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A COVID-19 HATÁSA AZ AMERIKAI AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERRE 
 

VAJDA JÓZSEF, HORVÁTH SÁNDOR 
Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet 

jozsef.vajda@phd.uni-sopron.hu 
 
Bevezetés 
 
A legtöbb fejlett ország rendelkezik mezőgazdasági támogatásokkal. Ezen országok 
gazdálkodói számára a támogatási rendszer kereskedelmi előnyt is biztosít. Az Egyesült 
Államokban a legjelentősebben a gabonaféléket támogatják, és ez a támogatási rendszer 
olcsóbbá teszi a gabonát, mint a zöldségeket és a gyümölcsöket. Ennek eredményeként a 
gabonafélék teszik ki az átlagos amerikai étrend egynegyedét. A kukoricából, a szójababból és 
a repcéből készülő olaj 25%-ban járul hozzá, míg a gyümölcsök és zöldségek kevesebb, mint 
10%-al. 
A mezőgazdasági támogatások több mint 6%-a négy gyorsétel (fast-food) összetevőre irányul: 
kukoricaszirup, magas fruktóztartalmú kukoricaszirup, kukoricakeményítő és szójaolaj. 
Elgondolkodtató, hogy a szövetségi kormány támogatja az ételeket, amelyek hozzájárulnak az 
amerikai elhízás veszélyének növekedéséhez. 
Az USDA (Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma) intézkedéseket tett a COVID-19 
nemzeti vészhelyzet során annak biztosítása érdekében, hogy a gyermekeket és a családokat 
élelmiszerekkel lássák el az iskolák bezárása és a munkahelyek megszűnése idején, valamint 
növelte az USDA mezőgazdasági programjainak rugalmasságát és kiterjesztését annak 
biztosítása érdekében, hogy az amerikai élelmiszer-ellátási lánc biztonságban maradjon. 
 
Az amerikai mezőgazdasági ipar áttekintése 
 
2017-ben a mezőgazdaság és az élelmiszeripar az Egyesült Államok gazdaságának 5,4%-át 
tette ki, míg a munkavállalók 11%-át foglalkoztatta. Ebből a mezőgazdálkodás adta a bruttó 
hazai termék 1% -át, egyúttal a munkavállalók 1,3% -át foglalkoztatta. 
 

 
1. ábra: Teljes mezőgazdasági termelés (bevétel) államonként 2018-ban 

Forrás:USDA https://www.ers.usda.gov/ 
 
A kukorica az ország legnagyobb vetésterülettel rendelkező termesztett növénye. 2017-ben 
több mint 15 milliárd bushel-t (kb. 408 Mio tonna) termesztettek; (1 bushel (azaz véka) = 35,2 
liter), ennek 15%-át exportálták. A kukoricatermesztés öve Indiana (IN), Illinois (IL), Iowa 
(IA), Missouri (MO), Nebraska (NE) és Kansas (KS) államok területe. Iowa gazdaságának 
egyharmada a mezőgazdálkodástól függ. Kaliforniában termelik meg a legtöbb élelmiszert 
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dollárérték szerint. Míg Kaliforniában termelik a legtöbb mandulát, bort, tejterméket, diót és 
pisztáciát, ezek a termékek nem részei a szövetségi kormány támogatási programjának, tehát 
nem támogatott termékek. 
2,1 millió amerikai farm működik, ezek 97% -a családi tulajdonban van. A helyi talajviszonyok 
és az időjárási viszonyok megértése a gazdák számára versenyelőnyt jelent. A családok ezt a 
tudást nemzedékről nemzedékre adják tovább. 
Körülbelül 3%-a nagygazdaság, amelyek meghatározása az, hogy a bevételük legalább 1 millió 
dollár évente. Az Egyesült Államok zöldség- és tejtermékeinek jelentős része ezekből a nagy 
gazdaságokból származik. A legtöbb gazdaság egyetlen árucikkre összpontosít. Minden ötödik 
ilyen gazdálkodás az elmúlt 10 évben indult, és ezek közül sok gazdaság a helyi vagy organikus 
élelmiszerekre koncentrál. 
 
Vizsgálati anyag 
 
A szövetségi kormány által nyújtott mezőgazdasági támogatások célja, hogy segítsék a 
mezőgazdasági termelőket a mezőgazdasági termelés és a jövedelmezőség évről évre történő 
változásainak kezelésében - az időjárási viszonyok, a piaci árak és más tényezők miatt -, 
miközben biztosítják a stabil nemzeti élelmiszer-ellátást. A valóságban ez a támogatás fő iránya 
a kukorica, a szójabab, a búza, a gyapot és a rizs. Néhány más áru is jogosult állami támogatásra, 
ideértve a földimogyorót, a cirkot és a mohart, bár ezeknek a termékeknek a támogatása jóval 
alacsonyabb. A tejtermékek és a cukor termelői külön-külön irányítják az árakat és a piacot, 
amelyeket szigorúan szabályoztak, és nagyon költségesek a kormány számára. 
A „családi gazdaság megőrzésének” programja ellenére a gazdálkodók túlnyomó többsége nem 
részesül a szövetségi mezőgazdasági támogatási programok előnyeiből, és a támogatások nagy 
része a legnagyobb és pénzügyileg legbiztonságosabb mezőgazdasági műveletekre irányul. A 
hús-, élelmiszer- és zöldségfélék termelői szinte teljes egészében ki vannak hagyva a támogatási 
lehetőségekből (habár igénybe vehetik a támogatott növénybiztosítást, és gyakran kérelmeznek 
és kapnak szövetségi katasztrófa támogatást). 
A 2014. évi mezőgazdasági törvényjavaslat 125 000 dollárra korlátozza a gazdálkodással 
„aktívan foglalkozó” személyek éves kifizetéseinek összegét. A házastárs további 125 000 
dollár kifizetésre jogosult. A valóságban a nagy és összetett mezőgazdasági termelő szervezetek 
következetesen megtalálják a módját e korlátok tágításának. 
Az öt támogatott gabonaféléről tudni kell, hogy ezek olyan növények, melyek a világ 
termőterületein biztosítják a globális kalóriaigény 80%-át. A gabonafélék tárolhatók és piaci 
áron szállíthatók. A támogatásokban részesülő öt legfontosabb állam Texas, Nebraska, Kansas, 
Arkansas és Illinois. 2017-ben az elosztott 7,2 milliárd dollár 38,5% -át kapták meg az EWG 
Farm Subsidy Database-en keresztül. 
Szakértők azt állítják, hogy az amerikai gazdaságnak még támogatásra sem lenne szüksége. 
Végül is az államok a világ egyik legkedvezőbb földrajzi régiójában helyezkednek el. Gazdag 
talajjal, bőséges csapadékmennyiséggel rendelkeznek, és a folyók közelsége a gazdálkodó 
területekhez sok esetben lehetővé teszik az öntözést is. A mai gazdaságoknál elérhetőek a 
modern vállalkozás minden technológiai megoldásai. Magasan képzett munkaerővel, 
számítógépes berendezésekkel és csúcstechnikai kutatásokkal rendelkeznek, úgy a vetőmagok, 
mint a műtrágyák területén. 
Az amerikai kormány azonban úgy gondolja, hogy az élelmiszerellátást védeni kell az 
aszályoktól, tornádóktól és a recesszióktól is. Valójában a mezőgazdasági támogatásokat 
eredetileg azért hozták létre, hogy segítsék a gazdálkodókat, akiket az 1929. évi aszályos 
időjárás (Dust Bowl) és a nagy gazdasági válság (The Great Depression) sújtott. Ez az 
ártámogatási rendszer az 1990-es évekig tartott. A szövetségi kormány kifejezetten magas 
árakat garantált a gazdálkodóknak, hogy jövedelmezőek maradjanak. A gazdálkodóknak 
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fizetett azért, hogy a kínálat ne haladja meg a keresletet. A kormány támogatta a gazdálkodókat, 
hogy jelentős növényterületet parlagon tartsanak a túltermelés elkerülése érdekében. Ezenkívül 
a felesleges terményt felvásárolta és tárolta (intervenciós raktárak), később felhasználta 
belföldön, vagy világszerte szétosztotta az alacsony jövedelmű országokban segélyként. 1999-
re a mezőgazdasági támogatások rekordszintű 22 milliárd dollárt értek el évente. 
2001 és 2006 között a mezőgazdasági támogatások egy kicsit csökkentek, évente átlagosan 19 
milliárd dollárt tettek ki. Vannak, akik úgy vélekednek, hogy ennek kb. 15%-a szükségtelen. 
Ebből több mint 6% irányult a négy „egészségtelen étel” (junk food) összetevői felé. 
A recesszió idején, amikor a törvényhozók keresték a költségvetés csökkentésének módját, 
sokan megkérdőjelezték, hogy egyáltalán szüksége van-e a kukoricatermesztők támogatására. 
2011-ben rekord 12,4 milliárd bushel (436,4 mio tonna) kukoricát termesztettek. 2012-ben 94 
millió acre (37,6 mio hektár, 1 acre = 0,4 hektár) kukoricát vetettek. Ez több volt, mint 
bármelyik másik évben a második világháború óta. 
2017-re a nagy gazdaságok uralták az iparágat. Az egymillió dollárt meghaladó árbevétellel 
rendelkező gazdaságok az ország mezőgazdasági termelésének kétharmadát adták. A nagy 
gazdaságok felvásárolták azokat, amelyek nem tudtak versenyképesek maradni. A gazdaságok 
méretnövekedése elősegítette, hogy több élelmiszert olcsóbban állítsanak elő. Ez még tovább 
csökkentette az árakat, és több kistermelőt zárt ki a gazdálkodásból. 
A 2012. évi költségvetés a mezőgazdasági támogatások 22%-os csökkentését javasolta, 
ideértve az 5 milliárd dolláros közvetlen kifizetési programot. A támogatást kapó gazdák fele 
évente több mint 100 000 dollárt keresett. 1995 és 2016 között a gazdálkodók 10%-a kapta a 
támogatások 77%-át. Ebből a gazdák felső 1%-a kapta a kifizetések 26%-át, vagyis 1,7 millió 
USD-t gazdaságonként (a 125.000 USD elméleti plafon melett). A legnagyobb 
kedvezményezett a Deline Farms Partnership volt, amely 2016-ban 4 millió dollárt támogatást 
kapott. 
 
A támogatási rendszer előnyei 
 
A gazdaságok érzékenyek az árutőzsdei árak változására. Az mezőgazdasági termékek 
kereskedői nyílt tőzsdén határozzák meg az árakat. Olyan határidős szerződésekkel 
kereskednek, amelyek ígéretet jelentenek arra, hogy egy meghatározott időpontban 
megállapodott áron vásárolnak vagy adnak el. A mezőgazdasági termelők bizonyos keretek 
közt előre tervezhetik, hogy milyen lesz az ár, amikor aratni fognak. Az árfolyamot határidős 
szerződéssel zárolhatják. Mivel ezek a szerződések amerikai dollárban van megkötve, a dollár 
értéke a mezőgazdasági termelők bevételeit is befolyásolja. Ha a dollár értéke emelkedik, akkor 
a külföldi vásárlók kevesebben fognak vásárolni. 
A növények és az állatok érzékenyek a kórokozókra, a betegségekre és az időjárásra. 2012-ben 
az aszály arra kényszerítette a gazdákat, hogy vágjanak le olyan szarvasmarhákat, amelyek túl 
drágák lettek a takarmányárak növekedése miatt. 2015-ben a tojásárak a madárinfluenza miatt 
17,8%-kal emelkedtek. 2018-ban a hurrikánok átmeneti áremelkedéseket okoztak, mivel a 
pekándió, a csirke és a sertés tenyésztését befolyásolta. 
A gazdák gyakran kölcsönökre is támaszkodnak. Tavasszal kölcsönt vesznek fel, hogy vetni 
tudjanak, és ősszel fizetik vissza azt, amikor eladják a betakarítást. Ez kockázatossá teszi a 
gazdálkodást. Esetleges sürgősségi kiadások vagy az alacsony árak több éven át 
katasztrofálisak lehetnek. Sok gazdaság nem képes túlélni a két egymásutáni rossz évet, és 
csődbe jut. 
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2. ábra: Az Egyesült Államok mezőgazdasági támogatásai 1995-2019-ig 

Forrás: EWG - The United States Farm Subsidy Information https://farm.ewg.org/ 
 
A támogatási rendszer hátrányai 
 
Valamennyi iparág sajátos kihívásokkal néz szembe. A mezőgazdaság Amerikában jellemzően 
nem jelent nagyobb kockázatot, mint más iparágak. A támogatások regresszív rendszerben 
működnek, segítik a magas jövedelmű vállalkozásokat, és nem kedveznek a szegény vidéki 
gazdálkodóknak. A Forbes 400 leggazdagabb amerikai listáján 50 fő szerepel, akik részesülnek 
mezőgazdasági támogatásokban, ugyanakkor a gazdaságok 62%-a nem jut támogatáshoz. 
Az amerikai mezőgazdasági támogatások blokkolják a globális kereskedelmet. A kereskedelmi 
tárgyalások dohai fordulója (The Doha Round of Trade Talks) és a transzatlanti kereskedelmi 
és beruházási partnerség (Transatlantic Trade and Investment Partnership) az USA és az európai 
mezőgazdasági támogatások miatt kudarcot vallott. Doha eltörölte volna a vámtarifákat a 
Kereskedelmi Világszervezet (WTO) minden országa között. A TTIP csökkentette volna az 
Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi akadályokat. Ez az Egyesült 
Államok esetében a GDP-t 5%-al, az EU esetében 3,4%-al növelte volna. A tárgyalások 
azonban lobbiérdek miatt leálltak. 
 
COVID-19 hatása a mezőgazdasági termelőkre az USA-ban 
 
Az USDA bejelenti a Koronavírus Élelmezési Segédprogramot (U.S. Department of 
Agriculture, Washington D.C., 2020.04.17., Coronavirus Food Assistance Program). Ez az új 
USDA program számos intézkedést fog tenni a mezőgazdasági termelők, az állattartók és a 
fogyasztók segítése érdekében a COVID-19 nemzeti vészhelyzet esetén. Donald Trump elnök 
utasította az USDA-t, hogy készítse el ezt a 19 milliárd dolláros azonnali segélyprogramot, 
hogy kritikus támogatást nyújtson mezőgazdasági termelőknek és gazdaságoknak, fenntartsa 
az élelmiszer-ellátási láncok integritását, és biztosítsa, hogy minden amerikai továbbra is 
megkapja és hozzáférjen a szükséges élelmiszerekhez. A terv hasonló struktúrájú, mint amelyet 
az adminisztráció használt a Kínával folytatott kereskedelmi harcában. 
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A koronavírusos élelmiszersegély-programnak két fő feladata lesz: közvetlen kifizetések 
biztosítása a mezőgazdasági termelők számára, valamint élelmiszervásárlás, amelyet 
elosztanak az élelmiszer-bankok, valamint a közösségek és a valláson alapuló szervezetek 
számára. „A program magában foglalja a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen 
kifizetéseket, valamint a tej-, hús- és mezőgazdasági termékek tömeges beszerzését, hogy az 
élelmet a rászorulók számára adhassák. Az USDA további 14 milliárd dollárt kap júliusban. 
Sonny Perdue mezőgazdasági titkár elmondta: „Az amerikai mezőgazdaság súlyos sérülést 
szenvedett, és Trump elnök a gazdáinkkal és az összes amerikaival együtt harcol, hogy 
megbizonyosodjunk arról, hogy valamennyien átjutunk ezen a nemzeti vészhelyzeten.” 
Mivel a nagykereskedelmi piacokon, például az élelmiszer-szolgáltató ágazatban vagy az 
iskolákban alacsonyabb a kereslet, a tejtermelőket a szokásosnál gyorsabban a tej 
megsemmisítésére kényszerítették. A Reuters szerint az amerikai legnagyobb tejtermelő 
szövetkezet számos tagját utasította, hogy jelentős mennyiségű tejet semmisítsen meg (ezt 
gyakorlatilag zöldtrágyaként használják fel). A forgalomba hozható tejet megsemmisíteni vagy 
szántókon kipermetezni pénzügyi nehézségeket okoz, és morálisan nagyon veszélyes folyamat. 
 
Vizsgálati eredmények értékelése 
 
Az Egyesült Államok agrártámogatási rendszere, az EU agrártámogatásokhoz hasonlóan, 
rendkívül patrióta, a piaci folyamatokat sokszor túlzón befolyásoló és eltorzító hatású. Az USA-
ban a közvetlen támogatások a mezőgazdasági termelőknek (Farmers) és az állattenyésztőknek 
(Ranchers) 16 milliárd dollár lesz idén, annak érdekében, hogy az árcsökkenés és a piaci ellátási 
láncok által okozott veszteségeket pótolják. A segítséget marketing célokra is fel lehet 
használni, hogy a kereslet csökkenést és a COVID-19 okozta túlkínálatot a 2020-as gazdasági 
évben kiegyensúlyozhassák. Ez a mentességi terv kiegészíti a mezőgazdasági termelők számára 
korábban biztosított 28 milliárd dolláros kárpótlást, amely egy 2018-ban kezdődött 
mechanizmus, annak érdekében, hogy ellensúlyozza a Kínával folytatott kereskedelmi háború 
költségeit. 
Az USDA együttműködik a regionális és helyi forgalmazókkal, akiknél jelentős munkaerő 
leépítések történnek. Az éttermek, szállodák és más vendéglátóhelyek bezárása miatt történt 
fogyasztáscsökkentést a kormány 3 milliárd dollár friss termékek, tejtermék és hús 
felvásárlásával szeretné kiegyensúlyozni (intervenció). Az amerikai kormány megkezdte havi 
kb. 100 millió dollárnyi friss gyümölcs, zöldség, valamint havi 100 millió dollárnyi különféle 
tejtermék és havi 100 millió dollárnyi húskészítmény beszerzését. A disztribútorok és 
nagykereskedők ezután egy előre jóváhagyott feltételek mellett elkészített csomagot küldenek 
friss termékekből, tejtermékekből és húskészítményekből az élelmiszer-bankok, közösségi és 
vallási szervezetek és más rászoruló amerikaiakat segítő egyéb nonprofit szervezetek számára. 
A cikkben megvizsgáltam az USA támogatási rendszerének illesztési pontjait a COVID-19 
járvány idején. Az amerikai kormány, és illetékes minisztériuma az USDA, folytatva korábbi 
támogatáspolitikáját, a járvány idejére is rendkívül nagyvonalú támogatási intézkedéseket 
vezetett be, melyek a termelőket és a fogyasztókat hivatott védeni a piaci turbulenciáktól, és a 
politikailag vállalhatatlan élelmiszerhiánytól. Magyarországhoz hasonlóan, méretükhöz 
viszonyítva, az USA is jelentős, önellátó és exportképes mezőgazdasági ország. A magyar 
támogatási rendszer fejlesztése során, az európai dominancia mellett az amerikai modellt is 
figyelnünk kell. Gabona és hústermékek tekintetében jelentős magyar export-import forgalom 
zajlik a két ország között, mely időről-időre még intenzívebbé válik. Románián keresztül hajón 
értékesítünk magyar viszonylatban óriási gabonatételeket USA-vevőknek, és szóját hozunk be. 
A járvány ideje alatt a mező- és erdőgazdálkodás többé-kevésbé zavartalanul működik mindkét 
országban, amellett, hogy folyamatos aszályveszély is van párhuzamosan. Az amerikai 
szövetségi kárenyhítési rendszerhez hasonló termelésbiztosítási rendszer Magyarországon is 
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működik, önkéntes alapon, az erdőgazdálkodók azonban ehhez jelenleg nem kapcsolódhatnak. 
Az ültetvényes gazdálkodás (iparifa ültetvények, energetikai ültetvények) esetén előnyös lenne, 
ha a közeljövőben megnyílna ez a mechanizmus. 
 
Köszönetnyilvánítás: Jelen publikáció az „EFOP-3.6.1-16-2016-00018 – A felsőoktatási rendszer 
K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című 
projekt támogatásával valósult meg. 
 
Irodalomjegyzék 
 
ASTILL G., PEREZ A., THORNSBURRY S. (2020) Developing Automation and Mechanization for Spe-

cialty Crops: A Review of U.S. Department of Agriculture Programs 
STEPHANIE A. MERCIER – STEVE A. HALBROOK (2020) Agricultural Policy of the United States 
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - https://www.usda.gov/ 
 


