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A kistermelők túlélési stratégiái a járvány alatt



Motiváció

Covid-19 komoly zavarokat okozott a globális élelmiszer-elosztási 
rendszer működésében

A Covid-19 hatása heterogén volt

A kisgazdaságok szerepe felértékelődött az élelmiszer- és
táplálkozásbiztonságban

Fókusz a kisgazdaságokon



Növekvő irodalom Covid-19 hatásairól 

Különszámok a Covid-19-ről a vezető agrárközgazdasági 
folyóiratokban (AEPP, AAEA CJAE, AHV, Eurochoices)

Nemzetközi szervezetek (IFPRI, FAO)

Keveset tudunk mi történt a KKE országokban



Kutatási kérdés

Vajon a farmok diverzifikációja segít a kistermelőknek
túlélésben?



A farm diverzifikáció különböző aspektusai

A mezőgazdasági kibocsátás diverzifikációja

Termék differenciálódás

A nem mezőgazdasági kibocsátás diverzifikációja



A farm diverzifikáció okai

Kockázat menedzsment

Választék gazdaságosság

A marketing csatornák diverzifikációja



Farm nagyság: diverzifikációs vs specializáció

A nagy gazdaságok inkább specializálódnak

A kisgazdaságok inkább diferzifikálódnak

A gazdaság nagyságának hatása a specializáció/diverzifikáció
szintjére elméletileg és empirikusan is kérdéses



Adatok

Kérdőíves felmérés

4 ország: 

Észtország, Magyarország, Portugália, Románia

2020 május-június

Fókusz a kistermelőkön



A termékdiverzifikáció Romániában a legnagyobb



A csatornadiverzifikáció Romániában a legnagyobb



A diverzifikációnak nem-lineáris hatása van

Marketing csatorna diverzfikáció

1. forduló pont: 4 

2. forduló pont 9

Termék diverzifikáció

1. forduló pont: 1,6 

2. forduló pont 4



Fő üzenet

A skálahozadék kevésbé volt fontos, mint választék-gazdaságosság

A hatások nem lineárisak;

a diverzifikáció által létrehozott kezdeti előny gyorsan elenyészett, 

akár ideiglenesen, a termékek esetében

vagy tartósan a marketingcsatornák esetében



Magyar tapasztalatok



Kutatási kérdés

Milyen tényezők befolyásolták a kistermelők túlélési stratégiáit
Covid-19 alatt?





A személyesebb csatornák fontossága növekedett



A marketingcsatornák a személyesség szintje alapján









Következetések

Heterogén válaszok Covid járványra

Javulás vagy a szektor elhagyása

A kulcs a marketingcsatornák újra konfigurálása

Nyitottság, és tanulásra való hajlandóság volt a kulcs a termelők
túlélésének



A humán tőke javulása, a termelők növekvő
beágyazottsága a hálózatokban
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