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Tárik Meszár 

Absztrakt 

Az Eurázsia Központ legújabb elemzése a közel-keleti és észak-afrikai 
élelmezésbiztonsági válságra fókuszál, valamint a közelmúltban megkötött ENSZ-
török egyezményre és annak lehetséges hatásaira. Az orosz-ukrán háború 
kirobbanását követően az Oroszország ellen bevezetett nyugati szankciók az 
energia- és élelmiszerárak meredek emelkedéséhez vezettek, és az elemzők szerint 
ez hosszú távon is hatással lesz a globális energia- és nyersanyagpiacokra. Az orosz 
invázió arra kényszerítette Ukrajnát, hogy megtiltsa a búza, zab, köles, hajdina és más 
élelmiszerek exportját annak érdekében, hogy saját hazai élelmiszer ellátását 
biztosítsa. Érdemes kiemelni, hogy 2021-ben Oroszország és Ukrajna együttesen a 
világ búzatermelésének több mint egynegyedét exportálta, aminek elmaradása 
súlyos terhet rótt a fő importőrökre. Később az ukrán gabona újbóli exportálása 
mellett döntöttek, de nem tudták kijuttatni a teherhajókat a lerohant ország 
kikötőiből, valamint a globális élelmiszer-ellátás miatti félelmek is megjelentek. Némi 
reményre adhat okot, hogy Törökországban nemrég aláírták az ukrán 
gabonaszállítmányok újraindulásáról szóló megállapodást. Azonban sok közel-keleti 
és afrikai államban a gabona nem tud időben megérkezni, ami megkérdőjelezi az 
egyezmény jövőbeni sikerét. 

Kulcsszavak: orosz-ukrán háború, ENSZ-török egyezmény, élelmezésbiztonság, 
arab világ, gazdaság 

Abstract 

In its latest analysis, the Eurasia Center looks at the food security crisis in the Middle 
East and North Africa, as well as the recent agreement between the United Nations 
and Turkey and its potential impact. Following the outbreak of the Russian-
Ukrainian war, Western sanctions against Russia have led to a sharp increase in 
energy and food prices, which analysts believe will have a long-term impact on 
global energy and commodity markets. The Russian invasion forced Ukraine to ban 
exports of wheat, oats, millet, buckwheat and other foodstuffs in order to secure its 
own food supply. It should be noted that Russia and Ukraine together exported 
more than a quarter of the world's wheat in 2021, the shortage of which severely 
strained the economies of major importers. After Ukrainian grain could not be 
delivered from the ports of the overrun country and the global food supply chains 
were threatened, an agreement on the resumption of Ukrainian grain supplies was 
recently signed in Turkey. However, grain is not arriving on time in many Middle 
Eastern and African countries, putting the future success of the agreement in 
doubt. 

Keywords: Russian-Ukrainian war, UN-Turkish agreement, food security, Arab 
world, economy 
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Az orosz-ukrán háború hatása a Közel-Kelet és Észak-Afrika 
élelmezésbiztonságára 

A Közel-Keleten és Észak-Afrikában emberek milliói szenvedtek az éhezés és az 
alultápláltság súlyos következményeitől már jóval azelőtt, hogy a Covid-19-
világjárvány zavart okozott volna az ellátási láncokban és visszavetette volna az 
állami támogatásokat ezen a területen. Most az ukrajnai háború tovább fokozza az 
élelmiszer-ellátásra eddig is jellemző bizonytalanságot. A Világbank szerint 2020-
ban a világ lakosságának 6%-át adó MENA-régióban1 élt a világ élelmezésbiztonság 
hiányával szembesülő népességének 20%-a. Mivel több millió ember él 
mélyszegénységben a világ egyik legegyenlőtlenebb régiójában, az élelmiszerárak 
emelkedése valószínűleg pusztító hatású lesz. Kölcsönönös kapcsolat van az 
élelmezésbiztonság hiánya és a konfliktusok között: az éhezés súlyosbítja a 
konfliktusokat, a konfliktusok pedig elvezetnek az éhezéshez. 

A koronavírus-járvány rávilágított a globális ellátási láncok, a közegészségügyi 
rendszerek, valamint az élelmiszer- és energiabiztonság sebezhetőségére. Ukrajna 
orosz inváziója súlyosbította ezeket a problémákat, növelte az élelmiszer-ellátás 
bizonytalanságát és a szegénységet szerte a világon. Emellett az Oroszország elleni 
nyugati szankciók az energia- és élelmiszerárak meredek emelkedését idézték elő, 
ami hosszú távon hatással van a globális energia- és nyersanyagpiacokra. 
Oroszország és Ukrajna 2021-ben a világ búzájának több mint egynegyedét 
exportálta. A közel-keleti és észak-afrikai arab országok a különböző gabonafélék 
importjára szorulnak, de ezek behozatala hosszú hónapokon keresztül akadályokba 
ütközött. A problémára adott reakciók országonként különböztek: 

• az erőforrásban szegényebb vagy konfliktusokkal sújtott államok külső 
támogatásra szorultak (és szorulnak) (például Libanon, Jemen vagy Szíria); 

• a tehetősebb Öböl-menti olajállamok proaktív stratégiákat dolgoznak ki 
(például az Egyesült Arab Emírségek többet fektet be a helyi mezőgazdasági 
termelésbe, növeli a tárolási kapacitást, diverzifikálja az élelmiszer-
beszállítókat és bővíti a mezőgazdasági beruházásokat a termékenyebb 
régiókban, míg Szaúd-Arábia olyan mennyiségben tervez durumbúzát 
termelni, hogy az fedezze a hazai fogyasztást; 

• Az észak-afrikai országok (Marokkó, Tunézia, Algéria) megtiltották az 
exportot és megkezdték készleteik felhalmozását; 

• Az olaj exportjából élő Irak új, távoli beszállítókat keresett (például Ausztrália).  

Annyi bizonyos, hogy ha a gabonafélék szállítása továbbra is akadozni fog, akkor az 
eddig is gazdasági nehézségekkel szembesülő arab államokban példátlan mértékű 
élelmiszerhiány és élelmezésbiztonsági válság alakulhat ki. Az Élelmezésügyi és 
Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) előrejelzése szerint az élelmiszerárak és a 
szegénységi ráták riasztó mértékben fognak emelkedni 2022-ben és 2023-ban. Ha 
ez bekövetkezik, akkor a régió valószínűleg egyre sűrűbb tiltakozási hullámokkal és 
instabilitással fog szembenézni. 

https://www.greenpeace.org/international/story/53163/russia-invasion-of-ukraine-supercharging-food-insecurity-middle-east-north-africa/
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/04/03/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar/
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A megállapodás 

Ukrajna, az Egyesült Nemzetek Szervezete és Törökország (valamint közvetetten 
Oroszország2) megállapodást kötött a szállítmányok újraindításáról július 22-én, 
miután Oroszország február 24-e óta tartó ukrajnai inváziója leállította a 
gabonaexportot, felgyorsítva a globális élelmiszerválságot, amely az ENSZ szerint 
több tízmillió embert taszított éhezésbe. Az elmúlt időszakban Oroszország, 
Ukrajna, Törökország és az Egyesült Nemzetek Szervezete azon dolgoztak, hogy 
megfelelő eljárásokat fejlesszenek ki abban a reményben, hogy a hajózási és 
biztosítótársaságok újraindíthassák a gabona- és műtrágyaszállítmányokat az 
ukrajnai Odessza, Csornomorszk és Juzsnij kikötőkből. Ez utóbbi törekvés most az 
imént említett megállapodás megkötésében manifesztálódott. 

Tíz – a háború kezdete óta Ukrajnában ragadt – hajó indult el legelőször kukoricával, 
szójával, napraforgóolajjal és napraforgóliszttel. Két üres tengerjáró érkezett 
Ukrajnába további gabona szállítmányok elszállítására. Az eddigi legnagyobb 
teherhajó, az Ocean Lion augusztus 9-én hagyta el Csornomorszk kikötőjét, hogy 
64 720 tonna kukoricát szállítson Dél-Koreába – közölte a Közös Koordinációs 
Központ (JCC). Az isztambuli JCC felügyeli az ügyleteket, amely egyébként török, 
orosz, ukrán és ENSZ-tisztviselőkből áll. Az ENSZ hangsúlyozta, hogy az 
exportügylet kereskedelmi – nem humanitárius – művelet, amelyet a piac vezérel 
majd.  

A megállapodás főbb pontjai: 

• Minden hajót át kell vizsgálni az oroszok aggodalmának eloszlatása 
érdekében, miszerint nem csempésznek fegyvereket Ukrajnába.  

• A hajókat a tengeri humanitárius folyosón való áthaladás során egy tíz 
tengeri mérföldes körívű pufferzóna védi. 

• Amíg a szállítmányok áthaladnak, addig mindegyik fél fenntartja a tűzszünet 
szabályait. 

• Létrehozzák egy ún. Közös Koordináció Központot (JCC). 

Hogy néz ki ez a gyakorlatban? 

A Török Védelmi Minisztérium augusztus 21-én közölte, hogy az isztambuli 
megállapodás keretében négy gabonával megrakott hajó hagyta el Ukrajna 
kikötőit. A minisztérium kifejtette, hogy két hajó indult el Csornomorszk 
kikötőjéből, két hajó pedig Odessza és Juzsnij kikötőkből. Az illetékesek elmondták, 
hogy augusztus 21-én az Ukrajnából induló hajókat, illetve öt rakományra induló 
hajót vizsgált meg a közös csapat Isztambulban. Hulusi Akar török védelmi 
miniszter bejelentette, hogy augusztus eleje óta 656 349 tonna ukrán gabonát 
szállítottak az isztambuli megállapodás értelmében. 

Azonban nem mennek mindenhol ilyen zökkenőmentesen a szállítások, valamint 
az áruátvétel. Az ukrán gabona egyik libanoni megrendelője megtagadta a már 
leszállított rakomány megvásárlását. Ennek elsődleges oka, hogy a vevő 
aggodalmát fejezte ki a gabona minőségével kapcsolatban, a szállítás öt hónapos 
késése miatt, az eladónak így most új vevőt kell keresnie Libanonban vagy a Közel-
Keleten. „A hajó tulajdonosa nem örül az esetnek. Ez nagy költség” – mondta a 
névtelenséget kérő szállítmányozó. A libanoni gazdasági minisztérium szóvivője 
szerint a kormány nem érintett az árut illetően, mivel azt magánpiaci szereplő 

https://www.reuters.com/markets/commodities/un-backed-body-issues-shipping-procedures-ukraine-corridor-document-2022-08-08/
https://www.reuters.com/markets/commodities/un-backed-body-issues-shipping-procedures-ukraine-corridor-document-2022-08-08/
https://www.alhurra.com/syria/2022/08/11/إرضاء-وعقاب-حملات-أمنية-باتجاهين-تعيد-التوتر-جنوب-سوريا
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/انطلاق-4-سفن-حبوب-من-أوكرانيا/2665935
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/انطلاق-4-سفن-حبوب-من-أوكرانيا/2665935
https://www.middleeasteye.net/news/lebanese-buyer-rejects-first-batch-ukrainian-grain
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-08/first-crop-ship-to-leave-ukraine-is-now-stuck-without-a-buyer
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-08/first-crop-ship-to-leave-ukraine-is-now-stuck-without-a-buyer
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vásárolta meg. Az Egyesült Nemzetek Szervezete – amely segített a gabonaexport-
megállapodás létrehozásában – szintén nem avatkozik be abba, hogy az Ukrajnából 
induló hajók merre induljanak, mivel ezek kereskedelmi döntések – mondta a 
főtitkár szóvivője. Ez a zűrzavaros helyzet rávilágít azokra a kihívásokra, amelyek az 
ukrán gabonaszállítmányokra várnak, mielőtt az ügymenet visszatérhet a normális 
kerékvágásba. 

Összegzés 

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete szerint Ukrajna 
rendelkezik a világ legtermékenyebb talajának egyharmadával, és exportjának 
45%-a mezőgazdasági eredetű. A világ vezető napraforgóolaj-, repce-, árpa-, 
kukorica-, búza- és baromfiexportőrei közé tartozik. Az ország búzatermelésének 
nagy része Kelet-Ukrajna azon területeiről származik, ahol a jelenlegi konfliktus a 
legsúlyosabb.  

2022. március 9-én Ukrajna betiltotta a gabona és más élelmiszeripari termékek 
exportját, hogy megakadályozza a hazai humanitárius válságot. Ez év július 22-én 
azonban változások álltak be, és újra elindultak az ukrán gabonával felpakolt 
teherhajók, amelyek a tervek szerint, többek között az élelmiszerválsággal küzdő, 
szegényebb országba is eljutnak. Az ukrán gabonaszállítmányok újbóli elindulása 
azonban nem jelenti feltétlenül a krízis megoldását. Az élelmiszerárak rendkívüli 
módon megnövekedtek, és azok esetleges jövőbeni csökkenése az 
üzemanyagáraktól is függ, amelyek január óta drasztikus emelkedésnek indultak, 
majd az egekbe szöktek Oroszország ukrajnai inváziója után. Az olajárak 
szignifikáns hatással vannak a gabona és az összes élelmiszer árára, mivel az 
befolyásolja a betakarítást, a gyártást és a transzportot is. Éppen emiatt nehéz 
megjósolni, hogy az ukrán gabonaszállítmányok újbóli elindulása milyen hatást fog 
gyakorolni az élelmiszerválsággal sújtott országokra, azonban az biztos, hogy ha 
nem történik újabb számottevő szakadás az ellátási láncokat tekintve, akkor az 
jelentős enyhülést hozhat az élelmiszerhiánnyal küzdő államok számára. 

 
1 Közel-Kelet és Észak-Afrika angol rövidítése (MENA – Middle East and North Africa) 
2 A valóságban két külön megállapodást írtak alá, mert az orosz és ukrán fél nem volt hajlandó a közös 
megegyezésre. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-08/first-crop-ship-to-leave-ukraine-is-now-stuck-without-a-buyer
https://www.fao.org/3/cb9013en/cb9013en.pdf
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2022/07/22/أنبوب-تنفس-تفاصيل-اتفاق-الحبوب-بين-روسيا-وأوكرانيا-وتركيا

