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A francia mezőgazdaság számokbanA francia mezőgazdaság számokban

•• Szántó Szántó –– 18,36 millió ha, ebből:18,36 millió ha, ebből:
•• -- gabona 9,29 Mha, olajnövény 2,24 Mha, gabona 9,29 Mha, olajnövény 2,24 Mha, 

fehérjenövény 404 Eha, cukorrépa 383 Eha, fehérjenövény 404 Eha, cukorrépa 383 Eha, 
burgonya 157,8 Eha, egynyári takarmánynövény burgonya 157,8 Eha, egynyári takarmánynövény burgonya 157,8 Eha, egynyári takarmánynövény burgonya 157,8 Eha, egynyári takarmánynövény 
1,499 Mha, telepített rét és legelő 3,256 Mha, 1,499 Mha, telepített rét és legelő 3,256 Mha, 
ugar 649,4 Ehaugar 649,4 Eha

•• Gyümölcsös 200,7 Eha, szőlő 824,2 EhaGyümölcsös 200,7 Eha, szőlő 824,2 Eha
•• Természetes gyep 9,81MhaTermészetes gyep 9,81Mha
•• Erdő 23,3 MhaErdő 23,3 Mha
•• Nem művelt mezőgazdasági terület 2,67 MhaNem művelt mezőgazdasági terület 2,67 Mha



A francia mezőgazdaság számokbanA francia mezőgazdaság számokban

•• Szarvasmarha 19,621M, ebből tejhasznú tehén Szarvasmarha 19,621M, ebből tejhasznú tehén 
3,732M, húshasznú tehén 4,23M, tej 223M hl3,732M, húshasznú tehén 4,23M, tej 223M hl

•• Sertés 14,53MSertés 14,53M
•• Kecske 1,35M, tej 6,45M hlKecske 1,35M, tej 6,45M hl
•• Juh 7,976M, tej 2,59M hlJuh 7,976M, tej 2,59M hl•• Juh 7,976M, tej 2,59M hlJuh 7,976M, tej 2,59M hl
•• Ló 581,2E, egyéb lóféle 47,29ELó 581,2E, egyéb lóféle 47,29E
•• Tyúk, csirke 192,2M, víziszárnyas 23,15MTyúk, csirke 192,2M, víziszárnyas 23,15M
•• Tojás 11,98 MdTojás 11,98 Md
•• Pulyka 23,6M, gyöngytyúk 10MPulyka 23,6M, gyöngytyúk 10M
•• Tenyésznyúl 1,09MTenyésznyúl 1,09M



Amit a számok mutatnakAmit a számok mutatnak

•• 2010. nyarán hirtelen megemelkedő 2010. nyarán hirtelen megemelkedő 
terményárakterményárakterményárakterményárak

•• Javuló gazdálkodói jövedelmekJavuló gazdálkodói jövedelmek
•• Kedvező tejpiaci trendekKedvező tejpiaci trendek
•• A 2010. évi élelmiszerA 2010. évi élelmiszer--külkereskedelmi többlet külkereskedelmi többlet 

50%50%--kal nőtt 2009kal nőtt 2009--hez képesthez képest



Amit nem lehetett előre látni

• 2011. tavaszán az évszázad aszálya
• Takarmányhiány, krízis a legeltetéses 

állattartásban, 15-20%-terméskiesés a 
kalászos gabonáknálkalászos gabonáknál

• Heti 50 millió eurós veszteség a 
zöldségágazatban az E. coli-hisztéria miatt



A követendő irány Nicolas Sarkozy szerintA követendő irány Nicolas Sarkozy szerint

•• a strukturális átalakítások folytatása,a strukturális átalakítások folytatása,
•• a gazdálkodók jövedelmi helyzetének stabilizálása: a a gazdálkodók jövedelmi helyzetének stabilizálása: a 

megélhetést biztosító termelői árak érdekében a megélhetést biztosító termelői árak érdekében a 
versenyképesség javítása, a fölvásárlói szerződések versenyképesség javítása, a fölvásárlói szerződések 
kötelezővé tétele egyes ágazatokban,kötelezővé tétele egyes ágazatokban,

•• a G20a G20--elnökség keretében a mezőgazdasági termékek elnökség keretében a mezőgazdasági termékek •• a G20a G20--elnökség keretében a mezőgazdasági termékek elnökség keretében a mezőgazdasági termékek 
árának hektikus ingadozása elleni küzdelem és a árának hektikus ingadozása elleni küzdelem és a 
globális piacszabályozás alapjainak megteremtése, globális piacszabályozás alapjainak megteremtése, 

•• a versenysemlegesség és a kölcsönös és egyenlő a versenysemlegesség és a kölcsönös és egyenlő 
engedmények elvének alkalmazása a WTOengedmények elvének alkalmazása a WTO-- és és 
MercosurMercosur--tárgyalások során,tárgyalások során,



A követendő irány Nicolas Sarkozy szerintA követendő irány Nicolas Sarkozy szerint

•• a 2013. utáni KAP előkészítése, ideértve a a 2013. utáni KAP előkészítése, ideértve a 
közös piaci szabályozó mechanizmusok közös piaci szabályozó mechanizmusok 
megtartását,megtartását,

•• a generációváltás támogatása a a generációváltás támogatása a •• a generációváltás támogatása a a generációváltás támogatása a 
gazdálkodóknál, cél az évi 7 ezres pályakezdő gazdálkodóknál, cél az évi 7 ezres pályakezdő 
fiatal gazdálkodói szám biztosítása, ezzel együtt fiatal gazdálkodói szám biztosítása, ezzel együtt 
a mezőgazdasági minimumnyugdíjak emelésea mezőgazdasági minimumnyugdíjak emelése

•• az államigazgatás az államigazgatás –– és ezen belül a és ezen belül a 
mezőgazdasági szakigazgatás mezőgazdasági szakigazgatás –– reformjareformja



AszálykrízisAszálykrízis--kezeléskezelés
•• Az ugarterületek és vízvédelmi gyepsávok korlátozás Az ugarterületek és vízvédelmi gyepsávok korlátozás 

nélküli használata takarmányozási célra,nélküli használata takarmányozási célra,
•• A rétA rét-- és legelőterületekre vonatkozó, a használatot és legelőterületekre vonatkozó, a használatot 

korlátozó agrárkorlátozó agrár--környezetgazdálkodási intézkedéseket környezetgazdálkodási intézkedéseket 
fölfüggesztették,fölfüggesztették,

•• A Bizottság jóváhagyta egyes támogatások részleges A Bizottság jóváhagyta egyes támogatások részleges •• A Bizottság jóváhagyta egyes támogatások részleges A Bizottság jóváhagyta egyes támogatások részleges 
előre hozott kifizetését október 16előre hozott kifizetését október 16--ra,ra,

•• A húsmarha ágazat jövőjével kapcsolatos bizottság A húsmarha ágazat jövőjével kapcsolatos bizottság 
megalakult és megkezdte működését,megalakult és megkezdte működését,

•• A közlekedési tárcánál válságegység létrehozása A közlekedési tárcánál válságegység létrehozása -- az az 
állami vasúttársasággal és a védelmi minisztériummal állami vasúttársasággal és a védelmi minisztériummal 
közösen a szalma szállításának megszervezése,közösen a szalma szállításának megszervezése,



AszálykrízisAszálykrízis--kezeléskezelés

•• A mezőgazdasági társadalombiztosításai alap (MSA) A mezőgazdasági társadalombiztosításai alap (MSA) 
elhalasztja a június végén esedékes járulékok elhalasztja a június végén esedékes járulékok 
beszedését,beszedését,

•• A Crédit Agricole bank 700 millió euró forgóeszközA Crédit Agricole bank 700 millió euró forgóeszköz--hitelt hitelt 
ad az állattenyésztőknek 2%ad az állattenyésztőknek 2%--os (a fiatal gazdák os (a fiatal gazdák 
esetében 1,5%esetében 1,5%--os) kamattal,os) kamattal,esetében 1,5%esetében 1,5%--os) kamattal,os) kamattal,

•• A mezőgazdasági katasztrófaA mezőgazdasági katasztrófa--alapból 200 millió eurót alapból 200 millió eurót 
juttatnak az aszálykért szenvedett gazdáknak,juttatnak az aszálykért szenvedett gazdáknak,

•• A 2009A 2009--es állattenyésztési válsághiteles állattenyésztési válsághitel--programban (programban (plan plan 
de soutien exceptionnel à l'agriculture, Polignyde soutien exceptionnel à l'agriculture, Poligny)) hitelhez hitelhez 
jutott gazdák idei törlesztőjutott gazdák idei törlesztő--részleteit a jövő évre részleteit a jövő évre 
átütemezikátütemezik



AszálykrízisAszálykrízis--kezeléskezelés
•• A természeti katasztrófa sújtotta területnek A természeti katasztrófa sújtotta területnek 

minősített megyék gazdálkodói az idei évre minősített megyék gazdálkodói az idei évre 
mentesülnek a földadó fizetése alól, az 300 millió mentesülnek a földadó fizetése alól, az 300 millió 
eurót jelent,eurót jelent,

•• Öt éves vízkészletÖt éves vízkészlet--megőrzési program indul, ennek megőrzési program indul, ennek 
kidolgozója és végrehajtója az agrárkamara lesz,kidolgozója és végrehajtója az agrárkamara lesz,kidolgozója és végrehajtója az agrárkamara lesz,kidolgozója és végrehajtója az agrárkamara lesz,

•• A víztározók használatát, létesítését gátló A víztározók használatát, létesítését gátló 
jogszabályi akadályokat lebontják,jogszabályi akadályokat lebontják,

•• 14 ezer hektáros kísérleti program indul a 14 ezer hektáros kísérleti program indul a 
jelenleginél víztakarékosabb gazdálkodás jelenleginél víztakarékosabb gazdálkodás 
tudományos és technológiai alapjainak tudományos és technológiai alapjainak 
kidolgozására (pl. cirok és szója termesztése kidolgozására (pl. cirok és szója termesztése 
kukorica helyett). kukorica helyett). 



Hosszú távú stratégia a szárazság Hosszú távú stratégia a szárazság 
elleni védekezésben elleni védekezésben 

•• a jelenlegieknél kevésbé vízigényes a jelenlegieknél kevésbé vízigényes 
kultúrák termesztése,kultúrák termesztése,

•• az öntözőrendszer modernizációja, a az öntözőrendszer modernizációja, a 
víztakarékos öntözőrendszerek víztakarékos öntözőrendszerek víztakarékos öntözőrendszerek víztakarékos öntözőrendszerek 
használatának támogatása,használatának támogatása,

•• egy öt éves víztározóegy öt éves víztározó--építési program építési program 
kidolgozása és elindítása kidolgozása és elindítása 



Stratégiai szerep az erdészetnek Stratégiai szerep az erdészetnek 
és faiparnakés faiparnak

•• megkerülhetetlen a környezetvédelem, a megkerülhetetlen a környezetvédelem, a 
klímaváltozás és a biodiverzitás szempontjából, klímaváltozás és a biodiverzitás szempontjából, 

•• megújuló er őforráskéntmegújuló er őforrásként szerepe az energetikai szerepe az energetikai 
függetlenségben,függetlenségben,függetlenségben,függetlenségben,

•• a fönntartható, multifunkcionális, jelentős a fönntartható, multifunkcionális, jelentős 
társadalomtársadalom--jóléti szerepet is betöltő jóléti szerepet is betöltő 
erdőgazdálkodás állami támogatása,erdőgazdálkodás állami támogatása,

•• gazdasági jelentősége a munkahelygazdasági jelentősége a munkahely--
teremtésben (építőipar!)teremtésben (építőipar!)



Új biodiverzitási stratégia Új biodiverzitási stratégia 
20112011--20202020

•• az állami és a magánszféra korábbinál az állami és a magánszféra korábbinál 
erőteljesebb mozgósítása a biológiai erőteljesebb mozgósítása a biológiai 
sokféleség megőrzésének érdekében,sokféleség megőrzésének érdekében,

•• a társadalom természettel kapcsolatos a társadalom természettel kapcsolatos •• a társadalom természettel kapcsolatos a társadalom természettel kapcsolatos 
viszonyának új alapokra helyezése a viszonyának új alapokra helyezése a 
biodiverzitás megőrzésére való törekvést biodiverzitás megőrzésére való törekvést 
következetesen magukban foglaló következetesen magukban foglaló 
fejlesztési modellekkel.fejlesztési modellekkel.



A megújuló energiák

Nicolas Sarkozy:Nicolas Sarkozy:
•• Franciaország energetikai stratégiájában a Franciaország energetikai stratégiájában a 

nukleáris energia és a megújuló energiaforrások nukleáris energia és a megújuló energiaforrások 
egymást kiegészítők, és nem kizárók,egymást kiegészítők, és nem kizárók,

•• nem lehet kétségbe vonni a francia nukleáris nem lehet kétségbe vonni a francia nukleáris •• nem lehet kétségbe vonni a francia nukleáris nem lehet kétségbe vonni a francia nukleáris 
reaktorpark létjogosultságát,reaktorpark létjogosultságát,

•• de minden lehetséges ösztönzőt meghoznak de minden lehetséges ösztönzőt meghoznak 
annak érdekében, hogy akár a lakossági vagy a annak érdekében, hogy akár a lakossági vagy a 
„közületi” energiagazdálkodásban, a „közületi” energiagazdálkodásban, a 
szállításban és az élet más területein szállításban és az élet más területein a a 
megújuló er őforrásokmegújuló er őforrások a lehető legnagyobb, de a lehető legnagyobb, de 
még ésszerű arányt jelentsék. még ésszerű arányt jelentsék. 



A megújuló energiákA megújuló energiák

•• 20202020--ra 23%ra 23%--os megújuló arányos megújuló arány
•• A fotovoltaikus áramtermelés új A fotovoltaikus áramtermelés új 

beruházásaira éves kvóta beruházásaira éves kvóta –– 500 MW500 MW
•• A biogáztermelés ösztönzéseA biogáztermelés ösztönzése•• A biogáztermelés ösztönzéseA biogáztermelés ösztönzése
•• 6 GW új off6 GW új off--shore szélerőműshore szélerőmű--kapacitás kapacitás 

kiépítésekiépítése
•• A második generációs bioA második generációs bio--üzemanyagok üzemanyagok 

ipari méretű gyártásának előkészítéseipari méretű gyártásának előkészítése



Ahol komolyan ott voltunkAhol komolyan ott voltunk

•• Salon International d’Agriculture, Salon International d’Agriculture, 
PárizsPárizs

•• OIVOIV--borbemutató, Párizsborbemutató, Párizs
•• VINEXPO, BordeauxVINEXPO, Bordeaux



Ahol volt magyar jelenlétAhol volt magyar jelenlét

•• SIAL, PárizsSIAL, Párizs
•• VINITECH, BordeauxVINITECH, Bordeaux
•• Foire de DijonFoire de Dijon•• Foire de DijonFoire de Dijon



Tervek 2011/2012Tervek 2011/2012--rere

•• a CGIARa CGIAR--megállapodás aláírása,megállapodás aláírása,
•• az erdészeti kutatási együttműködés az erdészeti kutatási együttműködés 

előmozdítása,előmozdítása,
•• a magyar részvétel ösztönzése a 2012. évi a magyar részvétel ösztönzése a 2012. évi •• a magyar részvétel ösztönzése a 2012. évi a magyar részvétel ösztönzése a 2012. évi 

SIA és SIAL szakvásárokon,SIA és SIAL szakvásárokon,
•• a szakoktatási együttműködések és a szakoktatási együttműködések és 

csereprogramok bővítése,csereprogramok bővítése,
•• az IRIWIaz IRIWI--ben való magyar részvétel ben való magyar részvétel 

ösztönzése,ösztönzése,



Tervek 2011/2012Tervek 2011/2012--rere

•• a 2011. februári magyara 2011. februári magyar--szenegáli szenegáli 
agrárminiszteri megbeszélésen elhangzottak agrárminiszteri megbeszélésen elhangzottak 
érdemi együttműködéssé konvertálása,érdemi együttműködéssé konvertálása,

•• a magyar szőlő fajtalista aktualizálása az OIVa magyar szőlő fajtalista aktualizálása az OIV--
nél (hazánk 2002. óta nem tette ezt meg!),nél (hazánk 2002. óta nem tette ezt meg!),nél (hazánk 2002. óta nem tette ezt meg!),nél (hazánk 2002. óta nem tette ezt meg!),

•• a magyara magyar--francia vegyesbizottsági ülések francia vegyesbizottsági ülések 
felújítása,felújítása,

•• a tavalyi, a tavalyi, a marokkói Chefchaouena marokkói Chefchaouen--ben ben 
megrendezett „Planète terroirs” konferenciamegrendezett „Planète terroirs” konferencia után után 
a következő ilyen esemény Magyarországon a következő ilyen esemény Magyarországon 
történő megrendezése 2012történő megrendezése 2012--benben



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!


