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HABORU ES EHINSEG

A 20, század második felében lezajlott
,,zőIdfor t ada7om" j elentő s en m egv áItoztatta

a inezőgazdaságot. Részben a míittágya
elterjedése, részben íj fajták, új agrotech-
nika és új eljárások megjelenése ahhoz
vezetett,hogy az agtárszektor a század
végére képes lett annyi kalória élelmi-
szert megtermelni, amennyi elegendő
volt a világ népessége számára. A har-
madík évezredben az éhezés már nem
mezőgazdasági szakpolitikai (angol nyelvú

szakirodalomban: policy) kérdés, hanem
kőkemény nagypolitikai (politics). trs
míít azt a hadtudomány klasszikusától,
Carl von Clausewitztól tudjuk ,,A háború
a politika folytatása, más eszközökkel".

Or oszországUkrajna elleni agresszíőja
nem véletlenül vetítette előte az élelmi-
szerhiány és az éhezés lehetőségének rém-
képét. Ma már csak nagyon kevesen ra-
gadnakle annáia több mint harmincéves
képnél, amikor a Szovjetunió gyakorlz-
tilag bármennyi és bármilyen minőségú
élelmiszert megvásárolt M agy ar or szágr ó7,

mert szükség volt rá a lakosság é7elmezé-
séhez. Időközben bizonyossá váIt, hogy
a világ legjobb teímőtalaiáfiak számító
feketeföldön (iskolai földrajzórák emléke:
csernozj om) a szocialista terv gazdaság
kemény megvalósítására volt szükség ah-
hoz, hogy két év alatt hárommillió ember
haljon meg a holodomorban, az193213
közötti ukrajnai éhezésben. A kommu-
nista rendszer széthullása után mind
Oroszország, mind Ukrajn a önellátóvá

vált gabonából, majd megjelentek a világ
gabonaexport őrel,kőzött, és elég jelentős
helyezéseket értek el.

A háborús események azzal jártak, hogy
lehetetlenné vá7t a ruktárakban levő ga-
bona elszállítása - erre elsősorban a fe-
kete-tengeri kikötőket és Útvonalakat
haszlá7ták -, és Ukrajnában veszélybe
keti7t zz idei termés is. Bár az ukrán ha-

tóságok felmentették a hadkötelezettség
alóI a mező gazdas ági munkákat v égz őket,
és jelentek is meg tudósításokacélsisakban,

golyóáIló mellényben tr aktort vezető gaz-
dákó1, nyilvánvaló, hogy az ország terile,
ténekjelentős részén nem lehetett szántaíIi,
vetni, és lli'égazís kérdéses, hogy ott, ahol
elvégezték a tavaszi munkákat, lehet-e
majd nyáron aratni. Közbe n O roszország
ellen szankciókat vezettek b e avi7ág orszá-
gai, amelyek érintik a szerződéskötéseket,
a fizetéseket és a nemzetközi száIlítási
úwonalakat is. Azzal kell tehát számolni,
ho5y e két nagy otszágidei gabonaexportja
kiesik a viiág termeléséből.

Az emiatti aggodaimak jogosak. A világ
búzatermése a Nemzetközi Gabonatanács
becslései szetint évi770-790 millió tonna.

Orcszországé 75-80, Ukrajn áé 25 -30 míl-
lió. Enné1 fontosabb viszont, hogy a világ
évi 1 milliárd 50-60 millió tonnányi bú-
Zaexpoííjában az oíosz szállÍtások sÚlya
75:20 száza7ék, az ltkráné 9-10 százalék.
A világexport 25-30 százalékának kiesése

akkor is gond, ha azidőjárás nem csökken-
ti az egyéb térségek búzatermését. Kissé
más ahelyzda kukoricánál. E termény-
ből Oroszország nem számít jelentős ex-

portőrnek. Ukrajna a világ kukoricatermé-
sének 2, 5 -3,5 százalékát áIlítja eIő évente,

de a világexpo ttban 72,5,73 százalékvolt
eddig a súlya. Az idén a korábban becsült-
nél jobb 1esz a kukoricatermés BrazíIiábary
ez valamelyest csökkentheti azukrán száI-
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HoGyAN vÁlrozrnrrn nz lrurlÁcló ecy HAMBuRGER HozzÁvnlólrunx ÁnÁrl

Bacon 17,7%

Marhahúspogácsa 14,ao/o

SaLáta 12,7o/o

Zsemle 10,1o/o

Az öntet összetevői 9,2o/o

Paradicsom 0,4o/o

_:.:.ok kiesése miatti gondokat. Ugyan-
,i.ror akár mindkét ország teljes korábbi
:,1:oítjának kiesését is bőven fedeznék
. 11ágban meglévő gabonakészletek.

r_,elenthető: az orosz-ttktán háború
.. <ór,etkezményei valóban komoly gon-
:okat jelentenek a világ gabonaellátásá-
ran. Különösenígaz ez a Közel-Keletre
és Eszak-Afrikára, ahová tengeri úton
ielentős mennyiség érkezett eddig a fő
gabonákból. Ezek valamelyest helyette-
síthetők más gabonafélékkel - a kölestől
arizsig-, de hiányukat meg fogja érezni
2022-ben a világ élelmiszetpiaca, A súlyo-

sabb következmények elkerülésére máris
össze kellene hívni egy nemzetközi éle1-

mezési konferenciát, és e1 kellene kezdeni
kidolgozni azokat a segélyprogramokat,
amelyek a leginkább veszélyeztetett íér-
ségek lakosainak életét mentik. I1yen jel-
legú kezdemény ezés az Elrópai Bizottság
részérőI az aLogisztikai projekt, amivel
igyekeznek kiváltani az oroszok álta1 le-
zárt fekete-tengeri szállítási útvonalakat.

Természetesen mindenkit a saját háza
titla és a jövője aggaszt 1eginkább. Ma-
gyarországnak nincs számottevő gabona-
behozatala egyik érintett országból sem.

Erzékelhető nagyságrendben Ukrajnából
érkezett Magyarországra kukorica az e1-

múlt években, de ez is csak évi 1525 ezer
tonnátjelentett. Attól tehát nem kell tarta-
ni, hogy gabonahiánnyal ke1l szembenéz-
níehazánknak. Az Európai l]nió évente
néhány százezer tonnabuzát hozott be
eddig mindkét országból - igen ingadozó
mennyiségekr őI van szó. Az orosz kukori-
caimport sem volt nagyobb, az Ukrajnából
érkező mennyiségek azonban már 7 és 14

millió tonna között mozogtak, Még ez
sem jelent akkora nagyságrendet, hogy
hiányjelenségek bukkannának fel a kie-
sése miatt. Szó van még a napraforgómag,

illetve a belőIe§.szilő étolaj forrásainak
elapadásáról is. Magyarországot ez sem
érinti, nincs számottevő ilyen behozata1.
AztrU évi néhány százezer tonna nap-
raforgómagot hozott be, illetve ekkora
volt az orosz o1ajimportja is. Az ukrán
behozatal már komolyabb tétel: éví 7,5-2
millió tonna volt. Tekintve, hogy étolaj

előáIlítható egyéb alapanyagokból is -
legismertebb és legelterjedtebb a repce
és az olíva -, ez sem túnik kezelhetetlen
problémának.

Ami viszont igazán gondot okoz,, avi-
1ágpiaci kínálatcsökkenés felnyomta - és

minden je1 szerint tovább emeli - az ára-
kat. A Központi Statisztikai Hivatal adatai
szerint az élelmiszerek átlagosan 75,6 szá-
zalékkal kerültek többe 2022 áprilisában,
mint egy élvel azelőtt. A hús- és haikészít-
mények 15,8, a tojás és atejtermékek22,2
százalékkal lettek drágább ak. A zsiradékok
fua20,8 százaléWal, a lisztek és az azokbóI
készült áruké 76,5 százalékkal ment fel egy
év alatt. Bár ezeklesztóen magas számok,
messze nem magyaf sajátosságról van szó.

A Statista portái infografrkálaazt mutatja,
mennyit drágultak a hamburger összetevői
lgyanezenídő alatt az Amerlkai Egyesült
Allamokban.

Az élelmiszerárak majd' mindenhol
őrületes emelkedésbe kezdtek a világban,
Az utolsó ilyen nagy rali komoly éhínség-
hez.vezeíetí a Közel-Kelet és Eszak-AÍ:
rika egyes országaíban, aminek politikai
következményeí az arab tavasznak neve-

A NEMZETKÖZl GABONATANÁCS BECSLÉSel n VlLÁG GABONATERMÉSÉRŐL
(mittió tonna)

Terme- lmport
tés

Forrás
össz.

FeIhasz-
ná[ás

Nyitó Export
készlet

zaío
készlet

oroszország 127,1 o,4

tt3,7 0,3

123;1l' 0,3

l38,2 74,7 to,7 49,2 L4,3

L28,4 75,1- I4.3 39,0

76,2 '1.4;3,,:

|.J krajna 65,3 l],2

86,5 o,1_
44.9 x::,0,1

7o,8 20,5 5,3 45,2

23,8 5,1 47,9 20,0

l,€5,1 2o,o 28,8 t4,t
,-iiág 2 221,3 427,1,

2 287.4 415.6

2 274,7 407,3

2 836,9 2 236,0 615.6 427,1, 600,9

2 888,3 2 280,8 600,9 415,6 607,5

2 882,3 2 3Q1,;6. 607,5 .:§r!l!Z3 581,1

- 
: :.o 21. becs[es f1 zozl lzz, eLőrejeLzés r..1 2o22l23, etőreszámítás ForraS: lcG
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nvolított pénzosztássa1 igvekeztek kcze1,

ni. Cs akhogt, a j lirr.ánr,-iigvi korl átozások
miirtt a gvárak rnég a pluszpénz hatírsára

sem tudtak többet termelni, az otthonuk-
ba kénl.szerítctt cmberek pedig nem vettek

igénvbe eg\. csomó szolgáltatást, l,alrrmit,lt

a íbgvasztásr_lk szerkczete is nregválto-
zott. Az intézkcdések felo1dása utlin pe-
dig kidcriilt: a j;irvtirry miatt rnegszakított
szállítási hálózatok rrel-rezcn állnak helvrc,

a korábban leállt alapanyag- és részcgv-
séggl.ártás, rrz energilteímclés nehezerr

tudja kiclógíteni a hirtelcn megllgrott
igényeket, ltljes órtókláncok borultak lel
a r.ilr.rggrrzdaságb,.rn, a végtermókgvártók
nem voltak képesck cleget termclni. FIa
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zett lázaciások, tbrraclalmak voltilk, amit
a migrációs válságnak lr.e\.ezett jelensóg

- az élelmet ós megélhetést kcresó glzáa-
sági ber.ánclorlók gazdagabb orszáqokba
lir;Lml:isli kiivetett. Sokan félnek ennek
megismótlődésétó1.

Az árcmelke dés irzonban ncm 2022.
február 2,1-én, Ukrajna lerohrnásál,al kez-
dődött, hancrn jóval korábbatr. A Nem-
z,etközl Gal-ronatanács összesítctt adatai

szerint a ternél-r}.árak rn ár 2027 közepótő1

ler-rdtiletet vettek, cle mír az előtt is komoly
áremelkedés volt tapasztalható.

]]s itt érkcztiink el ajárvánr.hoz. A ko-
rcinlrlírus-járvánvt 2020-ban a világ szri-

nos orszígában 1ezárásokka1, a szabitd
mozgás - ideórtvc ,az á-rlszállitást is - kclr-

1átozásár.a1 isvekcztek 1éken tartirni. I(ína
különösen kemérrv zárlatokirt léptetett
élctbe . Ez persze jelentiís leállásokkrrl.járt

a gazdaság 1cetöbb szel<torában, Az íg,v

eiőá11t r.álságot a korrnínvok a jó1 ber.ált

módszerre1: kűiöníéie technikákkai lebo-
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pediq ir megnótt fizetőképes kereslettel
szetlll.en nern á11 megnőtt áru- és szolgál
tltá,skínálat, az - nem ke1l közgazdásznak
1enni, hogr. tudjuk- nem -".ezcthet máshoz,

mint álemelkedéshez és inflációhoz, Ah-
1roz is r.ezetett a teljes világgazdaságban.

Az élelmiszerszektort azonban nemcsak

a koronar.írus-válslrg sújtotta. 2019-ben
sertéspcstis is végigsöpört a világ nagv
részén. kínában ezt is drasztikusan ke-
zelték: kiirtották az ország sertésá1lonrá-

nvának zömét. Ternlészetesen vásároltak
is a l,ilágpiacon új sertéseket, és ismét
felfuttatták a tenvésztést. Ez a folyamat
először a húsárakat lökte az egekbe, utána

közvetlenü1 a takarmánvokét. Ehhez jött

,1 n
ii.-
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1-.Ég egy nagy árvíz aJangcén, ami becslé-
.:k szerint a kínai gabonatermés csaknem
:élét elvitte. Ezti.s a világpiacról kellett
:ótolni, ami újabb áríelhajtó tényezőként
]atott. Tehát tőbb tényező kedvezőtlen
egybeesése működött eddig is az éIelmi-
szeriparban, az ukrajnai háború pedig csak
tovább ront ezek köv etkezmónyein.

Jogosan vetődik fel a kérdés: mi lesz
most? Eljön azapokalípszís? Tényleg meg-
íizethetetlen árak és éhezés vár a világra?
A válasz nem túl optimista: ezek sincse-
nek kizárva. Főleg azokban a térségekben
nagy az éhínség veszélye, ahol egyébként is
súlyos a fejlódési lemaradás, ahol a töme-
gesen szegénységben élők eddig is nehezen
jutottak hozzá a szükséges táplálékhoz.
De nem szükségszerú, hogy világméretú
kataszírófa szakadjon a nyakunkba, ezt
ugyanis nem az élelmi szer-gazáaság okoz-
ná, hanem a politika.

Az egyíkveszélyt a protekcionista refle-
xek jelentik. Több ország - köztük Ma-
gyarcrszág és India - az áremelkedésre
r eagáIv a elrendelte gabonaexportjának
Ie áIlitás át. S zere nc s ére ezt gy o r san Iazítot-
ták is, mindkét országban a készletek fel-
torlódása és a kezeiési nehézségeik miatt.

Komolyabb fenyegetést jelent, ha a po-
litikusok a mostani eseményekbő1 arra
. következtetésre jutnak, hogy az orszá-
::knak élelmiszer-önellátásra ke11 töre-
_<ednie: mindent a sqát határokon belül
ie11 megtermelnt. F,zt hangsúlyozta
- :nagyar régi-új agrárminiszter a par-
_.inenti bizottsági meghallgatás a során,
.::-:kcr arróIbeszéIt, hogy a kormány célja
: ::,f,qvar élelmiszerek arányának emelése
] :\,asztásban és a kiskereskedelemben.
}: kétszáz éwel Adam Smith és Da-

- ,: R:;ardo munkáinak megjelenése után
-:_eFő, hogv ezek a mítoszok ilyen ma-

.:.:.:1 tarják magukat a világban. A nem-
;:;_< :jlétének forrása természetesen soha

flem az öneliátás, hanem a nemzetközi
munkamegosztásban és árucserében való
részvétel. A mostani gondok megoldása
nem azlesz, hogy megtermeljük magunk-
nakazt, amit megeszünk, hanem az,hogy
diverzifi káljuk a kapcsolatainkat. Minden
téren veszélyt jelent egyetlen beszerzési
forrástól vagy egyetlen vevőtől fiiggeni.
(Ezlátható az energiaptacon is.) Alapvető
érdekünk az,hogy sok partnerrel álljuk
kapcsolatban, többfelő1 tudjuk behozni
és többfelé tudjuk eladni a terményeket.
trhhez elsődleges terepet természetesen
az Elrópai Unió jelenti. Egy félmilliárd
fogyasztóbó1 álló piacon bőségesen vevőre
találhatnak a magyar agrártermékek, ha
megfelelnek az igényeiknek. Lehet, hogy
fajtacserére, agrotechnikai korszerúsítésre
1enne ehhez szükség. Ezeket abenlházá-
sokat azonban nem a tízmillióshazai,ha-
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nem a nagy, európai piac fogja rentábiiissá
tenni. A beszerzési források bővítésénél is
érdemes együttmúködni a közösséggel. Itt
azonban megfontolható a jelenlegi - sok
szereplő által vitatott - Közös Agrárpo=
litika átgondolása is. Van a közelünkben
olyan térség, ahonnan lehetne élelmiszert
importálni, csak az európai gazdálkodók
védelmében távol tartják őket a piacoktól.
Aírika sokáig volt F,urópa kenyereskosara,
a Római Birodalomban főként az onnan
érkező gabonát ették. Bár aklímaváItozá-
sok és a viharos történelem miatt e térség
most inkább az éhség sújtotta területeivel
szerepel a hírekben, a kontinens élelmi-
szer-termelési potenciálja nagv. Kihaszná-
lásához fejlesztésekre, beruházásokra van
szükség, de azokra csak akkor érdemes
vállalkozni, ha Európa piacai megnyílnak
az afríkal, termények előtt. J

A N EMZETKOZl GABONATANACS
(1ooo/o =

GABoNA- És oln.losruAGÁR-lNDEXEl
2O00. január)
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