
 

 

A francia mezőgazdaság 2011. évi előzetes sarokszámai 
 
A mezőgazdasági számvevőszék (Commission des comptes de l'agriculture) július 4-én hozta 
nyilvánosságra a francia mezőgazdaság 2011. évi teljesítményének előzetes sarokszámait, 
amik – nem meglepő módon – a termelési költségek növekedését, bizonytalanságot, valamint 
az egyes ágazatok és régiók között nagyfokú szórást mutatnak. A francia agrárkamara által is 
közölt adatok szerint tavaly ugyan kismértékben tovább nőtt a gazdaságok átlagos jövedelme 
(+3,8%), de továbbra sem éri el a 2009. évi krízis előtti szintet, alakulását pedig alapvetően 
befolyásolta a termelési költségek jelentős növekedése, így az egy gazdálkodóra jutó 
eredmény 32500 euró. Nagyon jelentős különbségeket lehet megfigyelni az egyes régiók és 
termékek esetében. A zöldség- és gyümölcságazatban tovább tart a jövedelmek évek óta tartó 
csökkenése, tavaly pedig történelmi mélypontot, 10900 eurót ért el ez a szám a 
gyümölcstermelők, 8100 eurót a zöldséges gazdák körében. Az állattenyésztésben hasonló 
tendencia figyelhető meg a juhtartók és a húsmarha-tartók körében, az előbbiek esetében 
17600, az utóbbiaknál 15400 az egy gazdára jutó eredmény. Az adatok alapján a kamara 
országos elnöke, Guy Vasseur azt nyilatkozta, hogy a gazdák képtelenek az áraikban 
érvényesíteni a költségek növekedését, számos termék esetében pedig nyilvánvalóvá vált, 
hogy alapjaiban kell újragondolni a teljes termékpályát, mivel a jelenlegi gazdasági modell 
nem tartható tovább. A kamara által kiadott teljes közlemény grafikonokkal együtt elérhető a 
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Presse/Communiques/CP_ComptesAgri2011_vd.pdf 
oldalon érhető el. 
 
A számok ismeretében a fiatal gazdák saját sajtóközleményükben arra keresték a választ, 
hogy a francia mezőgazdaságon belül hol helyezhető el a fiatalok jövedelme, mutatnak-e az 
adatok bármi olyan stabilitást, ami biztató a pályakezdő gazdálkodók számára? Számukra is 
érthetetlen a zöldség-gyümölcs ágazat tartós mélyrepülése és a konkurenciával szembeni 
érdekérvényesítő képesség hiánya, általában véve pedig leszögezik, hiányzik az ökonómiai 
átláthatóság, enélkül pedig nem lehet érdemben tervezni még akkor sem, ha az „átlagos” 
jövedelmi szint „kielégítőnek tűnik”.  
 
A jövedelmi bizonytalanság mellett a fiatal gazdák szerint több más tényező is akadályozza a 
fiatalok pályakezdését még az olyan, stabilabb jövedelmi szintet mutató ágazatokban is, mint 
pl. a baromfi, ahol elég a Doux baromfiföldolgozó május végi csődvédelembe menekülésére 
gondolni, ami 800 termelőt „rántott magával”. A történtek a fiatal gazdák szerint 
egyértelműen azt mutatják, hogy a gazdálkodók jövőjének biztosításában megkerülhetetlen a 
hosszú távú stratégiákat meghatározó földolgozóipar szerepe. Hasonlóképpen vélekednek a 
politikai irányítókról is, különösen annak fényében, hogy az új kormányzat eltökélt célja a 
gazdaság versenyképesebbé tétele (redressement productif) és a fiatalok támogatása. 
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