
Pracownicy trzykrotnie więcej etatów niż w przemyśle samochodowym 

Przedsiębiorstwa ponad 500 000 małych, głównie rodzinnych gospodarstw  
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Główne tereny produkcji rolniczej

GOSPODARKA ROLNA WE FRANCJI 
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W 2003 r., francuskie rolnictwo dostarczyło równowartość 821 000 
pełnoetatowych miejsc pracy, co dotyczy około 479 000 gospodars-
tw rolnych. W sumie, rolnicze etaty stanowią 4 % francuskich miejsc 
pracy (2,7 % w przemyśle rolno-spożywczym). 
 
“ W UE-25, średni udział zatrudnienia w rolnictwie wynosi 5 %. W Wielkiej 
Brytanii jest niższy niż 2 %. W Polsce wynosi 16 %. 
“ W stosunku do innych sektorów gospodarki francuskiej, zatrudnienie w 
rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym jest równe zatrudnieniu w 
przemyśle budowlanym i trzy razy wyższe od zatrudnienia w przemyśle 
samochodowym. 

Podczas gdy francuska aktywność ekonomiczna koncentruje się w 
niewielkiej liczbie dużych firm, rolnictwo pozostaje domeną małych 
przedsiębiorstw o rodzinnym charakterze. 
 
“ W 2003 roku średnia powierzchnia gospodarstw wynosiła 45,3 hektary. 
Wynik ten, dość słaby, jest jednak trzy razy wyższy niż średnia UE-25 (15,8 
ha). W Europie skrajne bieguny reprezentują Republika Czeska - 79 ha i 
Malta - 1 ha. W Stanach Zjednoczonych średnia powierzchnia wynosi 177 
hektarów, w Japonii natomiast 2 hektary. 
“ 75 % pracy wykonywana jest przez rolnika i członków jego rodziny. 
Tylko co dziesiąte gospodarstwo zatrudnia jednego lub więcej pracowników. 
W innych działach ekonomii francuskiej sytuacja jest odwrotna gdyż ponad 
85 % pracy wykonywane jest przez pracowników etatowych. 

Francja 
UE-25
Polska
Włochy 
Hiszpania
Niemcy 
(Źródło : Eurostat)

Zatrudnienie w rolnictwie w 2003 roku
821 000

9 114 000
2 161 000
1 323 000

803 000
646 000

Rolnictwo 990 000
677 000
326 000

(Źródło : INSEE)

Ludność czynna zawodowo we Francji, 2004 r

w tym przemysł rolno-spożywczy 
w tym przemysł samochodowy

24,7 miliona

Francja 614 000
UE-25 9 871 000
Pologne 2 172 000
Włochy 1 964 000

Liczba gospodarstw w 2003 roku

Francja 
UE-25
Czechy
Wielka Brytania
(Źródło : Eurostat)

45,3 ha
15,8 ha

Średnia powierzchnia (w 2003 roku)

79,4 ha
57,4 ha
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Potencjał 22% terenów uprawnych Unii Europejskiej 

Produkcja najważniejszy kraj rolniczy Unii Europejskiej 

Wydajność  postęp szybszy niż w sektorze przemysłowym 

Handel zagraniczny  przemysł rolno-spożywczy ważnym atutem ekonomii francuskiej 
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W 2005 roku całkowita produkcja rolna wyniosła 63 miliardów euro. 
Rolnicza wartość dodana brutto wynosi we-dług cen rynkowych 
44 % tej sumy, czyli 28 miliardy euro. 
 
“ Uprawy stanowią nieco ponad połowę końcowej wartości (56,1 %), w 
1960 roku wynosiły jedynie 40 %. W większości krajów Unii Europejskiej 
wartość hodowli jest większa niż upraw. 
“ Francja jest najważniejszym producentem rolniczym Unii Europejskiej 
wytwarzającym 19 % całości produkcji (Włochy 14 %, Niemcy 13 %). W 
wielu sektorach jest zdecydowanie naj-ważniejszym producentem. 

Francja dysponuje znaczną powierzchnią terenów uprawnych (30 
milionów hektarów), które stanowią około 55 % jej terytorium. Na 
terenach położonych wokół 45 równoleżnika półkuli północnej możli-
wa jest uprawa zarówno odmian północnoeuropejskich, jak i ga-
tunków śródziemnomorskich. 
 
“ Powierzchnia rolna dostępna we Francji stanowi 18 % całkowitej po-
wierzchni rolnej UE-25. 
“ Pogłowie bydła rogatego, wynoszące 21 mln. sztuk, stanowi 28 % po-
głowia UE-25. 

Francuskie gospodarstwa rolne wykazały się wyjątkową wydajnoś-
cią. W ciągu ostatnich 25 lat ich produkcja wzrosła o 27 % podczas 
gdy liczba miejsc pracy w rolnic-twie zmniejszyła się o połowę. 
 
“ Aktualny rytm wzrostu wydajności pracy jest dwukrotnie szybszy niż w 
pozostałych sektorach gospodarki francuskiej (5 % rocznie w stosunku do 
2 % w okresie 1990 – 2004). Nawet w przemyśle samochodowym postęp 
wydajności pracy jest mniej gwałtowny niż w rolnictwie. 
“ Wzrost zbiorów  odzwierciedla szybkość postępu technicznego w sek-
torze rolnictwa. Dla przykładu, w okresie międzywojennym średnie zbiory 
zboża we Francji wynosiły 15 kwintali z hektara, w latach 1960 wynosiły 25, 
a w 2004 roku już 72 kwintali. 

W 1960 roku Francja importowała dwukrotnie więcej produktów rol-
no-spożywczych niż eksportowała. W 2005 roku pozytywny bilans 
handlowy sektora rolno-spożywczego osiągnął poziom 7,7 miliarda 
euro. 
 
“ Eksport artykułów rolniczych jest istotnym atutem Francji. Nadwyżka 
rolno-spożywcza równoważy częściowo deficyt w produkcji energii. 

Francja 
UR UE-25
UR Hiszpania
UR Wielka Brytania

Całkowita powierzchnia Francji
Całkowita powierzchnia UE-25
(Źródło: Eurostat)

29,6 milionów
162,3 milionów

Powierzchnia użytków rolnych w hektarach 
(2003)

25,2 milionów
17,1 milionów

54,9 milionów
397,5 milionów

Zboże
Kukurydza
Rośliny oleiste 
Świeże owoce 
Świeże warzywa 
Wina
Mleko
Mięso wołowe 
Mięso wieprzowe 
Drób
(Źródło: Eurostat)

10 %  -  3

         27 %  -  1
         29 %  -  1

         23 %  -  1

12 %  -  3
         49 %  -  1

18 %  -  2
         27 %  -  1

Udział i pozycja Francji w produkcji rolnej            
UE-25 w 2004 r

10 %  -  3

         33 %  -  1

Rolnictwo
Ekonomia francuska
Przemysł samochodowy 
(Źródło : INSEE)

+ 5,8 % rocznie

Wzrost wydajności pracy w latach 1990 – 2004

+ 1,9 % rocznie
  + 5 % rocznie

Zbiory  1960 2005
Zboże (kwintale z hektara)         25,5 72
Cukier (tony z hektara)               7,6 14,4
Mleko (litry na krowę mleczną)   1 392 5 739
(Źródło : SCEES)

Rolno-spożywczy 
Energia 
Produkcja przemysłowa
Suma FOB/FOB
(Źródło: urzędy  celne, INSEE)

-6,1

7,7
-37,5

Rezultaty w handlu zagranicznym Francji w 
2005 roku  (w miliardach euro)

-26,5


