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A kínai mezőgazdaság szerkezete – I. 

• Kína területének mindössze 
15%-a művelhető 

• Az átlagos földméret 0,6 HA 

• a vidéken élők fejenkénti  
jövedelme 8120 CNY (2005-
ben 4631 CNY, a városokban 
19,109 CNY) 

• A mezőgazdaságban a lakosság 55-60%-a dolgozik(600 millió ember) 
• A Mezőgazdaság a GDP 11%-át adja 
• Minden föld az állam tulajdonában van,a  gazdáknak csak 

haszonbérleti joguk van  



A kínai mezőgazdaság szerkezete – II. 

•   
 
Teljes megművelt terület: 160,672,000 Ha 

A teljes megművelt terület:   100% 
Kisgazdaságok       92% 
 
Ezen belül a szövetkezetek aránya  10% 
 
Faluközösség által művelt terület     4% 
Vállalati földművelés        1% 
Szövetkezeti formában működő        1% 
Egyéb                   2% 



Főbb mezőgazdasági mutatók   

• Gabonatermelés  546 millió tonna  +3% 

• Hektáronkénti termésátlag 4,974 kg              +2% 

• Zöldségtermesztés 19 millió Ha        +4% 

• Hústermelés  79 millió tonna   +4% 

• Tejtermékek  37 millió tonna +0,4% 

• Hal   54 millió tonna    +5% 

• Sertésállomány  50 millió tonna   -1,2% 

• Csirke   16 millió tonna     +4% 
 

A sertésállomány 62%-a, a tojók 82%-a és a tejelő 
tehenek 47%-a nagygazdaságokból kerül ki.  



Kína agrárpolitikája  

• Az ehhez szükséges eszközök 
• Állami támogatások (857 milliárd CNY) vetőmag 

vásárlásra, gépesítésre, támogatott növények 
termesztésére 

• Földreform, szövetkezetek alakítása 
• Nagykereskedelmi piacok kialakítása és minimum 

árak kialakítása 
• Állategészségügy megerősítése 
• Nemzetközi tudományos projektek indítása 

 
 

A XII. ötéves terv által megfogalmazott 
feladatok: 
• A kulcsfontosságú élelmiszerekből az 

önellátás biztosítása 
• A vidéki, agráriumból élő lakosság 

jövedelmének emelése 
• Élelmiszerbiztonság növelése 
• Technológiai fejlesztések eszközlése 



Általános értékelés 
• Mivel a megművelhető földterület tovább 

nem növelhető, a termelékenység növelése 
a cél. Ehhez technológiát (GMO) és egyéb 
adalékokat is felhasználnak 

• Élelmiszerbiztonság hatalmas probléma, a 
permetezőanyag-maradványoktól a 
hamisított élelmiszereken keresztül a 
szteroidokkal kezelt állatokig 

• A jövedelemkülönbség a vidéki és városi 
lakosság között folyamatos feszültséget 
okoz 

•  A terület és vízigényes terményeket (pl 
szója) és a nagy takarmányfogyasztású 
állatok húsának importja várható 

• Feldolgozott élelmiszerek aránya 
nagymértékben nő 



Magyar-kínai politikai és gazdasági 
kapcsolatok 

 
 
•  kiemelték a mezőgazdasági termékek kereskedelmének növelését, az 

adminisztratív akadályok könnyítését 
 

• Aláírásra került a Mezőgazdasági Tudományos és Technikai Promóciós 
központ alapításáról szóló memorandum 
 

2011-ben a legfontosabb esemény Li Keqiang miniszterelnök-helyettes 
látogatása volt 



Magyar-kínai agrárpolitikai kapcsolatok 

• 2012 május 23   Zhu Baocheng Kínai Mezőgazdasági  
   Miniszterhelyettes budapesti látogatása a  
   Mezőgazdasági Munkacsoport 4. ülésén 

• 2012 június 20-22 ASEM konferencia (a Külügyminisztérium  
   szervezésében) 

• 2012 június 26    az Állami Gabonahivatal látogatása Budapesten 
• 2012 július 23-24  A Karanténhivatal szemináriuma Budapesten 

 
2012 április 23-26:  
 
 Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Miniszter 
pekingi  látogatása 



Magyar-kínai agrárkereskedelmi 
kapcsolatok 
 
A kereskedelmi kapcsolatok tovább  
fejlődtek, azonban még bőven  van fejlődési lehetőség  
 
 
 
 
A magyar exportot főként a borok exportja teszi ki. 

Megnevezés 

Export Import Egyenleg 

2010 2011 vált. 2010 2011 vált. 2010 2011 vált. 

millió Ft millió Ft % millió Ft millió Ft % millió Ft millió Ft % 

Kína 1 631 1 835 112,50 3 777 3 903 103,33 -2 146 -2 068 96,36 



Exportot nehezítő tényezők 
• Adminisztratív piacvédelem, nem átlátható kínai szabályozás 

• Túlzott adminisztrációs igények (minden üzem regisztrálásra és 

akkreditálása) 

• EU-tól eltérő szabályozás 

• Magas szállítási költségek (kis mennyiség, nincs kikötő) 

• Hazai stratégia és egységes támogatási rendszer hiánya 

• Kulturális és nyelvi különbségek 

• Kínai partnerrel való együttműködés nehézségei 

• Információhiány (vállalkozások  és a kormányzat) 

 
 



Jelenlegi eredmények  

• Protokoll és állategészségügyi bizonyítvány helyzetének tisztázása 
 

• Állategészségügyi bizonyítvány-tervezet véglegesítése 
 

• Az exportálni kívánó cégek jelentkezéseinek leadása a CNCA 
regisztrációs hivatalnak 
 

• A kihelyezett karantén-hivatali egység létesítésének jóváhagyása 



További feladatok, prioritások  
• Az engedélyeztetési eljárások folytatása 

• Következő protokoll elindítása 
• Cégek akkreditációjának nyomonkövetése 

 
• A miniszteri látogatás során  és az MMCS ülésen 

megfogalmazott feladatok elindítása 
• Technológia-export előkészítése 
• Állategészségügyi együttműködés 
• Gépesítési megállapodás 
• Környezetvédelmi vállalkozások promóciója 
• Mezőgazdasági termékek arányának növelése 
•  Magyarországi beruházások esősegítése 
• A beszerzési társaság és a kihelyezett karantén-hivatali egység 

megvalósítása 



Javaslatok 2012-2013-ra 
• Magyarország bekapcsolódása EU  - Kína közötti 

együttműködési projektekbe 
 
• Urbanizációs projekt 
• Vidékfejlesztés, értékmegőrzés 
• EU-Kína Water Platform 

 
• Egységes gazdasági- agrár Kína stratégia kialakítása 

(VM, HITA, AMC, NGM közötti egyeztetéssel) 
 
• Megjelenés a vásárokon (élelmiszer, bor) 
• Befektetői roadshow szervezése Magyarországra (agrárágazat) 
• Vállalkozói roadshow szervezése Kínába, célzott helyszínekre 

 



 
Köszönöm figyelmüket! 
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