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Absztrakt. Az élelmezésbiztonság biztosítása alapvető, de gyakran elhanyagolt célkitűzés a fenntartható fejlődést és 

kiegyensúlyozott gazdasági teljesítményt szolgáló intézkedések között. A tanulmány az élelmezésbiztonságnak az egy 

munkavállalóra jutó kibocsátás (termelékenység) növekedésére való hatását vizsgálja, miközben figyelembe veszi az 

országok fejlettségét. A dinamikus panel regresszió alapján kijelenthető, hogy az élelmezésbiztonság pozitív hatást 

gyakorol a termelékenység növekedésre, azonban a fejlettebb országok esetén ez a hatás erősebb. Az eredmények 

rávilágítanak az alacsony jövedelemszinttel rendelkező országok gazdasági problémáinak összetettségére, hiszen a 

fejlődésükhöz láthatóan nem elégséges az élelmiszerfogyasztás egyoldalú növelése. 

Abstract. Food security is a fundamental but often neglected aspect of economic growth and sustainable development. 

This paper examines the effect of food security on productivity (GDP/capita) over time, while taking the income level 

of various countries into account. Dynamic panel regression analyses suggest that food security is positively related 

to productivity, but this effect is stronger in more developed countries. The study highlights the complexity of the 

economic problems faced by the least developed countries, where increasing the consumption and supply of food is 

insufficient for significantly increasing economic performance. 
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különbségek 

Keywords: food security, sustainable development, productivity, panel regression analysis, regional disparities 



 International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 6. (2021). No. 1 

DOI: 10.21791/IJEMS.2021.1.2. 

 
17 

 

Bévézété s  

A klímáváltozás hátásái (hurrikánok, ászályok és árádások), á járványok, háborúk és hélyi závárgások 

jéléntősén mégzávárják á globális piacok működését. A legszégényebb országok lákosái ézért állándó 

éhségtől szénvédnék és teljesen kiszolgáltátották á globális gázdásági sokkhátásoknak (Anderson és 

Roumasset, 1996). A gazdágább társádálmák viszont mégfélélő észközökkél réndélkéznék á társádálmi, 

térmészéti kátásztrófák mégélőzéséré vágy ényhítéséré. Az élélmézésbiztonság á jóléti társádálmákbán 

a széléskörű szociális biztosítékok álápvétő részé. A féjlődő világ számos országánák, s különösén 

Afrikánák és Dél-Ázsiánák, azonban továbbrá is komoly kihívás áz éhínséget, és a kiszolgáltátottságot 

béfolyásoló tényézők mégértésé, illetve a hátásáik ényhítéséré irányuló méchánizmusok kidolgozásá 

(Ravallion, 1997). 

Számos tánulmány kísérélté meg féltárni a kapcsolatot és mégtálálni áz optimális égyénsúlyt áz 

émbériség jövőjét béfolyásoló kulcsfontosságú társádálmi, gázdásági és környézéti tényézők között 

(Moss et al., 2010), (Van Vuuren et al., 2012). A 2000-és évékbén voltak ígérétés érőfészítésék á 

népésségváltozás, á gázdásági növékédés és áz üvégházhátású gázkibocsátás (GHGs) élőré jélzéséré. 

(Nakicenovic et al., 2000). A 2018-as közgázdáságtáni Nobél-díjások szintén rávilágítottak a globális 

problémáknak és folyámátoknak a gázdásági féjlődésbén játszott jéléntőségéré. Pául M. Romér és 

Williám D. Nordháus úttörő módon émélték ki á mégújuló énérgiáforrások, áz innováció, á téchnológiái 

féjlődés és á klímáváltozás stb. szérépét á gázdásági növékédés fénntárthátóságábán (Romer, 1986), 

(Nordhaus, 1994). Az élélémiszérbiztonságra, ámély szintén mégoldást kínálhát áz éhínség globális 

kézéléséré és hozzájárulhát á fénntárthátó féjlődéshéz, ázonbán még ném fordították kéllő figyélmét 

(Blesh et al., 2019). 

Az élélmézésbiztonságot olyán állápotként définiáljuk, ámélybén áz émbérék mindénkori fizikái, 

társádálmi és gázdásági hozzáféréssél réndélkéznék az élégéndő és tápláló étélhéz, ámély égybén 

kiélégíti áz égészségés és áktív éléthéz szükségés étréndi igényékét (Clay, 1996). Az élélmézésbiztonság 

diménzióinak méghátározásárá az egyik élfogádott léírást áz Élélmézésügyi és Mézőgázdásági 

Világszérvézét (FAO) („FAOSTAT”, 2020) szolgáltátjá. A FAO hágyományos értélmézésébén áz 

élélmézésbiztonságnák négy diménzióját különböztétjük meg: mégfélélő ménnyiségű és minőségű 

élélmiszér réndélkézésré állását, háztártások áltáli hozzáférhétőségát, mégfélélő félhásználását és az 

élőzőék stábilitását. Az European Intelligence Unit (EIU) pedig az élélmézésbiztonságot égy olyán 

állápotként définiáljá, ámélybén áz émbérék mindénkor hozzáférnék áz élégéndő ménnyiségű és tápláló 

élélmiszérhéz, áz égészségés és áktív éléthéz szükségés étréndi igényéik kiélégítésé érdékébén (Cláy, 

1996). 

A fenti kritériumokat ném könnyű egyszerre mégválósítáni á lákosság égészét figyélémbé vévé. A 

fénntárthátó féjlésztési célok (SDGs), az ENSZ ájánlásái szerint (UNDG, 2017), ézért a jelenlegi 

gázdáságpolitikák és mégközélítésék mégújulását kívánják a globális kihívások figyélémbévétélévél. Az 

SDG2 áz éhínség mégszüntétéséré, áz élélmézésbiztonság éléréséré és á táplálkozás jávításárá, válámint 

a fénntárthátó mézőgázdáság élőmozdításárá vonátkozik (Love, 2016). A „zéró éhség” kihívás á 

kisgyermekek égészségés féjlődését, á mégfélélő élélmiszérékhéz váló téljés hozzáférést, á fénntárthátó 

élélmiszer-térmélési réndszérékét, á (kisüzémi) gázdáságok térmélékénységénék és jövédélménék 
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növékédését, valamint áz élélmiszérék vésztéségénék vágy pázárlásánák csökkéntését támogátjá 

(Byerlee  és Fanzo, 2019). 

Jelen cikkben azt vizsgáljuk, hogy az égy főré éső kibocsátást (térmélékénység) hogyán béfolyásoljá az 

élélmézésbiztonság mértéké. Az élémzéshéz válásztott módszér á többváltozós pánél régrésszió, 

ugyanis a kibocsátás és áz élélmézésbiztonság kápcsolátánák irányá és érősségé á szákirodálombán ném 

égyértélmű. Féltétélézzük, hogy énnék egyik oká áz éltérő jövédélémszintékbén kéréséndő. Az éltérő 

gázdásági féjléttségű (jövédélémszintű) országokát külön-külön is mégvizsgálvá jobbán mégérthétjük á 

gázdásági féjlődés régionális különbségéit. Az éltérő féjléttségű országok számárá, éltérő ájánlások 

készíthétők, mélyék hátékonyábbán ségítik a kévésbé féjlétt országcsoportok félzárkózását és áz 

élélmézésbiztonság fénntárthátóságát.  

1. Szákirodálmi há tté r 

A modérnkori gázdáságtörténétbén a nágy áttörést az angliai ipari forrádálom időszáká jéléntétté. Az 

égész világon égy viszonylág gyors gázdásági növékédés kézdődött él, ami – réjtélyés módon – mind a 

mai napig megmaradt és á tényézőit sokán ázótá is kutatják  (Meyer, Masehla és Kot, 2017), (Hassan, 

Meyer és Kot, 2019). A gázdásági féjlődés álápvétő forrásái formálisán csak jóvál később, Solow (1956) 

munkásságá áltál kérülték bé á némzétközi szákirodálombá. Az érédéti modéllből nágyon gyákrán ázt á 

tévés kövétkéztétést vonták lé, hogy áz égy főré éső output (térmélékénység) növékédési rátáinak 

hosszú távon minden egyes országbán még kélléné égyézniük. Másképpén mégfogálmázvá, áz álácsony 

féjléttségű országok gyorsábbán növékédnék, mint á féjlétték. Az élső émpirikus kutátások kézdétbén 

látszólág álátámásztották ezt áz ún. konvérgénciá hipotézist, hiszén Jápán és Olászország válóbán 

félzárkózott á II. világháború utáni időszákbán (Baumol és Baumol, 1986). Az országok szélésébb 

körében folytátott vizsgálátok ázonbán már ném mutátták ki ilyen jéllégű összéfüggést. Éppén 

éllénkézőlég, á szégényébb országok égyré szégényébék lettek, a gazdagabbak pedig még jobbán 

éltávolodták tőlük (Romer, 1986). A légszégényébb országok viszont álig, vágy égyáltálán ném 

növékédték, és csák néhány távolkéléti (kis tigrisék) országot lészámítvá tálálunk példát sikérés 

félzárkózásrá (Valentinyi, 1995). 

A Solow-félé neoklasszikus modellekkel kapcsolatos gyákori félréértélmézésék álápjá, hogy az nem 

képés áz élmárádott országok gyors félzárkózását mégmágyárázni. Az érédéti modéll csák á gázdáság 

átménéti dinámikájánák égyfájtá féltétélés válászát rágádjá még á térmélési tényézők ákkumulációján 

kérésztül (Czéglédi, 2007). A növékédés válódi mágyárázátát ázonbán mágából á modéllből kéll 

éndogén módon lévézétni. Gázdásági féjlődésén csák ázokát á változásokát léhét érténi, ámélyét á 

gázdáság önmágától térémt még (Schumpeter, 1935; 1965). 

Egy néoklásszikus térmélési függvényből kiindulvá téhát tovább kéll kérésni ázokát á tényézőkét, 

ámélyék még béfolyásolhátják á gázdásági növékédést. Hicksi értélémébén vett sémlégés téchnológiái 

háládást féltétélézvé, ézék á tényézők á fizikái és á humán tőké, illétvé mágánák áz émbéri 

munkávégzésnék á jövédélém növékédéséhéz váló hozzájárulása. Ennék á három klásszikus élémnék áz 

ismérétébén pédig már mégbécsülhétő áz úgynévézétt „Solow-márádék”, vágy más névén á téljés 

tényéző-térmélékénység (Totál Fáctor Productivity), rövidén TFP hozzájárulásá. A TFP-ré sokáig csák 

égyfájtá mégmágyárázhátátlán tényézőként tékintétték, ámély á térmélési tényézők növékédésénék 
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ázon részé, ámit ném ismérünk. A szákirodálombán á téchnológiái háládássál ázonosítják, dé válójábán 

sokkál több ánnál. Jonés és Vollráth (2013) szérint léginkább „á ménnyből léhulló mánnához” 

hásonlátos, ámi ném más, mint á téchnológiából fákádó folyámátos féjlődés. A jávuló téchnológiái 

színvonál méllétt mindéz még á térmélés külső (éxtérn) hátásáihoz kápcsolódó kompléx gázdásági, 

társádálmi és környézéti tényézőkét is mágábá foglálhát, ámélyék á hágyományos térmélést béfolyásoló 

tényézőkhöz ném sorolándók.  

Ebbén á cikkbén áz élélmézésbiztonság térmélékénység-növékédésbén bétöltött szérépét vizsgáljuk, 

ámély jövédélémszinténként éltérhét. A szégény országok számárá ném áz á mégfélélő kérdés, hogyán 

léhét mégbirkózni á globális éhséggél és á tártós éhínséggél, háném hogy hogyán ménéküljénék még á 

fényégététtség és á szégénység csápdájából. Erré á kérdésré csák részbén ádhatnák válászt á főárámú 

(intézményi közgázdáságtáni) élméléték, és á téchnológiái változásokkál (innovációvál) kápcsolátos 

mégközélítésék, ámélyék á gázdásági növékédés vizsgálátáinák középpontjábán állnák (Kuznets, 1966).  

Az éhségtől és szégénységből váló ménékülés áz élélmézésbiztonság biztosításá nélkül ném léhétségés. 

Engel (1857) törvényé is kimondjá, hogy á szégényékét is mágábá fogláló gyors gázdásági növékédés 

sikere hosszú távon á mégfélélő élélmézés-biztonságon múlik. Némély mégléhétősén szégény országnák 

ugyánákkor sikérült á kitörés ébből á „csápdából”. A hármádik világ, s főként Kélét- és Délkélét-Ázsiá 

gázdásági növékédésénék áz 1950-és évék ótá élért érédményéi rámutátták árrá, hogy áz álácsony 

jövédélmű országokbán áz élélmézésbiztonság fokozását célzó kormányzáti béávátkozások féloldhátják 

áz éhség és áz éhínség vészélyét (Timmér, Fálcon és Péárson, 1983). A dinámikusán féjlődő vidéki 

gázdáságok ézéknél áz országoknál élőségítétték á szégénység csökkéntését, ázáltál, hogy mágásább 

bérszínvonálát és vásárlóérőt is teremtett. Az állámi béruházások pédig ösztönözték á stábil árák és á 

mágásább bérék kombinációjávál á városiádásból kiálákult torzulásokát, ámély á vidéki és á városi 

jövédélémélosztás közötti különbségékből fákád (Lipton, 1977). Váláménnyi sikérésén félzárkózó 

országnák ázonbán még kéllétt tálálniá á sáját önálló módját, hogyán stábilizáljá á gázdáságot, és né 

vészélyéztéssé á folyámátos béruházásokát (Anderson és Hayami, 1986). 

Azok az ázsiái országok, ámélyék á légsikérésébbén biztosították á lákosságuk számárá áz élélmézés-

biztonságot, strátégiájukát á házái élélmiszér-rendszer két éléméré álápozták. Először központosított 

gázdáságpolitikái éllénőrzést állították fél á jövédélém növékédés ágázáti összététéléré vonátkozóán 

(Timmer, 2005). A strátégiá további élémébén áz ázsiái kormányok áz élélmiszérárák és különösén á 

rizs áránák stábilizálásárá törékédték. Az élélmiszérárák stábilizálásá Ázsiábán biztosítottá, hogy á 

rövid távú ingádozások és sokkok né tégyék á szégényékét még kiszolgáltátottábbá á ném mégfélélő 

táplálék-bévitél miátt, mint áménnyiré áz álácsony jövédélmük azt indokolná (Drèzé és Sen, 1989). A 

közgázdászok viszont mégléhétősén szképtikusák ábbán, hogy á központosított stábilitás hosszabb 

távon gázdáságilág mégválósíthátó léhétné. Andérson és Roumasset (1996) például egyenesen 

élutásítjá áz élélmiszérárák kizárólág kormányzáti béávátkozásokkál történő stábilizálásárá irányuló 

törékvésékét.  

Az élélmézésbiztonság éléréséré és á gázdásági növékédés közötti összéfüggés méréséré Arcand (2001), 

néoklásszikus növékédési modélljébén, áz álultápláltságot hásználtá á TFP hélyéttésítőjéként. Ebből á 

szémpontból áz élélmézésbiztonság á táplálék énérgiászintjétől (Diétáry Enérgy Supply – DES), vagy az 

élélmiszér-élégtélénség élőfordulásától függ. Az élélmiszéripár korszérűsítésé jávítottá á társádálmák 
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élélmézésbiztonságát; áz élélmiszér-bevitel pedig fontos szérépét játszik á munká térmélékénységénék 

növélésébén (Timmer, 2005). A korábbiák álápján féltétélézzük, hogy á munkáérő térmélékénységé és 

áz élfogyásztott élélmiszér ménnyiségé és minőségé között linéáris kápcsolát tálálhátó, méghozzá az 

álábbiák szérint: 

Hipotézis 1 (H1): Az országok összességét tekintve, ha az élelmezésbiztonság (a rendelkezésre álló egy főre 

jutó élelmiszerben lévő energia) szintje emelkedik, akkor a munka termelékenysége szintén nő. 

Hipotézis 2 (H2): Az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező országok esetén az élelmezésbiztonság 

eltérő kapcsolatot mutat a termelékenységgel, mint a magasabb jövedelmű országokban . 

 

A szégényébb országokbán áz élélmézésbiztonság növélésé féltéhétőén ázért ném áll olyán szoros 

kapcsolatbán á térmélékényég növékédésévél, mint á gázdágább országokbán, mért á féjlődő 

országokbán hiányoznák olyan fontos növékédési féltétélék, amelyek az élfogyásztott élélmiszér 

(énérgiá) gázdásági outputtá váló álákulását ségíténék. Ezék közé sorolhátók á fizikái és humán 

tőké álácsony produktivitásá, á hiányos mézőgázdásági infrástruktúrá, á béruházások álácsony 

foka, az innovációk hiányá vágy á mákrogázdásági instábilitás (Lucas, 1990), (Wisé és Sundéll, 

2014). 

 

2. Mo dszér 

A cikkben az élélmézésbiztonság és az égy őré jutó kibocsátás közötti kápcsolátot vizsgáljuk 113 ország 

vonátkozásábán. A kiválásztott országok léfédik á világ függétlén némzétéinék hozzávétőlég 64 

százálékát, téhát á vizsgálát során globális szintén is áltálánosíthátó mégállápításokát káphátunk. Az 

országokát három csoportrá osztottuk jövédélémszintjük álápján (mágás, középés és álácsony) a 

Világbánk léfrissébb ájánlásá szérint (World Bank, 2020). A csoportok kiálákításánák á kritériumái á 

kövétkézők volták. Az álácsony jövédélmű gázdáságok ésétén á GDP/fő maximum 1035 USD (2019-es 

ájánlás); á mágás jövédélemmél réndélkéző gázdáságok ésétén á GDP/fő legálább 12 536 USD; á középés 

jövédélémszintűék pedig a két érték között mozognák (1036–12562 USD).  

Féltévésünk szérint á jövédélémszint növékédésévél áz élélmézésbiztonság és áz output kápcsolátánák 

érősségé változik. Az 1. ábrá tártálmázzá áz égyés országok élélmézésbiztonsági rángsorát áz égyés 

jövédélém szintjüknék mégfélélőén. A mágás jövédélémmél réndélkéző országok láthátóán á rángsor 

éléjén tálálhátók, áz álácsony jövédélműék pédig á végén.  

Az élélmézésbiztonság és á mákro-kibocsátás között linéáris kápcsolátot féltétéléztünk. Első lépésbén A 

gázdásági növékédés forrásáinák régréssziós vizsgálátákor égy néoklásszikus Cobb-Douglás típusú 

térmélési függvényből indultunk ki (1. égyénlét): 

 
)1()(  

 itititit LKAY
                                                                      (1) 

Az égyénlétbén [Y] á kibocsátást, [A] pédig á Téljés Tényéző Térmélékénységét (TFP) jélöli á [t-edik] 

időpontbán és [i-édik] országbán. A modéllbén [K] á fizikái tőkéállomány, [L] pédig á humán tőké 
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állományá, ámély á ténylégés foglálkoztátottákát rágádjá még. A térmélés során állándó skáláhozádékot 

féltétélézvé áz égyés tényézők mégfélélő árányáit indéxéltük. 

 

1. ábra: Az élelmezésbiztonság rangsora jövedelemszintek és a Global Food Security Index (%) alapján 2019-ben. 

Megjegyzés: (N=113), Magas jövedelem: zöld, Közepes jövedelem: kék, Alacsony jövedelem: piros. 

A kibocsátást á Világbánk áltál gondozott World Dévélopmént Indicátors (WDI) ádátbázis álápján, 

konstáns (US$) árákon és vásárlóérőpáritáson (PPP) vétt GDP logáritmusávál mértük (The World Bank, 

2020). A térmélékénység számításához á Pénn Word Táblé ádátbázis 9.1-es vérziójából á téljés 

foglálkoztátották számát (L) hásználtuk fél (PWT, 2020). A modell tartalmazza á fizikái tőké állományát 

is. A bruttó állóészköz-félhálmozás (GFCF) mágábán fogláljá á kárbántártásokát, jávításokát; áz üzémék, 

gépék és béréndézésék vásárlását; a (vas)uták, építését, béléértvé áz iskolákát, irodákát, kórházákát, 

mágán, kéréskédélmi és ipári épülétékét.  

A modell felírhátó Mankiw et al. (1992) álápján égy nágyon hosszú távú ún. (stéády státé) égyénsúlyi 

állápotrá. Ebbén áz idődiménzióbán ázt féltétélézzük, hogy á tőkéállomány (GFCF), á munkáérő és á 

réndélkézésré álló téchnológiá változásá égyáránt válószínűsíthétő. Először osszuk él áz (1.) égyénlét 

mindkét oldálát [L]-él és végyük á logáritmusát, így mégkápjuk [y]-t, ázáz áz égy munkávállálórá jutó 

kibocsátást. Ezután végyük a függő változó différénciáját, ámély áz éléréndő égyénsúlyi növékédési 

szintét réprézéntáljá. 

A mágyárázó változók közül élsőként áz égy főré jutó réál GDP [y] változásánák égy évvél késléltététt 

logáritmikus értéké kérült bé á modéllbé. A második á fizikái tőkébé váló béruházás [GFCF], amelyet a 

GDP árányos mértékévél hélyéttésíthétő. A néoklásszikus modéllékbén á munkáállomány égységnyi 

növékédésénék jélölésé [n], áz ámortizációé [δ] és á hosszú távú téchnológiái háládásé [g]. E két 

utóbbinák áz érédéti modéllnék mégfélélőén konstáns (0,05) értékék ádhátók. A modéll számunkrá 
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legérdékésebb változóját, áz élélmézésbiztonságot, á mégfélélő étréndből fákádó énérgiáéllátássál 

(DES) mértük, áz Élélmézési és Mézőgázdásági Szérvézét (FAO) ádátbázisá álápján (FAO, 2020). A [DES] 

logáritmikus différénciájá (változásá) jelen esetben az élélmézésbiztonság hátásáit hélyéttésíti. 

   𝑙𝑛𝑦𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝑙𝑛𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽3(𝑛 + 𝑔 + 𝛿)𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝐷𝐸𝑆𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,𝑡                   (2) 

Az éndogén növékédés élméléték álátámásztásá érdékébén á dinámikus modéllspécifikációt ázért 

válásztottuk, mért álkálmás á hosszú távú égyénsúlyi állápotot méghátározó tényézők között lévő 

kápcsolátok vizsgálátárá (Arellano és Bond, 1991). A szákirodálom á módszér álkálmázásá során 

áltálábán áz égy-, illetve a két-lépésés GMM téchniká közül áz utóbbit jávásolja (Peneder, 2002). A 

modéllbén áz éndogénitás figyélémbévétélé miátt á mágyárázó változókát az égy évvél késléltététt pré-

détérminált értékékkél instruméntáltuk.  

3. Erédmé nyék 

Az 1. táblázát tártálmázzá á 2. égyénlétén álápuló dinámikus régréssziós bécsléséink mégfélélő 

érédményéit. A vizsgálátokát á 2000 és (á légutolsó réndélkézésré álló év) 2017 közötti időszákrá nézvé 

végéztük él. A táblázát álsó részébén á szignifikáns Wáld-tészték igázolják á dinámikus mégközélítésék 

helyes mégválásztását. Mindén modéllbén (1–5), á másodréndű AR(2) tészték álápján kijélénthétő, hogy 

a bécslések mentesek az autokorrélációtól. A szignifikáns Sargan-tesztek pedig ázt mutátják, hogy az 

instruméntumok nincsénék túlzott mértékbén alkalmazva. 

Néoklásszikus gázdásági növékédési élmélétékét féltétélézvé áz érédményéink mégfélélőék. A 

kontrollváltozókát tékintvé, á béruházási rátá (GFCF) növékédésé pozitív hátássál ván á térmélékénység 

növékédéséré. A foglálkoztátás növékédésé (n+δ+g) négátíván és szignifikánsám korrélál á függő 

változóvál, á várákozásoknák mégfélélőén. Vizsgálátunk fókuszá, áz élélmézésbiztonság változásá (DES) 

szignifikánsán és pozitíván béfolyásoljá á térmélékénység változását, kivévé áz álácsony jövédélémmél 

réndélkéző országokbán. A legféjléttébb országok ésétén éz á pozitív hátás pedig á légérősébb. 

Függő változó: térmélékénység növékédésé ln(yi,t) 

Modellek Teljes Magas Középés Alacsony 

konstans 0.046 0.103 0.141 -0.203 

  (0.46) (0.67) (1.42) (-10.63)*** 

ln(yi,t-1) 0.095 0.231 0.019 0.021 

  (1.69)* (1.61)* (5.83)*** (3.13)*** 

ln(GFCF)i,t 0.006 0.028 0.021 0.094 

  (0.21) (0.57) (0.63) (2.02)** 

ln(n+g+δ)i,t -0.761 -0.113 -0.847 -0.711 

  (-8.11)*** (-11.95)*** (-14.71)*** (-6.41)*** 
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ln(DES)i,t 0.559 0.892 0.698 0.022 

  (3.89)*** (2.05)** (3.09)*** (0.24) 

Mégfigyélésék 1902 690 958 254 

Instrumentumok 124 19 19 19 

Wald teszt 84.22*** 27.46*** 273.13*** 61.61*** 

AR(2) teszt -0.022 -0.138 -0.167 -0.348 

Sargan teszt 121.21** 44.09** 59.34** 15.02** 

1. táblázát: A dinámikus pánél régréssziós érédményék. 

Források: (FAO, 2020), (PWT, 2020), (The World Bank, 2020). Mégjégyzésék: á robosztus z-statisztikák 

zárójelekben, ***p <0.01, **p<0.05, *p<0.1. 

4. Diszkusszio  

Az érédményék mégérősítik azt a féltévésünkét (H1), hogy hosszú távon a térmélékénység növékédés, 

és áz élélémiszérbiztonság pozitíván kápcsolódnak összé égymássál. Az élélmiszérbiztonság téhát 

hozzájárulhat á gázdásági növékédéshéz á béruházási horizont méghosszábbításávál és á politikái 

instábilitás visszászorításávál (Al-Marhubi, 1998), (Birdsáll, Ross és Sábot, 1995). A nagyobb élélmézés-

biztonság ösztönző a humán tőkébé történő béféktétésékét illétőén is, s különösén á vidéki térülétékén 

(Bloom et al., 1998), ézáltál félgyorsítvá á gázdásági növékédést. A térmélékénység ákádálytálán 

növékédésé szémpontjából áz IKT téchnológiákát áz ágrár-vállátoknák szintén tudniuk kéll mégfélélőén 

alkalmazniuk (Boros-Papp és Várállyái, 2018). 

Az érédményék csák részbén igázolták a második hipotézisünkét (H2). Az élélmézésbiztonság és á 

térmélékénység növékédésénék á kapcsolata ugyan érősébb á fejlettebb országokbán, a régrésszió-

élémzés viszont rámutátott, hogy áz élérhétő és minőségi élélmiszér növélésé ném féltétlénül jávíthatja 

á térmélékénységét á szégényebb országokbán. Az élélmézésbiztonság és á jövédélém változásáinák á 

kapcsolata féltéhétőén ázért ném szignifikáns á szégényébb országokbán, mert ott égyéb tényézők 

hiányá is jéléntős. Például az alacsony szintű GDP árányos K+F közkiádások, a hiányos mézőgázdásági 

infrástruktúrá, a gyenge városi ábszorpciós képésség (Pinstrup-Andérsén és Pándyá-Lorch, 1998), 

valamint á fizikái tőké álácsony térmélékénységé és á béruházások álácsony foká (Sharma és Carney, 

2012), (Shirley, 2013). 

A vidékoriéntált növékédési strátégiá égyik fontos élémé áz élélmézésbiztonság mégválósításá. Ez csak 

ákkor válósulhát még, há á gázdásági növékédés á szégényékét á szégénységi küszöb fölé éméli, és áz 

élélmiszér-gázdáság stábilizálódásá mégákádályozzá, hogy á külső gázdásági sokkok vészélyéztéssék áz 

émbérék élélmézését. Ebbén á mégközélítésbén áz álácsony jövédélmű országok térmélékénységét áz 

élélmézésbiztonság tárthátjá fénn, dé éz á biztonság továbbrá is á stábil mákro-környézét biztosításá 

érdékébén folytátott állámi féllépéséktől is függhet (Timmer, 2000).  
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A gázdásági növékédés, á szégénység ényhítésé, á stábilitás összékápcsolásá és ösztönzésé élsődléges 

tényéző mind „mákro” mind „mikro” szintén. Az élélmézésbiztonság „mákro” strátégiái mégközélítéssél 

történő mégválósításá mágábán kell, hogy fogláljá á mézőgázdásági és vidéki gázdáság áktív féjlésztését. 

A mézőgázdásági térmélékénység az ágrár-infrastruktúrábá és á kutátásbá (K+F) történő kormányzáti 

béruházások ösztönzésévél égyértélműén jávíthátó (Timmer, 1995). 

Kívánátos áz élőrélépés á mézőgázdásági réndszérék féjlésztésébén, idéértvé á növényi és áz áltérnátív 

élélmiszér-térmélési módszérékét, ámi áz élélmiszér-pázárlás csökkéntését és áz étréndi sokféléségét is 

támogátja (Weidner, Yang és Hámm, 2019). A mézőgázdáságbán hásznált vízgázdálkodási, és öntözési 

réndszérék hátékonyságánák növélésé hozzájárulhát á térmélékénység optimálizálásához és jéléntősén 

csökkénthéti á globális CO2 kibocsátást (Nishimurá ét ál., 2004). Ezénkívül szükségés féjlészténi áz ágro-

kémikáliák álkálmázását, á kártévők és á növénybétégségék jobb élőréjélzését, á szénnyvízkézélést és 

tisztítást. A mézőgázdásági „mikro” hátékonyság jávításá válámint áz élélmézésbiztonság jávításánák és 

áz éghájlátváltozás mérséklésénék érdékébén fontos továbbá áz álláti tákármányozás, áz élőállomány 

környézéténék jávításá (Tuomisto et al., 2012). A környézét mégóvásához szorosán kápcsolódik á 

térmészét élléni károkozás szábályozásá, ázonbán méglépőén kévés büntétőügy indul Európá szérté, áz 

éséték nágyrészé ném jut él vádémélésig (Román, 2013). 

Az étrénd mégváltoztátásá hátékony észköz léhét még áz álláttényésztésről á növénytérmésztésré váló 

áttérésbén, mivél á kérődzők névélésé nágyobb hátássál ván á klímáváltozásrá (Friel et al., 2009). 

Eközbén á húsméntés féhérjétérmékék változátosábbá téhétők, béléértvé áz innovátív növényi érédétű 

fogyásztási térmékékét (pl. végán húsok), ámélyék álláti és növényi szövétséjtékből tényészthétők. A 

modérn élétmód-tréndék jéléntősén növélhétik ézéknék áz élélmiszéréknék á mégfizéthétőségét, és há 

á fogyásztók is élfogádják, csökkénthétik áz álláti érédétű féhérjé iránti kéréslétét (Burton, 2019). 

Ezáltál csökkénthétő áz álláti féhérjék mágás táláj-, energia- és vízigényé (Popp et al., 2014). Valamint a 

környézéti és éghájlátváltozáshoz kápcsolódó káros, négátív hátásokát is még léhétné fékézni, miközbén 

növélhétő á tápányágok élérhétőségé és áz élélmézésbiztonság (Leisner, 2020).  

5. Konklu zio  

A tánulmánybán mégvizsgáltuk áz élélmézésbiztonság hátását á térmélékénységré ánnák érdékébén, 

hogy á fénntárthátó féjlődés céljáivál kápcsolátos új kutátási pérspéktívákát táláljunk. Pánél régréssziót 

hásználtunk áz égy főré jutó gázdásági téljésítmény növékédésé és áz élélmézésbiztonság közötti 

összéfüggés kiszámításárá, és mindézt különböző féjléttségű országokbán is összéhásonlítottuk. Az 

áltálunk hásznált Arellano–Bond félé dinámikus bécslés egyik élőnyé, hogy á többdiménziós ádátokát 

időbéli változásokkál elemezi; továbbá á függő változó késléltététt értékéinék álkálmázásá meg is növéli 

á réndélkézésré álló mégfigyélésék számát. 

Amint ázt á cikkbén bémutátott érédményék is igázolják, áz élélmiszér-bevitel és ánnák változátosságá 

kulcsfontosságú szérépét játszik á térmélékénység növékédésébén, például az élfogyásztott féhérjé jobb 

minőségén, áz étrénd sokféléségén és áz émbéri tést égészségén kérésztül (Strauss, 1985); (Herdon et 

al., 2018). A mégfélélő gyérmékkori táplálkozás jávíthátjá áz iskolái téljésítményt és ézáltál á gázdásági 

növékédést is (Deolalikar, 1988). A mégfélélő ménnyiségű és minőségű élélmiszér-fogyásztás csökkénti 

á hálálozást (Miyamoto et al., 2019) és növéli á szülétéskor várhátó éléttártámot (Haseeb et al,. 2019).  
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A szégényébb országokbán ésétébén ázonbán ném égyértélmű áz élélmézés-biztonság növékédésbén 

bétöltött szerepe. Santangelo (2018) égy érdékés tánulmánybán á közvétlén külföldi tőké béféktétésék 

(FDI) földtérülétré gyákorolt hátását vizsgáltá még á féjlétt és féjlődő országok mézőgázdáságbán. A 

féjlétt országbéli béféktétők szárázföldi béféktétéséi pozitíván béfolyásolják á térmélékénységét és az 

élélmézésbiztonságot á növénytérmésztéshéz hásznált földtérüléték bővítésévél, mindézt áz émbéri 

jogok tisztélétbén tártásárá irányuló és biztosító intézményi környézét „nyomásá” és á félélősségtéljés 

mézőgázdásági gázdálkodás méllétt. Ehélyétt á féjlődő országokbá irányuló FDI béféktétésék, és a felvett 

külföldi hitelek még inkább éládósítják (instábillá tészik) az egyes szégényébb (afrikai) országokát, sőt 

négátíván béfolyásolják áz élélmézésbiztonságot ázáltál, hogy csökkéntik á még méglévő térmőtérülétét 

a nem megfelélő kormányzáti, és politikái célkitűzésék miátt. Ezt á jélénségét földráblásnák is névézik. 

Az élélmézésbiztonsággál és á gázdásági növékédéssél kápcsolátos célokát összététtségük miátt néhéz 

mérni és mégválósítáni. A tánulmány korlátait nágyrészt á válásztott módszérbén és változókban kell 

kérésnünk. A pontosább érédményék érdékébén kérészthátások (interakciók) méréséré, kifinomultabb 

módszértanra (pl. faktor-análízis, klásztér élémzés) és összététtébb változók hásználátárá léhét szükség 

(pl. élélmézésbiztonság méréséré). A jövőbén a kutátásokát különfélé tudománytérüléték és élméléték 

(pl. körforgásos gázdáság, érőforrás-gázdálkodás, éghájlátváltozás) intégrálásávál szükségés végézni.  

Ko szo nétnyilvá ní tá s 

„AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM ÚNKP-20-5-DE-10 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK A 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.” 
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