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A francia mezőgazdaság számokban 

Szántó – 18,36 millió ha, ebből: 

• gabona 9,2 Mha (ő. búza 4,99 Mha, kuk. 1,6 Mha) 

• olajnövény 2,364 Mha (ebből repce 1,556 Mha)  

• fehérjenövény 278 Eha,  

• cukorrépa 393 Eha, 

• burgonya 158 Eha,  

• rostnövények 68,2 Eha 

• egynyári takarmánynövény 2,08 Mha, 

• egyéb ipari növény (dohány, komló...) 11,15 Eha 

• gyógy-és aromanövények 37,1 Eha 



A francia mezőgazdaság számokban 

gyümölcsös 200,7 Eha,  

szőlő 824,2 Eha 

természetes gyep 9,81Mha 

telepített rét és legelő 2,88 Mha, 

erdő 23,3 Mha 

nem művelt mezőgazdasági terület 2,67Mha 

nem étkezési céllal bevetett ugar 615,6 Eha 



A francia mezőgazdaság számokban 

• Szarvasmarha 18,8M (1), ebből tejhasznú tehén 
3,666M, húshasznú tehén 4,157M, tej 24,6 M 
tonna (2) 

• Sertés 14 M (3) 

• Kecske 1,4 M (3), tej 535,7 M liter 

• Juh 7,6 M (6), tej 259 M liter 

• Baromfihús-termelés 1,859 millió tonna, ebből 
tyúkféle 1,168 millió tonna 



Tendenciák 

• A szarvasmarha-tartó gazdaságok száma 

az 1990-es 458 ezerről (ebből tejtermelő 

227 ezer) 2010-re 200 ezerre csökkent 

(ebből tejtermelő 83 ezer) 

• 1990-ben egy gazdaságban átlagosan 47, 

2011-ben már 98 szarvasmarha volt  

• A fölvásárolt kecsketej mennyisége az 

1990-es 271 millióról 2011-re 535,7 millió 

literre, a juhtejé 172 millió literről 259 

millióra nőtt  



Hogyan alakult a sertéstartás 

2000-2011 között? 
Drasztikus csökkenés az 1-19 állatot tartók 

körében: 47,6 ezer gazdaságról 10,7 

ezerre 

Növekedés (1,5 ezerről 2 ezerre) a 2000 

állatnál többet tartók esetében 

A köztes kategóriákban csökkenés az 

általános, de ez annál jelentősebb, minél 

kisebb gazdaságokról van szó, 

A kérdéses időszakban az állomány 15-ről 

14 millióra csökkent. 



A birtokszerkezet 

átalakulása 

• A gazdaságok 

számának 

folyamatos 

csökkenése 

• A kisbirtokok 

átlag feletti 

gyorsaságú 

eltűnése 



Fontos megjegyezni… 

• hogy a statisztika elsősorban a közepes és nagy 

gazdaságokkal foglalkozik,  

• ez nem területnagyság, hanem jövedelmi viszonyok, 

azaz a bruttó termelési érték alapján (production brute 

standard) meghatározott kategóriát jelent 

• 25 ezer euróig kis, 25-100 ezer euró között közepes, 100 

ezer euró fölött nagy gazdaságról beszélünk, 

• 2000-2010. között egyharmadával csökkent a 

kisgazdaságok száma, csökkent a közepes méretűeké 

is, valamint kevesebb lett a gazdaság a 100-250 ezer 

eurós tartományban. Nőtt viszont a gazdaságok száma a 

250-500, az 500-750, és a 750 ezer euró fölötti 

kategóriában. 



A francia agrár-

külkereskedelem 

• Az agrárgazdaság az 

egyetlen stabil nettó 

exportőr 

• Az ország a ‘80-as 

évek eleje óta 

lényegesen több 

élelmiszert termel, 

mint a szükségletei 

 



Erdőgazdaság 

és faipar 
• Éves kitermelés 39,9 

millió köbméter rönk 

• Csökken a fűrészelt 

áru, nő a tűzifa 

aránya 

• FR nettó importőr 

bútorfából, papíripari 

alapanyagból, noha 

nem termeli ki az 

éves növekményt 



Nemzetgyűlési választások 

2012-ben 

Baloldali többség (331 hely az 577-ből) 

Mezőgazdasági miniszter: Stéphane le Foll 

Élelmiszergazdaságért felelős miniszteri 

rangú államtitkár: Guillaume Garot 

Területi esélyegyenlőségért és lakásügyért 

felelős miniszter: Cécile Duflot  

 



Nemzetgyűlési választások – 2. 

Környezetvédelmi, fönntartható fejlődési és 

energetikai miniszter: 2013. július 2-ig 

Delphine Batho (elődje egy hónapon 

keresztül, azaz a végleges kormány 

megalakulásáig Nicole Bricq volt), jelenleg 

Philippe Martin 

Halászatért és tengeri gazdaságért felelős 

felelős miniszteri rangú államtitkár: Frédéric 

Cuvillier 

 



Környezetvédelmi, fönntartható 

fejlődési és energetikai tárca 

A miniszter feladatköre: a kormány szocio-

ökológiai jellegű programjának tárcáját 

érintő kérdéseinek végrehajtása, ezen belül: 

- a bányászati törvénykönyv (Code minier) 

reformja 

- az energetikai átmenettel kapcsolatos 

társadalmi egyeztetés lebonyolítása 



Mezőgazdasági,élelmiszer-

gazdasági és erdészeti tárca 

Változások a korábbi struktúrához képest: 

• a halászat a környezetvédelmi tárcához 

került 

• a területfejlesztés a területi 

esélyegyenlőségi és lakásügyi tárca része 

lett 

• az élelmiszer-gazdaságot és a halászatot 

egyaránt külön miniszteri rangú államtitkár 

irányítja 

 



Az új kormányzat öt nagy kihívása 

a mezőgazdaságban 

• A KAP reformja 

• A nagy kereskedelmi láncokkal való 

kapcsolat rendezése 

• A környezetvédelem és a 

mezőgazdaság viszonya 

• A fiatal gazdák pályakezdése és a 

mezőgazdasági munkavállalás 

• a mezőgazdasági szakszervezetek 

kérdése 



A köztársasági elnök prioritásai a mezőgazdaságban 

- a termelői jövedelmek biztosítása a forgalmazók 

közötti erőviszonyok kiegyensúlyozásával az 

egyes termékpályákon belül – egyelőre nincs 

érdemi előrelépés 

- a piacszabályozási és intervenciós eszközök 

megőrzése, kiemelten kezelve a szőlő telepítési 

jogok megtartását - OK 

- a támogatások nemzeti szintű konvergenciája és 

a „pragmatikus zöldítés” – komoly konflikusok 

- a sokszínű mezőgazdasági termelés 

„relokalizációja”, a termelés és földolgozás 

közötti kapcsolat erősítése – egyelőre nincs 

érdemi eredmény 

 

 



François Hollande (PS) prioritásai a 

mezőgazdaságban  

- a mezőgazdaságilag művelhető területek 

védelme és a fiatal gazdálkodók pályakezdése – 

látványos eredmény nincs 

- a második generációs bio-üzemanyagok 

támogatása, az első generációsok fokozatos 

kivezetése - OK 

- szociális reform a gazdatársadalomban, a 

fókuszban a mezőgazdasági nyugdíjak kérdése 

– egyelőre nincs érdemi előrelépés 

- a K+F támogatása, de NEM a GMO-k 

liberalizálására - OK 

- a szakszervezeti pluralizmus elismerése - OK  

 



Amit a számok mutatnak 
• Kismértékben javuló átlagos gazdálkodói 

jövedelmek  

• Csökkenő jövedelem a tehéntej, a juh és a 
kecske esetében, 

• A kedvezőtlen időjárás és az E. coli-
botrány ellenére bővülés a kertészetben, 

• 10 milliárd eurót meghaladó élelmiszer-
külkereskedelmi többlet, 

• Javulás a húsmarha-tartóknál (de átlagos 
jövedelmük – 17100 EUR – csak fele az 
országos átlagnak), a sertés- és baromfi 
esetében. 

 

 



A gazdaságok jövedelmi helyzete 

• az egy aktív gazdálkodóra jutó éves, 

adózás előtti eredmény 38300 euró (2011-

ben 32500 euró) 

• ez végre meghaladja a 2007-es  szintet, 

• továbbra is igen jelentősek a különbségek a 

régiók és termékpályák között, 

• a gabonatermelők 76500 eurós mutatója 

történelmi rekord, 

• az elmúlt negyven év leggyengébb 

szőlőtermése volt a 2012-es. 



Továbbra is óvatos optimizmus 

• tovább javuló tendencia a francia régiók 

mintegy felében és az ágazatok egy 

részénél, 

• legkiugróbb jövedelem: Ile-de-France 

régió (közel 100 ezer euró, ) 

• sereghajtók: Limousin, Languedoc-

Roussillon (alig 20 ezer euró)  

• Növekvő jövedelem a zöldség-gyümölcs 

termelőknél 



Rövid- és hosszú távú trendek 

• Három év bővülés után a szőlészeknél 

egyharmadnyi átlagos jövedelem-csökkenés az 

előző évhez képest, 

• A növekedés a gyümölcstermelőknél 10% fölötti, 

a zöldségtermelőknél közel 100%-os, míg a 

virágkertészeknél stagnálás mutatható ki. 

2010-hez képest csak a szőlészek, a tejelő és 

kettőshasznú szarvasmarha-tartók jövedelme 

alacsonyabb, mint akkor. 

DE!1990-hez viszonyítva az adatok csak néhány 

%-kal magasabbak… 

 



Krízis-ágazatok 

• Doux-csőd: az egész francia baromfiszektor 

megingott, közvetlenül 800 termelő érintett 

• a zöldség-gyümölcs termelők körében az 

átlagosnál jóval nagyobb a gazdaságok 

megszűnése 

• elsősorban az állattenyésztés esetében van 

szükség alapvető strukturális reformokra és 

ágazati mentőcsomagokra 



Guy Vasseur szerint: 

„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 francia agrárkamarák idén januárban 

újraválasztott országos elnökének továbbra is 

érvényes, tavalyi álláspontja) 



Amire büszkék vagyunk 

• Agrárnap Montpellier-ben, 

• Derekas magyar helytállás a lyoni SIRHA-

n és a Bocus d’Or-on 

• Békés, Bács és Csongrád megye 

bemutatkozása a nemzeti ünnepi fogadás 

kapcsán, 

• Volt magyar részvétel a SIAL-on! 



Külön köszönet a gyomaendrődi Bethlen 

Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakképző Iskolának és Kollégiumnak  



Tervek 2013/2014-re – 1. 
• a Nagykövetség és a Fondation Agropolis 

International közös szervezésében 2012. 

szeptember 14-én Montpellier-ben a magyar 

mezőgazdaságot és perspektíváit, valamint a 

magyar agrárkutatást- és szakoktatást bemutató 

tematikus rendezvényhez hasonló 

megszervezése egy új színhelyen 

• az erdészeti kutatási együttműködés 

előmozdítása, 

• a 2005-ben aláírt Magyar-Francia Tárcaközi 

Oktatási Együttműködési Megállapodás 

érdemi tartalommal történő megtöltése 
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Tervek 2013/2014-re – 2. 

• a minőségi árujelzők és a földrajzi eredetvédelem terén 

korábban folyó együttműködés újraindítása, 

• a magyar részvétel ösztönzése a 2014. évi SIA és SIAL 

szakvásárokon, 

• a szakoktatási együttműködések és csereprogramok és 

a LEADER-kapcsolatok bővítése, 

• az agrárterületen kiemelt érdeklődésre számot tartó 

bilaterális mobilitási programok kiírásának 

összehangolásának szorgalmazása, esetleges 

háromoldalú projektekké alakítása (pl. magyar-francia-

vietnámi),  

• a fejlesztési célú magyar cselekvési programok 

erősítése kutatási (agrár, orvosi, műszaki) projektekkel 

FR-HU bilaterális együttműködésre alapozva, 

 



Tervek 2013/2014-re – 3. 
• általában a francia-magyar agrárkutatási együttműködés 

erősítése kétoldalú és multilaterális síkon, 

• az érdemi magyar részvétel támogatása a francia 

koordinálású IRIWI nemzetközi búzakutatási 

kezdeményezésben, 

• Kettős diplomát adó képzések szélesítése elsősorban 

MSc-szinten az agrártudományok területén is, 

• Oktató-és kutatócsere-program a trópusi mezőgazdaság 

és más tudományok területén Francia-Guyana 

intézményeivel és a legnagyobb francia nemzeti 

kutatóintézeti hálózatokkal (CNES, INRA, CIRAD, IRD, 

CNRS) együttműködve. 

• a magyar-francia vegyesbizottsági ülések folytatása. 

http://www.cnes.fr/
http://www.inra.fr/
http://www.cirad.fr/
http://www.ird.fr/
http://www.cnrs.fr/


Köszönöm a figyelmet! 


