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Hervé Guyomard: Földünk népességének élelmezése 
megoldható, feltéve, hogy…

(Nourrir la planète de façon durable est possible, à condition que…,  
Politique étrangère, 2009. 2. sz. 291–301. o.)

A Politique étrangère legutóbbi számából tekintélyes részt szentel a világélelme-
zés égető feladatainak tárgyalására, a világkereskedelmi tárgyalások dohai for-
dulójától az éhséglázadásokig. Ezek közül a legátfogóbb kérdésre, nevezetesen 

arra, hogy vajon megoldható-e a világ népességének élelmezése, Hervé Guyomard, a 
franciaországi Agronómiai Kutatások Országos Intézetének (INRA) tudományos igaz-
gatója próbál választ adni.

Az élelemhez való jogot az egyik legalapvetőbb jogként rögzíti az Emberi jogok nyilat-
kozata, márpedig e jog érvényesülése világszinten egyre súlyosabb akadályokba ütkö-
zik, amint erről a tények is tanúskodnak. 2050-re a világ népessége eléri a kilencmilliárd 
főt, azaz 2,5 milliárd emberrel több él majd a Földön, mint ma, és e növekedés főként 
a fejlődő országokat érinti. A számítások szerint e hatalmas embertömeg élelemmel 
való ellátásához a mezőgazdasági termelés mintegy ötvenszázalékos bővülésére lenne 
szükség. Sőt valószínűleg még ennél is többre, mivel a városiasodás fokozódó mértéke 
és az átlagjövedelmek növekedése is a fogyasztás bővülésének irányában hat. Ezenkí-
vül a fogyasztás szerkezetének átalakulása, főként az állati termékek arányának növe-
kedése a növényi termékek rovására, valamint az energetikai célú növénytermesztés 
térhódítása szintén nagy terhet ró a mezőgazdaságra. 

A szerző szerint a jövőben az emberiségnek négy nagy kihívással kell szembenéznie: az 
élelmezés megoldásával, a fosszilis energiahordozók kimerülése miatt alternatív energia-
termelés kialakításával, a környezetszennyezés megállításával (a biodiverzitás megóvá-
sával és az üvegházhatású gázok csökkentésével), valamint a fejlett és a fejlődő országok 
közötti egyenlőtlenségek által okozott társadalmi kihívásokkal. A mezőgazdaság fejlesz-
tését természetesen komplexen, a többi probléma szem előtt tartásával kell megoldani.
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A történelemben már számtalanszor megfogalmazódott az az aggodalom, hogy a 
Föld lassan megközelíti eltartóképessége határait. Thomas Malthus már kétszáz éve 
figyelmeztetett arra, hogy a mezőgazdaság képtelen lesz lépést tartani a népességgya-
rapodás ütemével. A legnagyobb francia mezőgazdasági kutatóközpontok, például a 
CIRAD (a fejlesztési célú mezőgazdasági kutatások nemzetközi központja) és az INRA 
(az agronómiai kutatások országos központja) legutóbbi kutatási programjai erre a kér-
désre próbálnak választ adni. Az említett két intézmény Agrimonde nevű programjának 
előrejelzései nem osztják Malthus pesszimizmusát: az elemzések szerint egy tartós fej-
lődés keretein belül megoldható a népesség élelmezése, természetesen bizonyos felté-
telek mellett. A szerző a továbbiakban ezeket a feltételeket veszi szemügyre a múltbeli 
tendenciák tükrében. 1961 és 2003 között a világ népessége megduplázódott: 3,1 milli-
árdról 6,3 milliárd főre gyarapodott, miközben az egy főre eső kalóriafogyasztás húsz 
százalékkal nőtt. A művelésbe bevont földterületek csupán 13 százalékkal bővültek, 
ám az egy ember élelmezését biztosító földterületet 0,45 hektárról 0,25 hektárra, azaz 
majdnem a felére sikerült csökkenteni, vagyis megduplázódott a hektáronkénti termés-
hozam, ami a mezőgazdasági termelés intenzívebbé válásának köszönhető. A mező-
gazdasági termékek kínálatának növekedése némileg mérsékelte a szegénységben élők 
arányát, ez azonban nem jelenti azt, hogy számuk abszolút mértékben is csökkent, sőt 
a 2006–2007-ben történt nyersanyagár-robbanás következtében majdnem százmillióval 
nőtt. (Évente mintegy tízmillió ember hal éhen vagy az éhezéssel összefüggő betegsé-
gek következtében.) A mezőgazdasági termelés bővülése logikusan az árak csökkené-
sének irányába hathatott volna, és hatott is, ám ezt a csökkenést hirtelen árrobbanások 
tarkították, amelyeket ugyanolyan hirtelen áresések követtek. Ezeket az árrobbanásokat 
egyrészt konjunkturális tényezők váltották ki, amelyek hátráltatták a termelést (éghaj-
lati katasztrófák, exportkorlátozások), viszont pozitívan hatottak a keresletre (speku-
lációk, importösztönző politikai lépések), másrészt a 2000 eleje óta erősödő tendenciák 
okozták (a kőolaj árának emelkedése, az ebből adódó mezőgazdasági költségek emel-
kedése és a dollár árfolyamának csökkenése). Elemzők szerint ezek az árak már nem 
térnek vissza a korábbi, alacsonyabb szintre, és az ingadozásuk is tovább folytatódik. 
Mindez pedig hátráltatja a szükséges beruházásokat mind a mezőgazdasági termelés, 
mind a kutatás-fejlesztés terén. Az utóbbi két évtizedben a mezőgazdaság növeke-
désének lelassulása nagyrészt a beruházások krónikus lanyhulásával magyarázható.  
Ezt felismerve a Világbank 2008-as jelentésében az egyik prioritásként a mezőgazdasá-
gi beruházások finanszírozását jelöli meg.

A mezőgazdaság kínálatának növeléséhez még jó néhány feltétel teljesülése szük-
séges, például a megművelt földterületek növelése, a hozamok bővítése, az évenkén-
ti többszöri aratás, valamint a különböző kultúrák társítása ugyanazon a területen.  
Az eddigi elképzelésekkel ellentétben vannak még művelésbe bevonható tartalék terü-
letek, amelyek hasznosítása nem járna az erdők és más természetes terek zsugorodásá-
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val. Ezek a „földtartalékok” azonban egyenlőtlenül oszlanak meg, főként Latin-Ame-
rikában és Afrika Szaharától délre eső részén, ezenkívül hasznosításukat nehezíti az e 
területekre jellemző vízhiány és rosszabb földminőség. Fontos feladat tehát e tartalé-
kok kiaknázásának gazdaságossá tétele.

Az élelmezés megoldásának másik fontos tényezője az intenzív és ökológiai mező-
gazdaság kialakítása. Glendining tanulmányai arra utalnak, hogy a fejlett országok 
mezőgazdasága kevésbé károsítja a környezetet, mint a fejlődő országok extenzív föld-
művelési gyakorlata, amely a biodiverzitás csökkentésével és az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának fokozásával nem képes ellensúlyozni a kevesebb műtrágyából és nö-
vényvédőszer-használatból adódó környezetkímélő hatást. Ez természetesen nem je-
lenti azt, hogy nincs szükség az intenzív gazdálkodás energetikai és környezetvédelmi 
hatásának javítására. E téren a kutatásoknak elsősorban a genetikai kutatásokra és olyan 
fajták kialakítására kell irányulniuk, amelyek kevésbé vízigényesek, a szélsőséges időjá-
rási feltételekkel és a betegségekkel szemben ellenállóbbak. Mindez a beruházások és az 
infrastruktúrák fejlesztését teszi szükségessé, amelyek hozzásegítik a fejlődő országokat 
az intenzív gazdálkodás feltételeinek kialakításához és a terméshozamok javításához. 

A világméretű élelmezési problémák megoldásának következő feltétele a pazarlás 
és a termelés közben keletkező veszteségek csökkentése. Az 1990-es évek elején a világ 
földművelésének egy főre eső hozama átlagosan 4600 kcal-t tett ki. Ebből körülbelül 
600 kcal már a betakarításkor vagy közvetlenül az után kárba veszett, és ez az arány 
a fejlődő országokban még nagyobb. A fennmaradó 4000 kcal megoszlott az emberi 
élelmezés (2300 kcal) és az állati takarmányozás (1700 kcal) között, ám ez utóbbinak a 
hasznosulásakor csupán 500 kcal állati eredetű termék kerül emberi fogyasztásra (tojás, 
tejtermék, hús formájában). Az emberi fogyasztást biztosító növényi és állati eredetű 
termékek által nyújtott összesen 2800 kcal-ból még további 800 kcal pazarlódik el az 
elosztás és a végső fogyasztás stádiumában is. A megtermelt 4600 kcal-ból tehát mind-
össze 2000 kcal jelenti a tényleges emberi fogyasztást. Az állattenyésztés által elpazarolt 
kalóriák pedig a fogyasztás szerkezetének átalakítását teszik szükségessé, csökkentve 
az állati eredetű termékek és növelve a növényi táplálékok arányának szükségességét 
az emberi fogyasztásban. Ehhez szakítani kell azzal az életszemlélettel, amely a jólét 
egyik jeleként értékeli a bőséges húsfogyasztást. A pazarlás és a húsfogyasztás ará-
nyának csökkentését különböző politikai eszközökkel és ösztönzőkkel, például adók 
segítségével lehetne megvalósítani.

Mint említettük, a jövő útja a megművelt földterületek és a hozamok növelése lehet. 
Ebből következik a mezőgazdasági termékek kereskedelmi forgalmának nagyarányú 
bővülése is. Ma a mezőgazdasági termékek piaca nagyon beszűkült (a világtermelés 
mindössze tíz százaléka), és kevés országra koncentrálódik mind az export, mind az 
import vonatkozásában. A jövőben jelentős mennyiségi növekedés várható, mindazo-
náltal e javak mozgásának iránya nem sokat változik (továbbra is a fejlett és a latin-ame-
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rikai országok maradnak a fő exportőrök, az ázsiai, a közel- és közép-keleti, valamint 
az afrikai országok pedig a fő importőrök). A mezőgazdasági termékek kereskedelmé-
nek biztonsága a jövőbeli élelmiszer-ellátás kulcsa; csupán világméretű szabályozással 
lehet megteremteni a keresleti és a kínálati oldal egyensúlyát, főként azt, hogy magas 
árak és szűkös kínálat esetén is megmaradjon a vásárlás biztonsága, valamint hogy az 
alacsony árak mellett se kerüljön veszélybe a helyi termelés.

Az imént említett feltételek teljesülése esetén és a tartós fejlődés körülményei között 
tehát megvalósítható a Föld népességének élelmezése. A szerző azonban figyelmeztet 
arra, hogy a jövőbeli megoldások kidolgozása rendkívül sürgető feladat. 

Füsti Molnár Zsuzsa


