sokat, az energiapiac alakulását, a hitelpiac szerkezetét, az élelmiszer-kereskedelemet, a mező-

gazdasági termékek kínálati és keresleti egyensúlyát, illetve egyes makrogazdasági tényező-

ket.70 

                                                
65 FOOD SECURITY INFORMATION NETWORK 2020. 
66 WORLD FOOD PROGRAMME 2020b. 
67 UNITED NATIONS 2020. 
68 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2020b. 
69 FOOD SECURITY INFORMATION NETWORK 2020. 
70 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2020b. 
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ÁBRA 1: STRUKTURÁLIS SEBEZHETŐSÉG ÉS ISMERT BIZONYTALAN ÉLELMEZÉSI GÓC-

PONTOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (UNITED NATION 2020.) 

Az ENSZ előrejelzése alapján jól látszik, hogy élelmezési vészhelyzetről a fejlődő országok 

esetén beszélhetünk, és előreláthatólag leginkább a fejlődő kis szigetországokat,71 Afrikát és a 

Közel-Keletet érinti majd az éhezés és az alultápláltság. A fejlődő országokban már most 

nagyarányú a szegénység, az élelmiszertermelés és az élelmiszerpiac eltérő struktúrája pedig 

sebezhetőbbé teszik ezeket az országokat, továbbá a gazdasági visszaesés hatékonyan műkö-

dő szociális háló és elosztórendszerek hiányában emberek millióinak élelmiszer-ellátását teszi 

bizonytalanná. 

A helyi élelmiszerellátó-láncok szerveződését nagymértékben befolyásolja a gazdasági fejlett-

ség szintje, és olyan tényezők, mint az urbanizáció és a globalizáció.72 A fejlődő országok 

élelmiszerellátó-rendszere kevésbé ellenálló a sokkhatásokkal szemben, így a koronavírus-

járvány és a bevezetett korlátozó intézkedések ezekben az országokban nagyobb fennakadá-

sokat okoztak. A fejlődő országokban az ún. átmeneti élelmiszerellátó-láncok dominálnak: 

ezek Afrikában az élelmiszerrendszerek 80%-át, Délkelet-Ázsiában pedig 50%-át teszik ki. Az 

átmeneti élelmiszerellátó-láncok jellemzői, hogy vidékről a városokig terjednek, töredezettek, 

és többezer munkaerőigényes kis- és középvállalkozásból állnak. Ezek a vállalkozások általá-

ban klaszterekbe rendeződnek, mint például az élelmiszer-feldolgozók területi csoportosulása 

vagy a buszmegállókban és egyéb közlekedési csomópontokban várakozó ételárusok, illetve a 

                                                
71 A fejlődő szigetországok különösen sebezhetőek tekintettel a gazdaság diverzifikációjuk hiányára és a turiz-
mustól, hazautalásoktól, illetve élelmiszer importtól való nagymértékű függőségükre. (FOOD AND 

AGRICULTURAL ORGANIZATION 2020d). 
72 INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE 2020b. 
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helyi piacokon élelmiszert árusító kereskedők.73 Ezeken a helyszíneken általában rengeteg 

ember gyűlik össze, és a fizikai távolságtartás lényegében lehetetlen. A fejlődő országokban 

bevezetett utazási megszorítások, kijárási tilalmak74 és a helyi piacok bezárása75 komoly zava-

rokat okozott a helyi élelmiszerellátó-rendszerekben. Afrikában és Ázsiában is a lakosság 

80%-a nem maga termeli, hanem vásárolja az élelmiszert, ezért teljes mértékben a helyi élel-

miszerellátó-rendszerektől függ. 76 

A fejlődő országok kiszolgáltatottságát tovább növeli az a tény, hogy az alapvető élelmiszerek 

nemzetközi piaci árát a fejlett országok mesterségesen alacsony szinten tartják azáltal, hogy a 

saját mezőgazdasági termelésüket állami támogatásban részesítik. Az állami támogatásoknak 

köszönhetően a fejlett országok termelői megengedhetik maguknak azt, hogy nyomott áron 

exportálják a mezőgazdasági terményeket a fejlődő országokba. 1986 és 2007 között például a 

fejlett országokban az éves állami támogatás átlagos összege a mezőgazdasági termelés érté-

kének 31%-át tette ki.77 Az alapvető élelmiszerek nemzetközi piaci árának mesterségesen ala-

csony szinten tartása pedig ösztönzi a fejlődő országok élelmiszerimportját és megakadályoz-

za ezen országok hazai termelésének bővítését.78 A fejlett országok által egyéb mezőgazdasági 

termékek előállítóinak (például a pamuttermelő ágazatnak) nyújtott állami támogatások pedig 

megfosztják a fejlődő országok termelőit jövedelmük növelésének lehetőségétől, ami negatí-

van hat a megélhetésükre és az élelmezésbiztonságukra.79  

Az élelmiszerekre – különösen a feldolgozott hús- és gabonatermékekre – kivetett magas 

vámtarifák nem csak csökkentik a fejlődő országok export bevételeit, de el is tántorítják ezen 

országok élelmiszeriparát a feldolgozott élelmiszerek exportálásától.80 Ennek következtében 

sok fejlődő ország az élelmiszeripari feldolgozó szektor fejlesztése helyett olyan magas értéket 

képviselő élelmiszerek termelésére és kivitelére fokuszál, amelyek a fejlett országok fogyasztó-

inak igényeit elégítik ki. Több fejlődő országban (például Mexikóban és a Szaharától délre 

fekvő országokban)81 tehát az a paradox helyzet állt elő, hogy nem termelnek elegendő alap-

vető élelmiszert a lakosság számára,82 ezért élelmiszerimportra és élelmiszersegélyre szorul-

nak, ugyanakkor magas értéket képviselő élelmiszereket (például déli gyümölcsöket vagy friss 

                                                
73 INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE 2020b. 
74 ALLIANCE FOR SCIENCE 2020. 
75 REUTERS 2020d. 
76 INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE 2020b. 
77 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2011. 
78 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2011. 
79 IBID 
80 IBID 
81 LAWRENSE ÉS WORSLEY, 2007. 257. old. 
82 A világon legalább 34 ország élelmiszertermelése nem önellátó, ezek közül 27 ország az afrikai kontinensen 
található. (WORLD ATLAS, 2017.) 
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halat) termelnek és exportálnak a fejlett országok tehetősebb fogyasztói számára.83 A korona-

vírus-járvány pedig ahogy azt korábban bemutattam éppen a magas értéket képviselő élelmi-

szerek kereskedelmét és az abból élők jövedelmét csökkentette jelentős mértékben. 

Míg a fejlett országok kormányai a gazdasági visszaesésre az állami kiadások növelésével és 

monetáris politikai eszközökkel reagáltak, addig a fejlődő országok lehetőségei sokkal korlá-

tozottabbak. A koronavírus-járvány elleni küzdelem mellett kevesebb pénz jut a vállalkozások 

működésének fenntartásához szükséges állami beruházások finanszírozására és a szegények 

élelmiszer- vagy készpénzjuttatásaira.84 

4. ÉLELMEZÉSBIZTONSÁG ÉS MIGRÁCIÓ 

A koronavírus-válság következtében tehát növekedni fog a szegénységben és élelmezés-

bizonytalanságban élők száma a világon. Kérdés az, hogy ez milyen hatással lesz az Európába 

irányuló migrációra?  

Az tudjuk, hogy a nemzetközi migráció és élelmezésbiztonság kölcsönhatásban állnak egy-

mással: egyrészt az élelmezés-bizonytalanság ösztönzőleg hat az elvándorlásra, másrészt a 

migránsok hazautalásai pozitív hatással vannak az otthonmaradt családtagok élelmezésbizton-

ságára.85 Azt azonban fontos leszögezni, hogy zömében nem a legszegényebbek azok, akik a 

költséges és nagy kockázattal járó határon átnyúló migrációra adják a fejüket, hanem azon 

középosztálybeliek, akik jobb jövőben reménykednek és rendelkeznek a szükséges források-

kal.86 Vagyis elsősorban nem az a pandémia következtében krónikusan éhező 235 millió em-

ber87 fog elindulni, hanem azok, akiknek a korábbi életszínvonala és élelmezési kilátásai a 

gazdasági recessziónak köszönhetően jelentősen romlanak. A globális kereslet csökkenésével 

a fejlődő országokban rengeteg korábban jövedelmező kis-és középvállalkozás fog tönkre-

menni. Továbbá a fejlődő országok növekvő adóssága és ugyanakkor csökkenő devizakészle-

tei nehezítik az élelmiszerimport finanszírozását, ami élelmiszerár-növekedést eredményez a 

helyi piacokon. A lakosság csökkenő jövedelme és növekvő élelmiszerkiadásai pedig várható-

lag ösztönzőleg hatnak majd a kivándorlási szándékra. 

Az élelmezésbiztonság nem csak közvetlenül, de közvetett módon is embertömegek megin-

dulását eredményezheti. A történelem folyamán a magas élelmiszerárak és az élelemhiány 

                                                
83 AFRICAN DEVELOPMENT INSTITUTE 2020. 
84 INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE 2020c. 
85 FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION 2018. 
86 SADIDDIN AHMAD, CATTANEO ANDREA, CIRILLO MARINELLA ÉS MILLER MEGHAN 2019. 
87 WORLD FOOD PROGRAM INSIGHT 2020. 
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gyakran zavargásokhoz és fegyveres konfliktusokhoz vezetett.88 A 2011. évi „arab tavasz” 

tüntetéssorozat esetében is tetten érhető ez az összefüggés, amikor is a gabonaexportáló or-

szágok gyenge termésének köszönhetően a gabonaimportra szoruló arab országokban felszö-

kött a búza ára.89 Természetesen az élelmezés-bizonytalanság önmagában nem vezet felkelés-

hez vagy politikai instabilitáshoz, egyéb tényezők, mint a korrupció, az autoriter berendezke-

dés, és az etnikai feszültségek a lázadások fontos mozgatórúgói. Ugyanakkor sokszor az alap-

vető élelmiszerek hozzáférhetőségének hiánya az, amely a boldogtalan, de csendes lakosság-

ból lázongó tömeget kovácsol. 

Mindezek fényében feltételezhető, hogy az alacsony jövedelmű és nettó élelmiszer-importőr 

országokban egyre növekvő élelmezés-bizonytalanság egyrészt serkenteni fogja a fejlett or-

szágok felé irányuló gazdasági célú migrációt, másrészt hozzájárul az adott ország politikai 

instabilitásához, és ezáltal potenciálisan újabb migrációs hullámot generálhat. 

5. ÖSSZEGZÉS 

A koronavírus-válság önmagában nem eredményez globális élelmiszerválságot, mert a globá-

lis élelmiszer-ellátási láncban jelentős zavarok nem keletkeztek, és a várható mély gazdasági 

recesszió hatására tartósan alacsony világpiaci élelmiszerárakra lehet számítani. Ez azonban 

nem akadályozza meg az élelmiszerárak emelkedését a helyi piacokon, amelynek az élelmi-

szer-kereskedelem logisztikai problémái és az amerikai dollár erősödése az oka. A globális és 

helyi kereslet csökkenésének és a világszerte növekvő munkanélküliségnek köszönhetően 

pedig emberek millióinak lét- és élelmezésbiztonsága kerülhet veszélybe. Különösen a fejlődő 

országok, azon belül is az afrikai, közel-keleti és dél-ázsiai országok lakosságának élelmezés-

biztonsága van kritikus helyzetbe. Az élelmiszersegélyek átmenetileg megmenthetik a lakossá-

got az éhezéstől, azonban tényleges megoldást csak az érintett országok mezőgazdaságának 

és infrastruktúrájának fejlesztése, a külső élelmiszerdömping megszüntetése, a kedvezőtlen 

nemzetközi kereskedelmi egyezmények újratárgyalása, a felhalmozott adósságok egy részének 

elengedése és a népességnövekedés szabályozása jelenthet. Más szóval az egyes államokat 

támogatni kell abban, hogy a lakosságot ,,békeidőben” és válság idején egyaránt képesek le-

gyenek táplálni. Az Európára nehezedő migrációs nyomást csak a helyben segítés elvével és a 

környező térségek, mint Afrika és a Közel-Kelet élelmezésbiztonsági helyzetének tartós javí-

tásával lehet csökkenteni. 

 

                                                
88 BELLEMARE MARC F. 2011. 
89 LAGI MARCO, BERTRAND Z. KARLA ÉS BAR-YAM YANEER 2011. 
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