
A francia mezőgazdaság és A francia mezőgazdaság és 

környezetvédelem környezetvédelem   

2011/20122011/2012  

Somogyi NorbertSomogyi Norbert  

Mezőgazdasági és TéTMezőgazdasági és TéT--attaséattasé  

PárizsPárizs  



A francia mezőgazdaság számokbanA francia mezőgazdaság számokban  

Szántó Szántó ––  18,36 millió ha, ebből:18,36 millió ha, ebből:  

•• gabona 9,27 gabona 9,27 MhaMha, ,   

•• olajnövény 2,24 olajnövény 2,24 MhaMha, ,   

•• fehérjenövény 404 fehérjenövény 404 EhaEha, ,   

•• cukorrépa 383 cukorrépa 383 EhaEha, ,   

•• burgonya 157,8 burgonya 157,8 EhaEha, ,   

•• rostnövények 68,2 rostnövények 68,2 EhaEha  

•• egynyári takarmánynövény 2,08 egynyári takarmánynövény 2,08 MhaMha,,  

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

•• gyógygyógy--és aromanövények 37,1 és aromanövények 37,1 EhaEha  



A francia mezőgazdaság számokbanA francia mezőgazdaság számokban 

gyümölcsös 200,7 gyümölcsös 200,7 EhaEha, ,   

szőlő 824,2 szőlő 824,2 EhaEha  

természetes gyep 9,81Mhatermészetes gyep 9,81Mha  

telepített rét és legelő 2,88 telepített rét és legelő 2,88 MhaMha,,  

erdő 23,3 erdő 23,3 MhaMha  

nem művelt mezőgazdasági terület 2,67Mhanem művelt mezőgazdasági terület 2,67Mha  

nem étkezési céllal bevetett ugar 615,6 nem étkezési céllal bevetett ugar 615,6 EhaEha  



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  

•• Ló 581,2E, egyéb lóféle 47,29ELó 581,2E, egyéb lóféle 47,29E  

•• Tyúk, csirke 192,2M, Tyúk, csirke 192,2M, víziszárnyasvíziszárnyas  23,15M23,15M  

•• Tojás 11,98 Tojás 11,98 MdMd  

•• Pulyka 23,6M, gyöngytyúk 10MPulyka 23,6M, gyöngytyúk 10M  

•• TenyésznyúlTenyésznyúl  1,09M1,09M  



Választások éve…Választások éve…  

 



Új köztársasági elnök Új köztársasági elnök --  François Hollande (PS)François Hollande (PS)  

Prioritásai a mezőgazdaságban:Prioritásai a mezőgazdaságban:  

-- a termelői jövedelmek biztosítása a forgalmazók a termelői jövedelmek biztosítása a forgalmazók 

közötti erőviszonyok kiegyensúlyozásával az közötti erőviszonyok kiegyensúlyozásával az 

egyes termékpályákon belülegyes termékpályákon belül  

-- a piacszabályozási és intervenciós eszközök a piacszabályozási és intervenciós eszközök 

megőrzése, kiemelten kezelve a szőlő telepítési megőrzése, kiemelten kezelve a szőlő telepítési 

jogok megtartásátjogok megtartását  

-- a támogatások nemzeti szintű konvergenciája és a támogatások nemzeti szintű konvergenciája és 

a „pragmatikus zöldítés”a „pragmatikus zöldítés”  

-- a sokszínű mezőgazdasági termelés a sokszínű mezőgazdasági termelés 

„„relokalizációjarelokalizációja”, a termelés és földolgozás ”, a termelés és földolgozás 

közötti kapcsolat erősítéseközötti kapcsolat erősítése  

 



Új köztársasági elnök Új köztársasági elnök --  François Hollande (PS)François Hollande (PS)  

Prioritásai a mezőgazdaságban (2):Prioritásai a mezőgazdaságban (2):  

-- a mezőgazdaságilag művelhető területek a mezőgazdaságilag művelhető területek 

védelme és a fiatal gazdálkodók pályakezdésevédelme és a fiatal gazdálkodók pályakezdése  

-- a második generációs a második generációs biobio--üzemanyagoküzemanyagok  

támogatása, az elsőtámogatása, az első  generációsok fokozatos generációsok fokozatos 

kivezetésekivezetése  

-- szociális reform a gazdatársadalomban, a szociális reform a gazdatársadalomban, a 

fókuszban a mezőgazdasági nyugdíjak kérdésefókuszban a mezőgazdasági nyugdíjak kérdése  

-- a K+F támogatása, de NEM a GMOa K+F támogatása, de NEM a GMO--k k 

liberalizálásáraliberalizálására  

-- a szakszervezeti pluralizmus elismerése a szakszervezeti pluralizmus elismerése     

 



Nemzetgyűlési választásokNemzetgyűlési választások  

Baloldali többség (331 hely az 577Baloldali többség (331 hely az 577--ből)ből)  

Mezőgazdasági miniszter: Mezőgazdasági miniszter: StéphaneStéphane  le le FollFoll  

Élelmiszergazdaságért felelős miniszteri Élelmiszergazdaságért felelős miniszteri 

rangú államtitkár: rangú államtitkár: GuillaumeGuillaume  GarotGarot  

Területi esélyegyenlőségért és lakásügyért Területi esélyegyenlőségért és lakásügyért 

felelős miniszter: felelős miniszter: CécileCécile  DuflotDuflot    

  



Nemzetgyűlési választások Nemzetgyűlési választások ––  2.2.  

Környezetvédelmi, fönntartható fejlődési és Környezetvédelmi, fönntartható fejlődési és 

energetikai miniszter: energetikai miniszter: DelphineDelphine  BathoBatho  (a (a 

végleges kormány megalakulásáig Nicole végleges kormány megalakulásáig Nicole 

BricqBricq))  

Halászatért és tengeri gazdaságért felelős Halászatért és tengeri gazdaságért felelős 

felelősfelelős  miniszteri rangú államtitkár: Frédéric miniszteri rangú államtitkár: Frédéric 

CuvillierCuvillier  

 



Környezetvédelmi, fönntartható Környezetvédelmi, fönntartható 

fejlődési és energetikai tárcafejlődési és energetikai tárca  

DelphineDelphine  BathoBatho  miniszter feladatköre: a miniszter feladatköre: a 

kormány kormány szocioszocio--ökológiaiökológiai  jellegű jellegű 

programjának tárcáját érintő kérdéseinek programjának tárcáját érintő kérdéseinek 

végrehajtása, ezen belül:végrehajtása, ezen belül:  

-- a bányászati törvénykönyv (Code a bányászati törvénykönyv (Code minierminier) ) 

reformjareformja  

-- az energetikai átmenettel kapcsolatos az energetikai átmenettel kapcsolatos 

társadalmi egyeztetés lebonyolításatársadalmi egyeztetés lebonyolítása  



Mezőgazdasági,élelmiszerMezőgazdasági,élelmiszer--

gazdasági és erdészeti tárcagazdasági és erdészeti tárca  

Változások a korábbi struktúrához képest:Változások a korábbi struktúrához képest:  

•• a halászat a környezetvédelmi tárcához a halászat a környezetvédelmi tárcához 

kerültkerült  

•• a területfejlesztés a területi a területfejlesztés a területi 

esélyegyenlőségi és lakásügyi tárca része esélyegyenlőségi és lakásügyi tárca része 

lettlett  

•• az élelmiszeraz élelmiszer--gazdaságot és a halászatot gazdaságot és a halászatot 

egyaránt külön miniszteri rangú államtitkár egyaránt külön miniszteri rangú államtitkár 

irányítjairányítja  

 



Az új kormányzat öt nagy kihívása Az új kormányzat öt nagy kihívása 

a mezőgazdaságbana mezőgazdaságban  

•• A A KAP reformjaKAP reformja  

•• A A nagy kereskedelmi láncokkal való nagy kereskedelmi láncokkal való 

kapcsolat kapcsolat rendezéserendezése  

•• A A környezetvédelem és a környezetvédelem és a 

mezőgazdaság mezőgazdaság viszonyaviszonya  

•• A A fiatal gazdák pályakezdése és a fiatal gazdák pályakezdése és a 

mezőgazdasági munkavállalásmezőgazdasági munkavállalás  

•• a mezőgazdasági szakszervezetek a mezőgazdasági szakszervezetek 

kérdése 



Amit a számok mutatnakAmit a számok mutatnak  

•• Kismértékben javuló gazdálkodói Kismértékben javuló gazdálkodói 
jövedelmek (+3,8%)jövedelmek (+3,8%)  

•• Kedvező tejpiaci trendekKedvező tejpiaci trendek  

•• További visszaesés a kertészetbenTovábbi visszaesés a kertészetben  

•• Rekordméretű Rekordméretű élelmiszerélelmiszer--külkereskedelmi külkereskedelmi 
többlet többlet ––  11,4 milliárd euró 201111,4 milliárd euró 2011--benben  

  

 



A gazdaságok jövedelmi helyzeteA gazdaságok jövedelmi helyzete  

•• aaz egy aktív gazdálkodóra jutó éves, z egy aktív gazdálkodóra jutó éves, 

adózás előtti eredmény 32500 euróadózás előtti eredmény 32500 euró  

•• még mindig nem éri el a 2009. előtti szintetmég mindig nem éri el a 2009. előtti szintet  

•• nnagyon jelentős különbségek a régiók és agyon jelentős különbségek a régiók és 

termékpályák közötttermékpályák között  

•• ttörténelmi mélyponton a zöldségörténelmi mélyponton a zöldség--és és 

gyümölcstermesztők (8100 és 10900 euró)gyümölcstermesztők (8100 és 10900 euró)  

•• aa  juhtenyésztésben 17600, juhtenyésztésben 17600, húsmarhahúsmarha--

tartásbantartásban  15400 euró a mutató15400 euró a mutató  



Óvatos optimizmus 

•• javuló javuló tendencia a tendencia a francia régiók mintegy francia régiók mintegy 

felében, ezen belül is kifejezetten a felében, ezen belül is kifejezetten a szőlőszőlő--

bor ágazatban (átlag 58 ezer euró) bor ágazatban (átlag 58 ezer euró) és a és a 

tejhasznú szarvasmarhákat tartók tejhasznú szarvasmarhákat tartók körébenkörében  

•• legkiugróbb legkiugróbb jövedelem: jövedelem: ChampagneChampagne--

ArdenneArdenne  (közel 100 ezer euró)(közel 100 ezer euró)  

•• ssereghajtók: ereghajtók: AquitaineAquitaine, , LimousinLimousin, , MidiMidi--

PyrénéesPyrénées  (alig 20 ezer euró)(alig 20 ezer euró)  



RövidRövid--  és hosszú távú trendekés hosszú távú trendek  

•• a a szőlészeknél az átlagos jövedelemszőlészeknél az átlagos jövedelem--

emelkedés az előző évhez képest 23,9% emelkedés az előző évhez képest 23,9%   

•• a a gyümölcstermelőknél gyümölcstermelőknél --26,326,3%,%,  

•• a a zöldségtermelőknél zöldségtermelőknél --18,7%, 18,7%,   

•• a a virágkertészeknél „csak” virágkertészeknél „csak” --6,36,3%.%.  

20102010--hez hez képest csak ez a három terület képest csak ez a három terület 

negatív, negatív, az összes az összes többi többi pozitív előjelűpozitív előjelű..  

DE!1990DE!1990--hez viszonyítva az adatok hez viszonyítva az adatok --

3%/+3%közötti 3%/+3%közötti értékeket mutatnak.értékeket mutatnak.  

 



KrízisKrízis--ágazatokágazatok  

•• DouxDoux--csődcsőd: az egész francia baromfiszektor : az egész francia baromfiszektor 

megingott, közvetlenül 800 termelő érintettmegingott, közvetlenül 800 termelő érintett  

•• a zöldséga zöldség--gyümölcs termelők körében az gyümölcs termelők körében az 

átlagosnál jóval nagyobb a gazdaságok átlagosnál jóval nagyobb a gazdaságok 

megszűnésemegszűnése  

•• a tavaly szeptemberi zöldséga tavaly szeptemberi zöldség--gyümölcs gyümölcs 

ágazati mentőcsomag nem érte el a kívánt ágazati mentőcsomag nem érte el a kívánt 

hatást, az idei évben új intézkedésekre van hatást, az idei évben új intézkedésekre van 

szükségszükség  



Guy Guy VasseurVasseur  szerint:szerint:  

„a „a gazdák képtelenek az áraikban gazdák képtelenek az áraikban 

érvényesíteni a költségek növekedését, érvényesíteni a költségek növekedését, 

számos termék esetében pedig számos termék esetében pedig 

nyilvánvalóvá vált, hogy alapjaiban kell nyilvánvalóvá vált, hogy alapjaiban kell 

újragondolni a teljes termékpályát, mivel a újragondolni a teljes termékpályát, mivel a 

jelenlegi gazdasági modell nem tartható jelenlegi gazdasági modell nem tartható 

tovább”tovább”  

(a francia agrárkamarák országos (a francia agrárkamarák országos elnöke)elnöke)  



Tervek 2011/2012Tervek 2011/2012--re re ––  1.1.  
•• egész napos szakmai rendezvény egész napos szakmai rendezvény MontpellierMontpellier--

benben  az az AgropolisAgropolis  International partnerségével a International partnerségével a 

magyar mezőgazdaság bemutatására,magyar mezőgazdaság bemutatására,  

•• az erdészeti kutatási együttműködés az erdészeti kutatási együttműködés 

előmozdítása,előmozdítása,  

•• a 2005. február 26a 2005. február 26--án Párizsban aláírt án Párizsban aláírt MagyarMagyar--

FranciaFrancia  Tárcaközi Oktatási Együttműködési Tárcaközi Oktatási Együttműködési 

MegállapodásMegállapodás  érdemi tartalommal történő érdemi tartalommal történő 

megtöltése megtöltése --  az érdeklődés folyamatos, de az az érdeklődés folyamatos, de az 

érdemi munka anyagi hátterét nem minden érdemi munka anyagi hátterét nem minden 

esetben lehet csak uniós forrásokkal biztosítani,esetben lehet csak uniós forrásokkal biztosítani,  



Tervek 2011/2012Tervek 2011/2012--re re ––  2.2. 

•• a a minőségi árujelzőkminőségi árujelzők  és a földrajzi eredetvédelem terén és a földrajzi eredetvédelem terén 

korábban folyó együttműködés újraindítása,korábban folyó együttműködés újraindítása,  

•• a magyar részvétel ösztönzése a 2012. évi SIAL és a a magyar részvétel ösztönzése a 2012. évi SIAL és a 

20122012--as SIA/SIMA szakvásárokon,as SIA/SIMA szakvásárokon,  

•• a szakoktatási együttműködések és csereprogramok a szakoktatási együttműködések és csereprogramok 

bővítése,bővítése,  

•• az agrárterületen érdeklődésre számot tartó bilaterális az agrárterületen érdeklődésre számot tartó bilaterális 

mobilitási programok kiírásának összehangolása, mobilitási programok kiírásának összehangolása, 

esetleges háromoldalú projektekké alakítása (pl. esetleges háromoldalú projektekké alakítása (pl. 

magyarmagyar--franciafrancia--vietnámivietnámi), ),   

•• a fejlesztési célú magyar cselekvési programok a fejlesztési célú magyar cselekvési programok 

erősítése agrárkutatási projektekkel FRerősítése agrárkutatási projektekkel FR--HU bilaterális HU bilaterális 

együttműködésre alapozva,együttműködésre alapozva,  



Tervek 2011/2012Tervek 2011/2012--re re ––  3.3. 
•• általában a franciaáltalában a francia--magyar agrárkutatási együttműködés magyar agrárkutatási együttműködés 

erősítése kétoldalú és multilaterális síkon,erősítése kétoldalú és multilaterális síkon,  

•• az érdemi magyar részvétel támogatása a francia az érdemi magyar részvétel támogatása a francia 

koordinálású IRIWI nemzetközi búzakutatási koordinálású IRIWI nemzetközi búzakutatási 

kezdeményezésben,kezdeményezésben,  

•• Kettős diplomát adó képzések szélesítése elsősorban Kettős diplomát adó képzések szélesítése elsősorban 

MScMSc--szintenszinten  az agrártudományok területén is,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!Köszönöm a figyelmet!  


