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1. Kapcsolatok az ENSZ római székhely ű 
nemzetközi mez őgazdasági szervezeteivelnemzetközi mez őgazdasági szervezeteivel
(FAO, WFP, IFAD)

2. Az olasz mez őgazdaság  sajátosságai, 
kétoldalú magyar - olasz agrárgazdasági 
együttm űködések .



1. ENSZ római székhely ű 1. ENSZ római székhely ű 
nemzetközi mez őgazdasági nemzetközi mez őgazdasági 

szervezeteiszervezetei



Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezete



FAO FAO 
Az ENSZ Mezőgazdasági és Az ENSZ Mezőgazdasági és 
Élelmezési VilágszervezeteÉlelmezési Világszervezete
� 2000 és 2050 között a világ több régiójában meg duplázódik a 

népesség (pl. Afrikában 820 millióról  2  milliárdra), ami azt is jelenti, 
hogy   több élelmiszert kell megtermelni, lehetőleg helyben.

� FAO 2 000 projektet és programot  irányított  2010/11-ben 1.5 milliárd � FAO 2 000 projektet és programot  irányított  2010/11-ben 1.5 milliárd 
USD-ből

� Ilyenek például: 

– határokon, régiókon átnyúló növény- és állategészségügyi  
kérdések megoldására irányuló projektek, (keleti marhavész  
kiírtása !)

– katasztrófa sújtotta területeken vetőmag osztás, 

– jogi tanácsadás

� A klímaváltozással kiemelten foglakozik a FAO (2010-ben árvíz 
Pakisztánban és a aszály Kelet Afrikában - Horn of Africa). 



„A „A nők létfontosságú szerepe a nők létfontosságú szerepe a 
mezőgazdaságban és a mezőgazdaságban és a 

vidékfejlesztésben”vidékfejlesztésben”

� ha sikerül megszüntetni a férfiak és a nők között a 
mezőgazdasági forrásokhoz és ráfordításokhoz 
való hozzáférést illetően fennálló szakadékot, 
akkor ez, a nők által vezetett gazdaságokban 20-30 akkor ez, a nők által vezetett gazdaságokban 20-30 
százalékkal emelné mezőgazdasági termelés 
mértékét. Ez azt jelenti, hogy a fejlődő 
országokban 2,5-4 százalékkal nőne a termelés és 
100-150 millió fővel (12-17 százalékkal) 
csökkenne az alultáplált emberek száma a világon. 



Magyar elnökségMagyar elnökség

� A magyar EU-elnökség idején Magyarország Állandó 
FAO Képviselete látta el a római EU koordinációs 
ülésekkel járó szervezési, koordinációs és egyéb 
feladatokat  (40 koordinációs ülés)feladatokat  (40 koordinációs ülés)

� A brüsszeli ülések előkészítésének feladatait Kálmán 
Zoltán mb. főosztályvezetővel közösen végezte a 
képviselet.

� A soros elnökség ilyen vonatkozású terhei a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépésével sem enyhültek, erre való 
tekintettel a Vidékfejlesztési Minisztérium egy 
munkatárssal  (Dús Ágnes) megerősítette a képviseletet.



FAO kiemelt eseményei a FAO kiemelt eseményei a 
magyar elnökségi félév alattmagyar elnökségi félév alatt

2011. január 31. - február 4. Halászati Bizottság ülése

2011. március 3-4. FAO Európai Régió informális
tanácskozása Budapesten

2011. március 14-18. Mezőgazdasági és élelmezési
célú növényi genetikaicélú növényi genetikai
erőforrásokról szóló nemzetközi
egyezmény (ITPGRFA, FAO
Egyezmény) 4. Irányító Testületi
ülése, Bali

2011. március 14-18. Növényvédelmi Bizottság ülése

2011. április 11-15. FAO Tanács 141. ülésszaka

2011. június 25. - július 2. FAO Konferencia 37. ülésszaka

Egész félévben Havonta egy koordinációs ülés
Brüsszelben



FAO főigazgató választásFAO főigazgató választás

� Dr. Jacques Diouf  1994 január óta (3 x 6 év)

� 2012. január 1. - 2015. július 31. (3,5 év)

� 6 jelölt: Ausztria, Brazília, Irak, Irán, Indonézia és 
Spanyolország

� Győztes jelölt: José Graziano da Silva (Brazília)



José José GrazianoGraziano da Silvada Silva





Magyar vonatkozásúMagyar vonatkozású
eseményekesemények

� Budapesti Közös Szolgáltató Központ (SSC) eredményei: Ez 
a FAO SSC-k irányító irodája, 

� A FAO Élelmezési és Mezőgazdasági Célú Genetikai 
Erőforrás Bizottság 13. ülése 2011. július 18 -22. 
Magyarország beválasztása az Élelmezési és 
Mezőgazdasági Célú Növényi Genetikai Erőforrások Mezőgazdasági Célú Növényi Genetikai Erőforrások 
Kormányközi Technikai Munkacsoportjába

� Magyarok alkalmazása a FAO-ban

„megfelelően képviselet ” státusz , vezetői illetve szakértői 
minőségben (professional staff) négy magyar szakember áll

- Jelenleg a FAO-nál összesen 108 magyar alkalmazott van 
(Budapesti irodákkal együtt)

- Üresedő állások főleg belső jelölteknek

- Elérhető állások hirdetése: www.fao.org/VA/Employ.htm



ENSZ Világélelmezési Program



WFPWFP
World Food Programme
� ENSZ-FAO élelmiszer segély szervezet

� USA segély-politika változása (A rövid távú élelmiszersegélyek 
helyett hosszabb távú fejlesztések)

� Beszerzések helye : A 2010. év során a beszerzések 
22%-a származott LDC (Least Developed Countries) és 
22%-a LIC (Low-Income Countries) országokból.  Az első 
3 ország Pakisztán (17.15%), Etiópia (7.07%), Dél Afrika 
(5.26%) – a felhasználási helyhez minél közelebb

� Magyar hozzájárulás változatlan (65.000 USD/év)



Nemzetközi Mez őgazdasági Fejlesztési Alap



IFADIFAD -- International Fund for
Agricultural Development

• Nemzetközi Mez őgazdasági Fejlesztési Alap (fejl. 
hitelek, kedvezményes kondíciók)

• Az elnökségi félév kiemelendő eseménye volt, hogy 
több éves tárgyalások után, Magyarország -több éves tárgyalások után, Magyarország -
régiónkból elsőként - csatlakozott az IFAD-hoz, a 
csatlakozásunkat a szervezet Kormányzó 
Tanácsának 2011. február 19-20-án megtartott 34. 
Ülésszakán hagyták jóvá.  Küldöttséget Dr. Horváth 
Zsolt helyettes államtitkár úr vezette



IFADIFAD -- International Fund for
Agricultural Development

• A magyar csatlakozás vonzatai
• „Európai” szervezet, EU „nyomás”
• Politikai (elsők között Kelet-Európából)
• Gazdasági (projektekben részvétel, beszállítási lehetőség, 

magyar szakértők bevonása, stb.)magyar szakértők bevonása, stb.)
• IFAD-SSC elvi lehetősége (Budapest Európa „agrár-

fővárosává” válása)
• Magyarország pályázik a 2012-2013-as időszakra az ENSZ 

Biztonsági Tanácsának nem állandó tagságára

� Első projekt előkészület alatt:  Ghánában melioráció 
magyar  technológiával, magyar szakemberekkel 





Gyors reakció 
Hosszú távú megoldás keresése
2011. augusztus 18.



2. Az olasz agrárgazdaság, 2. Az olasz agrárgazdaság, 
kétoldalú kapcsolatokkétoldalú kapcsolatokkétoldalú kapcsolatokkétoldalú kapcsolatok





Olasz agrárszakigazgatás Olasz agrárszakigazgatás 
iriráányvonalanyvonala

Giancarlo Galan (2010. április 16 - 2011. március 23 -ig) 
agrárpolitikai, élelmiszeripari és erdészeti minisz ter 
tevékenysége
• Eredetvédett termékek („Made in Italy” promóció)
• Zéró tolerancia az élelmiszer-biztonság területén• Zéró tolerancia az élelmiszer-biztonság területén
• Alapanyagok eredetének feltüntetése a címkén
• Tejkvóta
• GMO-k tekintetében ellentétes vonalat képviselt a hivatalos 

olasz politikával:  a kutatások engedélyezése
• Francesco Saverio Romano (2011. március 23- tól)

• Követi elődjét, kivéve a GMO-t , melyet nyilatkozataiban (is) 
elutasít

• Dél-Olaszország helyzetbe hozása



Az olasz mez őgazdaságAz olasz mez őgazdaság

� Olaszországban  a gazdaságok átlagterülete  7 hektár (FR: 
49 ha, DE: 44 ha, EU átlag 12 ha). 

� Az 50 hektárt meghaladó gazdaságok aránya IT-ban 2%, 
(FR 35%, DE: 22%.)(FR 35%, DE: 22%.)

� Az olasz mezőgazdasági termelés értéke 2010-ben 
meghaladta a 48,8 milliárd eurót, ( 2%-kal magasabb a 
2009-es mélypontnál) Az előző évhez képest nőtt a 
gabona, a hüvelyesek az olívabogyó, és a kapcsolódó 
szolgáltatások, míg valamelyest csökkent a kertészet, és az 
állattenyésztés termelési értéke.

� A vidékfejlesztés prioritása: a fiatal gazdák támogatása 
(földhöz juttatás) 



Az olasz mez őgazdaság 2.Az olasz mez őgazdaság 2.

� 2010-ben újra élénkült az olasz mezőgazdasági 
külkereskedelem, melynek értéke az export esetében 28 
milliárd euró (+11,5 % 2009-hez képest), míg import 
esetében 35 milliárd euró (+11,9 % 2009-hez képes) volt. 



Az 5 legfontosabb olasz Az 5 legfontosabb olasz 
mezőgazdasági import mezőgazdasági import 

termék 2010termék 2010--benben

Millió euró részesedése az 
összes összes 

importból
Feldolgozott hal 1.554,7 4,39

Gabona alapú liszt és takarmány 1.193,4 3,37

Sertés hús (friss, fagyasztott 
vagy félkész)

1.163,6 3,29

Fagyasztott kagyló és egyéb 
tengeri állatok

1.109,1 3,13

Extraszűz és szűz olívaolaj 973,2 2,75

Forrás: INEA



Az 5 legfontosabb olasz Az 5 legfontosabb olasz 
mezőgazdasági export mezőgazdasági export 

termék 2010termék 2010--benben

Millió euró részesedése az 
összes összes 

exportból
Paradicsom konzerv 1.301,6 4,64

Tésztafélék (nem tojás alapú) 1.259,3 4,49

Eredetvédett vörösborok  
(kiszerelt)

1.144,0 4,08

Kakaó alapú édességek 1.008,5 3,59

Extraszűz és szűz olívaolaj 856,0 3,05

Forrás: INEA



Olaszország Olaszország önellátottságiönellátottsági
szintje egyes agrárszintje egyes agrár--

élelmiszeripari termékekb ől élelmiszeripari termékekb ől 
Termelési deficit Túltermelés

Gabonafélék 79
ebből búza 67

Szója 30
Olaj és növényi 
zsírok

27
zsírok

ebből olíva olaj 76
Hüvelyesek 27
Marhahús 57
Sertéshús 66
Tej 83

Bor 150
Zöldség 101
Friss gyümölcs 106

Forrás: 2008-as Nomisma tanulmány Eurostat, Faostat és ISTAT adatok alapján



A családi gazdaságok A családi gazdaságok 
szakosodása Olaszországbanszakosodása Olaszországban
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Forrás: INEA



Közvetlen értékesítésKözvetlen értékesítés

� A helyi termékek kereskedelmét  és 
fogyasztását elősegítő filozófia az un. 0 km, 
mely szerint ezek a termékek ne utazzanak mely szerint ezek a termékek ne utazzanak 
nagy távolságokat, mielőtt a fogyasztóhoz 
érnek

� 2010-ben 705 termelői piac (+28% 2009-
hez képest), 16.000 termelő (+37% 2009-
hez képest) 



„100% „100% -- banban olasz”olasz”





Iskolagyümölcs programIskolagyümölcs program

� kiszerelt  (120-150gr-os egy adag) mosott alma-, körte szelet, szamóca, 
darabolt sárgarépa, édes kömény és zellerszár,  helyben centrifugált 
almalé

� iskolákban kísérő rendezvényként zöldség-gyümölcsórát tartanak (1-
szer egy évben),szer egy évben),

� http://www.fruttanellescuole.gov.it/adulti/content/calendario



Iskolagyümölcs programIskolagyümölcs program



MagyarMagyar--olasz olasz 
agrár külkereskedelemagrár külkereskedelem

� Olaszország továbbra is nagyon fontos partnerünk
(2010-ben az ide irányuló teljes magyar export 3,9 milliárd euró)

� Agrárkivitelünk 2010-ben az előző évhez képest 27%-kal nőtt, a 
behozatalunk pedig tovább csökkent, ezért az újabb rekord 
aktívummal zárt. (KSH adatok)
behozatalunk pedig tovább csökkent, ezért az újabb rekord 
aktívummal zárt. (KSH adatok)

(Millió euró) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kivitel 214 280 321 496 479 411 523

Behozatal 110 135 143 186 228 164 154

Egyenleg 104 145 178 310 251 247 369



MagyarMagyar--olasz olasz 
agrár külkereskedelem (millió EUR)agrár külkereskedelem (millió EUR)
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MagyarMagyar--olasz olasz 
agrár külkereskedelemagrár külkereskedelem

Magyar export Olaszországba:
- gabona (búza, kukorica, stb.) 
- élő állat (bárány, szarvasmarha, vadnyúl, stb. - állategészségügyi 

problémák)problémák)
- egyéb feldolgozatlan termékek (hordós méz, fenyődeszka, 

fűrészáru, stb.)

Magyar import Olaszországból:
-, egyéb, főleg feldolgozott, kiszerelt élelmiszerek (kávé, palackos 

bor, olíva olaj, üdítő italok, stb.), zöldség-gyümölcs (szőlő, 
kiwi, őszibarack), száraztészta(1,5 milliárd EUR)

-mezőgazdasági gépek (970 millió EUR)



MagyarMagyar--olasz olasz 
agrár külkereskedelemagrár külkereskedelem

� A kereskedelmi forgalom terén Olaszország továbbra 
is biztos piaca lesz a magyar cégeknek, de a jobb 
export eredmények elérését sok esetben a magyar 
árualap hiánya , a magas ajánlati árak nehezítik.

� A nagyobb hozzáadott értéket képviselő, feldolgozott � A nagyobb hozzáadott értéket képviselő, feldolgozott 
termékek, élelmiszerek exportja, ezen belül is a 
tipikus, hagyományos magyar specialitások (libamáj, 
szalámi, bor, paprika, méz stb.) nem növekedett a 
kívánt mértékben. 

� Ezen termékek kivitelében olasz piaci jelenlétünk az 
elmúlt tíz évben jelentősen visszaesett, elsősorban a 
tudatos agrár-külgazdasági stratégia hiánya és hazai 
árualap problémák miatt.



Fontosabb események, Fontosabb események, 
kétoldalú együttm űködésekkétoldalú együttm űködések

� Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 2010. 
december 7-én római megbeszélést folytatott Giancarlo 
Galan olasz agrárpolitikai, élelmiszeripari és erdészeti 
miniszterrel. 
– a magyar EU-elnökség mezőgazdasági vonatkozású prioritásait, – a magyar EU-elnökség mezőgazdasági vonatkozású prioritásait, 

– tárgyaltak a Közös Agrárpolitika (KAP) jövőjéről, 

– élelmiszerbiztonsági és -minőségi kérdésekről, 

– megegyeztek egy olasz-magyar mezőgazdasági munkacsoport 
felállításában, melyre 2011 második felétől fognak visszatérni.

� Mezőtúr, Bivaly projekt



MgMg--i befektetők érdeklődési területeii befektetők érdeklődési területei

– állattenyésztés (tejtermelés, bivaly-mozzarella), 
– falusi turizmus, 
– agro-energia, 
– biotechnológia, 
– földvásárlás, 
– biotermelés, 

Minden esetben érdeklődnek a magyarországi
pályázati lehetőségek iránt.



FoodFood 4 U 4 U 

� Az Olasz Agrárpolitikai, Élelmiszeripari és 
Erdészeti Minisztérium

� Az egészséges és helyes táplálkozás 
fontosságára video spot pályázatfontosságára video spot pályázat

� 2010-ben legjobb backstage: Kiskunhalasi 
Gimnázium és Szakközépiskola



RómaiRómai agráragrár attaséattasé klubklub
(O.S.C.A.R. azaz (O.S.C.A.R. azaz Ordine Speciale Consiglieri Agrico li a RomaOrdine Speciale Consiglieri Agricoli a Roma))

- Informális csoport, közel 40 tag
- Öntevékeny, nem a minisztérium szervez
- Szakmai körökben elismertség, presztízs- Szakmai körökben elismertség, presztízs
- Havonta konzultációk - meghívott vendégek
- Szakmai rendezvények, tanulmányutak
- 2010. július 12-től ismét a magyar attasét 

választotta a tagság a klub elnökévé



Összegző észrevételek, Összegző észrevételek, 
javaslatokjavaslatok

1. Magyarország IFAD-csatlakozása.
Javaslom, hogy hívjuk meg az IFAD egyik vezetőjét Magyarországra, magas 
szintű kapcsolat felvétel céljából, mely során bemutatnánk a budapesti KSZK-t is. 

2. Olaszországot javaslom kiemelt piacként 
kezelni kezelni 
A magyar-olasz mezőgazdasági kapcsolatok terén az eddiginél jóval nagyobb
figyelmet kell fordítani a magyar érdekek érvényesítésére. Célszerűnek tartom
olyan kétoldalú promóciós találkozók megtartását Rómában vagy a
kezdeményezésre nyitott más olaszországi városban, amelyek lehetővé teszik az
olasz ismeretek átvételét és alkalmazását a magyar szempontból kiemelt
ágazatokban, többek között az agrárturizmus, a biogazdálkodás és a GMO területén
Az agrárexportunkban elfoglalt vezető pozíciója miatt javaslom kiemelt piacként
kezelni, és figyelembe venni az AMC és egyéb külpiaci promóciós források
szétosztásakor.



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!

Kérdések,Kérdések,
Észrevételek,
Javaslatok


