
FNSEA sajtótájékoztató 
 
Az FNSEA elnöke, Xavier Beulin és vezető tisztségviselői részvételével sajtótájékoztatót 
tartottak a francia mezőgazdaság és az agrárpolitika aktuális kérdéseiről az érdekképviselet 
párizsi székházában július 11-én. Mint Xavier Beulin bevezetőjében elmondta, a választások 
nyomán kialakult új belpolitikai helyzetben elsősorban a társadalmi érdekegyeztetés 
folyamata változik meg, ám ahogy sejtetni engedte, ez önmagában még nem elegendő az 
ország szocio-ökonómiai problémáinak megoldásához.  
 
A François Hollande köztársasági elnök által kezdeményezett, mintegy 300 résztvevővel 
lezajlott szociális kerekasztal július 10-én befejezett első fordulójáról Xavier Beulin 
megjegyezte, a társadalmi partnerekkel való konzultációra mindenképpen szükség van, ezt 
senki nem vitatja és a mezőgazdaság esetében az FNSEA régóta hangoztatja. A módszerről 
szólva azt mondta, az FNSEA megnyugvással vette tudomásul, hogy a mezőgazdasági 
szakszervezetet is meghívták erre, de nehezményezte, hogy nem kezelték az FNSEA-t 
szakmaközi és munkaadói kérdésekben is illetékes szervezetként, noha ez is a profiljába 
tartozik. Sajnálattal vették tudomásul, hogy nem kaptak részvételi lehetőséget a 
gazdaságélénkítési kerekasztalban annak ellenére, hogy a francia mezőgazdaság 3,5 millió 
munkavállalót jelent. Ennek ellenére a közeljövőben az FNSEA delegációja találkozni fog 
Arnaud Montebourg gazdaságélénkítésért felelős miniszterrel is, ahol többel között ezt a 
kérdést is föl kívánják vetni. Hangsúlyozták, álláspontjuk szerint a vállalatokat képviselő 
MEDEF (Mouvement des entreprises de France) nem képviselhet egyforma hatékonysággal 
mindenkit, mindenképpen szükséges az, hogy a mezőgazdasági vállalkozásokat egy, az 
ágazatban otthonosan mozgó szervezet jelenítse meg. 
 
Ami az eredményeket illeti, szerinte a konzultáció nyomán bejelentett munkaprogram időben 
túlságosan elnyújtott, sokkal gyorsabban és sokkal messzebbre kellene jutni, mivel a 
problémák valóban égetőek, olyannyira, hogy nagyon gyors döntésekre volna szükség. 
Hozzátette, a nyugdíjak ügyében nem volt sem érdemi javaslat sem más jellegű előrelépés az 
érdekegyeztető fórumon, csak „üres beszédek”. Az egész francia gazdaság, így a 
mezőgazdaság problémája is a versenyképesség nem kielégítő volta, ennek általános értelmű 
emlegetése az elmúlt időben többször is megjelent François Hollande beszédeiben, de mindig 
konkrétumok nélkül, ami önmagában kevés – tette hozzá. 
 
Az FNSEA javasolta, hogy kerüljön bevezetésre egy általános európai minimálbér, Xavier 
Beulin szerint ez elengedhetetlen ahhoz, hogy uniós szintű konvergenciával csökkenthetők 
legyenek a versenytorzító hatások az unión belül (de legalább az EU-12 vagy EU-15-ökön 
belül), főleg azért, mert egyes országokban pillanatnyilag semmilyen szociális minimum-
kötelezettség nincs, ami nagyon jelentős és igazságtalan versenyelőnyt jelent számukra. Az 
egységes piac ugyanis csak akkor jelenthet egyenlő esélyeket minden tagországnak, ha 
mindenkinél van legalább egy uniós szinten elfogadott szociális minimum-csomag. 
 
A francia társadalombiztosítási rendszer finanszírozásával kapcsolatosan Xavier Beulin 
elmondta, a jelenleginél sokkal szélesebb alapokra kell helyezni ezt annak érdekében, hogy a 
rendszer fönntartható legyen. A jelenlegi javaslatokkal azonban az ország továbbra is egy 
nagyon zárt rendszer marad, mondta, és úgy tűnik, a kormányzat egyedül a mindenki által 
fizetendő általános társadalombiztosítási hozzájárulás (contribution sociale généralisée, CSG) 
emelésében lát pillanatnyilag érdemi mozgásteret. Beulin szerint sajnálatos, hogy a szociális 
ÁFA nem jelent érdemi lehetőséget, alternatívát a jelenlegi kormány számára, azt François 
Hollande még az erről szóló, még az előző kormányzat által hozott törvény október elsejei 
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életbe lépése előtt eltörölte, és úgy tűnik, a vásárlóerő védelmére hivatkozva nem kockáztatja 
meg semmi esetre sem az ÁFA emelését – ahogy azt a Le Figaro egy nappal korábbi száma is 
írta. Ezzel együtt az FNSEA-nál remélik, hogy a most megkezdett folyamatok során 
napvilágra kerülnek olyan javaslatok, megoldások, amikkel érdemben javítani lehet a TB 
finanszírozási hátterét, miközben csökkenthetők a munkabérre rakódó járulékok és javul a 
versenyképesség. 
 
Az egyes szabályozások alóli mentességek, könnyebbségek esetében fölhívta a figyelmet arra, 
hogy ezt a lehetőséget mindenképpen fönt kell tartani a szezonális munkavállalók után 
fizetendő járulékok esetében. Ez mintegy egymillió munkavállalói szerződést jelent évente a 
francia mezőgazdaságban, ha megszüntetik a kedvezményes járulékfizetési rendszert, az a 
vállalkozások és gazdaságok számára kifejezetten káros lesz. A jelenlegi rendszer ugyan 
lehet, hogy a költségvetés számára okoz bizonyos bevételkiesést, de a szociális oldalon ezt 
messzemenően kompenzálja. Biztatónak tartják viszont, hogy Louis Gallois kapott megbízást 
a versenyképesség javítását hivatott intézkedések kidolgozására (mint befektetésért felelős 
kormánybiztos, commissaire général à l'investissement), az ő személyében garanciát látnak 
arra, hogy a kérdést hozzáértéssel fogják a kormányban kezelni. Xavier Beulin fontosnak 
tartotta hozzátenni, hogy az elkövetkezendő hónapokban a vidéki környezetben működő kis 
és nagyon kis vállalkozásoknak meg kell kapniuk az őket megillető figyelmet, mert ezek 
jelentik a vidéki gazdasági és társadalmi háló alapelemeit. Személyes megjegyzése az első 
szociális érdekegyeztető fórum kapcsán elhangzottakkal kapcsolatosan az volt, hogy a 
szociális egyeztetést az alkotmányba illeszteni éppen lehet, de ettől a gazdaság helyzete nem 
fog magától megjavulni. 
 
Claude Cochonneau, az FNSEA egyik vezető tisztségviselője szerint a Fillon-kormány alatt 
hozott intézkedések egyikét-másikát mindenképpen meg kell tartani, mivel azok érdemi 
javulást hoztak a gazdaságok életébe. A szociális ÁFÁ-t ugyan a jelenlegi kormány nem tartja 
meg, de a kormányzati oldalon hallható nyilatkozatok egyetértenek abban, hogy csökkenteni 
kell a munkabérre rakódó terheket és ehhez más forrásból kell a fedezetet előteremteni – ilyen 
szempontból nézve a dolgokat viszont nagyon komoly mozgástere és más lehetősége az új 
kormánynak sincs, csak az ÁFA és a már említett CSG emelése. Hangsúlyozta továbbá, hogy 
a mezőgazdasági vállalkozásokat semmiképpen sem szabad az ipar más területein működő 
cégekkel, főleg nem a nagyvállalatokkal összehasonlítani, mivel a működési 
föltételrendszerük egészen más, így számukra mindenképpen más eszközöket kell kidolgozni. 
 
A Doux baromfiföldolgozó csődvédelembe menekülése közvetlenül mintegy 800 
baromfitermelőt érint, de mivel a legnagyobb baromfiföldolgozók egyikéről van szó, nem 
csak számos munkahely került veszélybe, de megingott az egész baromfiágazat helyzete is. 
Xavier Beulin szerint mindenképpen föl kell tartani a Doux tevékenységét az ágazat és a 
benne dolgozók érdekében, szorgalmazzák, hogy a csoport minden tevékenysége – 
baromfivágás, földolgozás és export – megmaradjon, az érintett termelők akár a Doux-val, 
akár más céggel együttműködve tovább tudjanak dolgozni és a munkahelyeket meg lehessen 
őrizni. Az olajosnövény-ágazat legnagyobb csoportja, a Sofiproteol (ennek 2000. óta szintén 
Xavier Beulin az elnöke) a maga részéről komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy 
egy olyan koordinált és osztatlan vételi javaslatot tegyen le az asztalra, amivel befektetőként 
tud megjelenni a Doux mögött és biztosítja annak hosszú távú jövőjét. A Sofiproteol által 
összefogott ajánlattevői körben ott vannak a szövetkezetek, akik elsősorban a 
takarmányágazatban érdekeltek, és ott van számos magánvállalat is, akik inkább a vágóhídi 
vagy más tevékenységek iránt érdeklődnek. Az FNSEA részéről szeretnék elérni, hogy az 
átvételt követően a baromfiágazatban a jelenleginél sokkal jobban strukturált termeltetési 
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struktúra jöjjön létre a Doux csoport tevékenységével érintett régiókban, amin keresztül a 
mostaninál versenyképesebbé tehető a baromfitenyésztés. és földolgozás. A céget egy 
esetleges sikeres akvizíció során mindenképpen az eszközök valós értékén vennék át, mivel 
tény, hogy a biztos jövő érdekében nagyon komoly invesztícióra lesz szükség, és ezt csak így 
lehet biztosítani. Az ügy jelenleg a quimper-i bíróság előtt van, aki dönt a cég további sorsáról 
– globális vételi ajánlat csak a Sofiproteol részéről érkezett, a többi ajánlat csak a cégcsoport 
egyik vagy másik elemére vonatkozik. 
Az ügy azonban sokkal messzebbre mutat – világosan kell látni, hogy valójában az ágazat 5-
10 éves jövőképéről van szó, mélyreható döntésekre van szükség a keresleti és kínálati oldal 
összhangba hozása érdekében a belföldi és az exportpiacok esetében. A kérdés az, hogy a 
jelenlegi „francia baromfiágazati modell” valójában életképes-e közép- és hosszú távon, vagy 
komoly strukturális átalakításokra van szükség annak érdekében, hogy a francia baromfi 
valorizálása biztosítható legyen. Ezért nem szabad megengedni, hogy a Doux-csoportot egyes 
külföldi befektetők „kimazsolázzák”, mondta Xavier Beulin, mivel ez olyan folyamatokat 
indíthat be a francia baromfiágazatban, ami egy földrengés pusztításához hasonlítható. Beulin 
szerint mindenképpen meg kell tartani a francia exportpiacokat, szerinte elképzelhetetlen a 
keresleti és kínálati viszonyok olyan irányú és mértékű átalakítása, amiben Franciaország a 
baromfifogyasztásban önellátásra rendelkezne be, ennek nincsen sem értelme, sem realitása. 
Az FNSEA és partnerei jelenleg is dolgoznak egy olyan javaslaton, ami intelligens megoldást 
próbál találni arra a helyzetre, amikor egy cég munkavállalói állományának egy része akár az 
időlegesen visszaeső megrendelések, akár más okok miatt átmenetileg fölöslegessé válik. 
Arra törekednek, hogy olyan javaslat fogalmazódjon meg, ami lehetővé teszi, hogy a 
munkavállalók egy ilyen periódusban is állományban maradjanak, de az átmeneti időben más 
módon biztosítani lehessen alkalmazásukat és jövedelmüket. 
 
Xavier Beulin szerint az egyik legfontosabb kérdés pillanatnyilag az a „rally”, ami a 
terményárak esetében figyelhető meg az amerikai aszály és a vártnál kisebb orosz és ukrán 
termésadatok miatt. Az FNSEA álláspontja az, hogy csak ezek a hírek önmagukban nem 
indokolják az árak olyan mértékű emelkedését, aminek pillanatnyilag tanúi vagyunk. 
Mindenképpen mielőbbi lépésekre van szükség annak érdekében, hogy a takarmányárak olyan 
szinten legyenek tarthatók, amik még nem veszélyeztetik az állattenyésztést, így a tavaly 
megkötött ágazatközi megállapodás (növénytermesztés és állattenyésztés) aktualizálása is 
szükséges – húzta alá az FNSEA elnöke. A jövő érdekében szükség van – hasonlóan az ipar 
több ágazatához – egy mezőgazdasági és élelmiszeripari pólus létrehozására is, orvosolni kell 
az évtizedes lemaradásokat a beruházásokban és minden lehetséges módon ösztönözni kell az 
innovációt és a kutatást is – tette hozzá. 
 
A hízott libamáj fogyasztásának kaliforniai betiltása kapcsán megjegyezte, sajnos az állatjólét 
kérdése olyan terület, ami nagyon sok szubjektív elemet is tartalmaz ezért nagyon nehéz 
vitatkozni vele és érdemben érvelni, így nem tudja, hogyan lehetne Kaliforniát a döntés 
visszavonására bírni. Ezzel együtt megjegyezte, a libamáj egy olyan termék, amivel valami ok 
miatt példát akarnak statuálni, noha „saját portájukon” nagyon sok olyan dolgot lehetne 
találni, amit komoly kritikákkal lehetne illetni, és amikre a kaliforniaiak egyáltalán nem 
lehetnének büszkék. Az USA esetében azonban számos alkalommal megtapasztalhatták a 
franciák, hogy egyes termékeket valamilyen, sokszor érthetetlen okból (pl. roquefort sajt) 
pellengérre állítanak.  
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