
Nemzetközi mezőgazdasági kiállítás és vásár Párizsban – a SIA 

 

Az idei párizsi nemzetközi mezőgazdasági kiállítás és vásár megnyitóján a köztársasági 

elnök kiállt amellett, hogy elengedhetetlen a készételekhez használt húsok 

nyomonkövethetőségének biztosítása és kötelezővé kell tenni a címkézést ezen a 

területen is Hollande szükségesnek tartotta a KAP megőrzését, a mezőgazdasági 

termények hektikus áringadozása elleni küzdelmet és az állattartók támogatását. 

Kinyilvánította a gazdákba vetett bizalmát és megerősítette Franciaország 

mezőgazdasággal kapcsolatos céljait, azaz a támogatások igazságosabb elosztását, a 

termelők közötti szolidaritás megerősítését, valamint a fogyasztók védelmét a 

nyomonkövethetőség megerősítésével.  

 

 
1. kép Akárki meglátja, gazdálkodó lesz belőle! 

 

Március 3-án zárult az 50. SIA, azaz a párizsi 

nemzetközi mezőgazdasági kiállítás és vásár. A 

jubileumi rendezvényre minden korábbinál többen, 

mintegy 694 ezren látogattak ki (a tavalyi évben 681 

ezer látogatót regisztráltak), az ezzel párhuzamosan 

– de csak minden páratlan évben – megtartott SIMA-

ra 248800-an voltak kíváncsiak, ami szintén 

rekordnak számít. 

 

A SIA-t minden évben hagyományosan a 

köztársasági elnök nyitja meg a mezőgazdasági 

miniszter jelenlétében - François Hollande számára 

az idei párizsi nemzetközi mezőgazdasági kiállítás és 

vásár volt az első olyan alkalom, amikor már 

köztársasági elnökként látogatott ki oda. Az idén a 

köztársasági elnököt nem csak Stéphane Le Foll 

szakminiszter és élelmiszer-gazdaságért felelős 

államtitkára, Guillaume Garot kísérte, de jelen volt 

Benoît Hamon szociális és szolidáris gazdaságért, valamint fogyasztásért felelős államtitkár is 

(ministre délégué à l’Economie sociale et solidaire et à la Consommation). 

 

A köztársasági elnök már a kora délelőtti órákban megérkezett a vásárba, ahol a különböző 

sajtómegnyilvánulásai során kiállt amellett, hogy elengedhetetlen a készételekhez használt 

húsok nyomonkövethetőségének biztosítása és kötelezővé tenné a címkézést ezen a területen 

is (a lóhús-botrány nem sokkal a vásárnyitás előtt pattant ki). Hollande szükségesnek tartotta a 

KAP megőrzését, a mezőgazdasági termények hektikus áringadozása elleni küzdelmet és az 

állattartók támogatását is.  

 

Az Elysée-palota honlapján megjelent rövid híradás szerint a köztársasági elnök a megnyitó 

során kinyilvánította a gazdákba vetett bizalmát és megerősítette Franciaország 

mezőgazdasággal kapcsolatos céljait, azaz a támogatások igazságosabb elosztását, a termelők 

közötti szolidaritás megerősítését, valamint a fogyasztók védelmét a nyomonkövethetőség 

megerősítésével.  

Az említett honlapon megtalálható rövid elnöki beszédben François Hollande kifejtette, 

napjainkban több nagy kérdésre is választ kell találni a mezőgazdasággal kapcsolatosan, ezek 



között első helyen a francia mezőgazdaság termékei piaci lehetőségeinek biztosítását 

említette. Aláhúzta, a minőségre és a nyomonkövethetőségre ma Európában nyilvánvaló 

igény mutatkozik, amit csak erősít a lóhús-botránnyal összefüggésben fölmerült kérdések 

sokasága – a hamisítást a címkézés hiánya tehette lehetővé. A köztársasági elnök leszögezte, 

szükségesnek tartja
1
, hogy belátható időn belül kötelező legyen a címkézés a készételekbe 

kerülő húsok esetében is. Az érintett miniszterekkel együtt támogatni fog minden olyan 

kezdeményezést, ami a címkézés önkéntes bevezetésére irányul annak érdekében, hogy a 

fogyasztók tájékoztatást kapjanak az általuk fogyasztott hústermékek származásáról. 

Hangsúlyozta, Franciaországban számos minőségi árujelző létezik, amikben a fogyasztók 

megbíznak – ilyenek vannak a marhahúsok esetében is, ha bárkinek bármilyen kétsége támad 

egy termékkel kapcsolatosan, vásároljon francia húst
2
, mondta.  

 
2. kép A földrajzi eredetvédelemmel ellátott 

Lautrec-i rózsaszín fokhagymát termelő 

szindikátus tagjai 

 

A második nagy kérdés szerinte a KAP 

jövője, ezzel kapcsolatban mindvégig egy 

európai egyezséget szeretett volna a 

következő pénzügyi ciklusról. Megítélése 

szerint a KAP-ot sikerült megtartani, 

Franciaország pedig legalább akkora 

támogatásra számíthat, mint eddig, sőt ez a 

63 milliárd euró a jövőben könnyebbé tesz számos, a mezőgazdaság versenyképessége 

érdekében megvalósítandó beruházást. (Megjegyzendő, hogy mindezidáig évente 9,5 

milliárdot kapott Franciaország Brüsszelből, a gazdák éves jövedelme 15 milliárd euró körül 

alakult, ez pedig azt jelenti, hogy a támogatásoknak köszönhető ennek kétharmada.) Hollande 

mindenképpen sikernek tartja az elért eredményt, meggyőződése, hogy a szakma ezeket a 

támogatásokat valóban jól fogja tudni hasznosítani azért, hogy a mezőgazdaság még inkább 

környezetbarát legyen, valamint képes legyen biztosítani az ország és Európa élelmiszerrel 

történő ellátását, sőt harmadik országokba irányuló exportra is termeljen. Más kérdés, hogy 

míg a hivatalos álláspont szerint csak 3%-kal csökken a Franciaországnak jutó KAP-

támogatás, a szakmabeliek szerint ez valójában közelebb áll a 10%-hoz. 

 
3. kép Baszk finomságok - kolbász és sonka 

paprikával 

 

A harmadik kérdés a köztársasági elnök 

szerint kifejezetten az állattenyésztéssel 

kapcsolatos, ezen belül is azokra a 

gondokra vezethető vissza, amit a 

takarmányárak folyamatos emelkedése 

okoz. Nem csak arra kell ugyanis 

törekedni, hogy a terményárak hektikus 

ingadozása minél kisebb mértékű legyen, 

de biztosítani kell tudni az állattartók számára a megfelelő jövedelmet is, mivel ez 

elengedhetetlen a vidéki térségek népességmegtartó erejének biztosításához. Franciaország 

                                                 
1
 „Je veux, qu’à terme, il y ait un étiquetage obligatoire sur les viandes qui sont insérées, introduites dans les 

produits cuisinés.” 
2
 „S’il y a le moindre doute par rapport à une provenance, que l’achat soit d’abord pour la viande bovine 

française.” 



ezért szorgalmazza az uniós támogatások újraelosztását (une politique pour la répartition des 

aides européennes) és a nemzeti állattenyésztési támogatási politika kidolgozását – Hollande 

elnök konkrétan megnevezte a tejtermelőket, akik szerinte nagyon kényes helyzetben vannak 

és akiket átlagon felül fognak támogatni(„qui sont dans une situation très délicate et que nous 

soutiendrons de manière exceptionnelle”). 

 

A köztársasági elnök röviden szólt a generációk közötti szerződésről is, ami olvasatában azt 

jelenti, támogatni fogják a mezőgazdaságban a birtokukat fiataloknak átadó és nyugdíjba 

vonuló gazdákat és az ezeket a birtokokat átvevő fiatalokat is. 

 

A szakma részéről a föntiekkel kapcsolatosan sajnálatosak tartották, hogy a köztársasági 

elnök részéről konkrét intézkedések nem hangzottak el, csak általános ígéretek, óhajok. Ezzel 

együtt a Le Figaro napilap internetes kiadásában idézte a François Hollande-ot a vásáron 

kísérő Xavier Beulin-t, a legnagyobb mezőgazdasági szakszervezeti tömörülés, az FNSEA 

elnökét, aki elismerte, Hollande jól ismeri a mezőgazdaságot és határozottan kiállt a KAP 

mellett, amiért a gazdák részéről elismerés illeti. 

 

A Le Figaro egy nappal korábbi, azaz február 22-ielektronikus kiadásában megjelent cikk 

szerint a vásárt megnyitó köztársasági elnök választói népszerűsége a gazdák között jóval 

alacsonyabb, mint elődeié – a citált adatok (Ifop-fölmérés a Le Figaro számára) szerint a 

gazdálkodók támogatják legkevésbé Hollande-ot az egyes társadalmi csoportok közül, csupán 

30% a népszerűsége, míg az országos átlag 47%. Az elnökség ugyanezen szakaszában 

Jacques Chirac népszerűségi mutatója 77% volt a második mandátum első kilenc hónapja 

után, míg a teljes népesség körében 54%-on állt. Nicolas Sarkozy esetében még ennél is jobb 

számokat közöltek, 79 és 59%-ot, ennek részbeni magyarázata az, hogy a Sarkozy által 

hangoztatott prioritások találkoztak a gazdák politikai elvárásaival. Hollande ezektől messze 

elmarad (pedig tavaly 10 órát töltött a vásárban elnökjelöltként, jegyezte meg némi 

cinizmussal a lap) – de míg a jobbára jobboldali szavazóknak számító gazdák közötti 

népszerűtlensége érthető, a teljes lakosság körében is alacsonyabb a népszerűsége, mint 

elődeié. A lap megjegyezte továbbá, hogy Nicolas Sarkozy annak ellenére tartotta a 

népszerűségét a gazdák között hogy kifejezetten városi gyökerű, első „bemutatkozása” pedig 

a SIA-n 2008-ban eléggé rosszul sült el (sokáig idézték az egyik gazdának mondott keresetlen 

szavait, ám elhallgatva azt az apró részletet, hogy „a gazda kezdte, ő csak – verbálisan –

visszaütött
3
), Hollande viszont corrèze-i gyökerei és a vásárlátogatás során tett erőfeszítései 

ellenére sem tud egyelőre jobb eredményeket fölmutatni. 

 

Somogyi Norbert, Párizs 

                                                 
3
 Egy ilyennel már François Hollande is „dicsekedhet”  - egy kislány kérdésére, aki Nicolas Sarkozy-t kereste, 

azt felelte a kísérete hangos derültségétől kísérve, hogy, „őt már soha nem fogod látni”. Az esetet a sajtó is 

rögzítette, azóta nem csak nyomtatásban, de a videomegosztó portálokon is elérhető az eset, a jobboldal 

természetesen „nem hagyta szó nélkül az elhangzottakat”. 


