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Agricultura franceză 

 

Cifre cheie 

 
Teritoriul – 16% dintre terenurile agricole ale Uniunii Europene 

Agricultura este un sector de activitate care încă mai asigură un procent 
important al locurilor muncă din economia franceză. În 2007, agricultura a 
furnizat echivalentul a 805.000 de locuri de muncă cu normă întreagă. 
Întreaga ramură „Agricultură, vânătoare şi silvicultură” reprezintă 3,1% din 
populaţia franceză activă. De asemenea, agricultura generează activităţi şi, 
prin urmare, locuri de muncă în aval, în sectorul agroalimentar. De fapt, în 
2007, în industriile agroalimentare existau 640.000 de angajaţi activi, adică 
de două ori mai mulţi decât în industria auto. În total, agricultura şi 
industriile agroalimentare (IAA) reprezintă 6% din totalul locurilor de muncă 
din Franţa. 
Asemenea celorlalte ţări dezvoltate, Franţa a cunoscut o dezvoltare 
puternică a activităţilor din sectorul serviciilor. Însă industria rămâne în 
continuare o ramură care asigură un număr mare de locuri de muncă. În 
Franţa, industria asigură 23% din locurile de muncă, în timp ce serviciile 
(cu excepţia administraţiei publice) au o cotă de 37% pe piaţa muncii. 
În UE-27, din numărul total al locurilor de muncă, agricultura (cu excepţia 
IAA) are o pondere de 5,5%, extremele fiind Regatul Unit cu 1,3% şi 
România cu 29,5%. 
Potrivit Eurobarometrului, 89% dintre europeni consideră că agricultura şi 
zonele rurale sunt importante pentru viitorul continentului. 

Franţa 805
UE-27 11.746
Polonia 2.263
România 2.205
Italia 1.302
Spania 968
Germania 609

Numărul total al populaţiei active 28
Agricultură, vânătoare, silvicultură 0.86
Industrie 5.95
Servicii (cu excepţia administraţiei publice)  9.53
(Sursa: Eurostat)

Populaţia franceză activă în 2007
(în milioane de persoane)

Locuri de muncă în sectorul agricol în 2007 
(1.000 de unităţi de muncă anuală)

Franţa dispune de o suprafaţă cultivabilă importantă, de aproape 30 
de milioane ha, adică ceva mai puţin de jumătate din suprafaţa totală 
a teritoriului. Terenurile cultivabile situate de o parte şi de cealaltă a 
paralelei 45 latitudine nordică permit o mare diversitate a producţiei. 

Oamenii – Populaţia agricolă: 3,1% din forţa de muncă din Franţa 

Marile regiuni de 
producţie agricolă 

În % din valoarea 
producţiei agricole 

Animale >55% 
Plante >55% 
Situaţie echilibrată 

Sursa: SSP/Conturile din agricultură 

Suprafaţă agricolă utilă (SAU) Franţa 27.477
SAU Spania 24.893
SAU Germania 16.932
SAU Regatul Unit 16.130
SAU UE-25 155.681
SAU UE-27 172.485
Suprafaţa totală în întreaga Franţă 63.283
Suprafaţa totală în UE-25 405.396
Suprafaţa totală în UE-27 440.336

Franţa 52,1
UE-25 16,8
UE-27 12,6
Republica Cehă 89,3
Danemarca 59,7
Regatul Unit 53,8
(Sursa: Eurostat)

Suprafaţa medie a exploatărilor agricole 
în 2007 (în ha)

Suprafaţa în mii de hectare în 2007



Întreprinderile – Peste 500.000 de mici unităţi predominant familiale 

Chiar dacă activitatea economică franceză se concentrează în jurul 
unui număr mic de mari întreprinderi, agricultura rămâne de domeniul 
micilor întreprinderi predominant familiale. În majoritatea exploatărilor 
agricole franceze, şeful exploatării lucrează singur, cu ajutor din 
partea unor angajaţi sau membri ai familiei sale. 
IMM-urile reprezintă o sursă de locuri de muncă atât în societatea 
franceză, cât şi în cele europene, iar agricultura joacă un rol de prim 
rang în această reţea economică. 

 

APCA, avenue George V 
75008 PARIS 

PEPA—  Références et études économiques   -       http://paris.apca.chambagri.fr/repeco  —  L'agriculture française en fiche 

Producţia – Ţara cu cea mai importantă contribuţie la producţia agricolă din Uniunea Europeană 

În 2007, Uniunea Europeană a produs 331 de miliarde de euro de 
produse agricole brute (netransformate). Contribuţia Franţei 
reprezintă 20% din acest total, cu o producţie care se ridica la 62 de 
miliarde. În ansamblu, Franţa este cel mai mare producător agricol 
european, chiar dacă această poziţie variază în funcţie de tipul de 
producţie. 
Celelalte mari ţări producătoare din UE sunt Italia (12% din producţia 
europeană) Spania şi Germania (12% şi 13% din producţia 
europeană). 

 

Când sunt întrebaţi ce îi defineşte cel mai bine în raport cu ceilalţi, toţi 
francezii îşi pun în evidenţă situaţia familială. În ceea ce priveşte 
activitatea lor profesională, francezii au păreri mai împărţite. Cei care 
au o anumită autonomie în ceea ce priveşte gestiunea activităţii lor 
profesionale (agricultori, liber profesionişti) se mândresc mai mult cu 
meseria lor în faţa celorlalţi decât francezii care nu au deloc sau au 
foarte puţină autonomie de decizie (muncitori şi angajaţi). 
Agricultorii fac parte dintre cei care îşi apreciază cel mai mult 
meseria: 69% dintre aceştia vorbesc despre meseria lor când vor să 
se descrie pe ei înşişi. 

 

Opinii – Agricultorii se mândresc cu meseria lor în relaţiile cu ceilalţi 
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Comerţul exterior – Sectorul agroalimentar, o valoare sigură pentru Franţa 

În 1960, Franţa importa de două ori mai multe produse 
agroalimentare decât exporta. Însă modernizarea agriculturii franceze 
a schimbat rapid această situaţie, iar începând cu sfârşitul anilor '70, 
comerţul exterior agricol francez a devenit excedentar. În 2008, soldul 
pozitiv al balanţei comerciale în cazul produselor agroalimentare a 
atins 9,3 miliarde de euro. Exporturile agroalimentare reprezintă un 
atu important pentru Franţa. Excedentul agroalimentar este unul 
dintre cele mai ridicate din aparatul comercial francez. 
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Agricutleurs Indépendants
Cadres Professions intermédaires
Employés non qualifiés Ouvriers non qualifiés 

Chambres d'Agriculture - APCA-Études économiques source : SSP

Votre métier vous définit-il aux yeux des autres?

Franţa 527
UE-25 9.276
UE-27 13.700
România 3.931
Polonia 2.391
Italia 1.679
(Sursa: Eurostat)

Numărul de exploatări în 2007 (în mii)

Grâu şi alac 0,3 locul I
Porumb (boabe) 0,29 locul I
Oleaginoase (inclusiv seminţe) 0,29 locul I
Fructe 0,13 locul III
Legume proaspete 0,11 locul III
Vinuri 0,52 locul I
Bovine 0,27 locul I
Porcine 0,1 locul III
Păsări 0,19 locul I
Lapte 0,15 locul II
(Sursa: Conturile din agricultură - Eurostat)

Procentul şi locul ocupat de Franţa în producţia 
agricolă a UE-27 în 2007

Sectorul agroalimentar 9,3
Sectorul energetic -58,1
Sectorul produc ţiei -18,9
Total FOB/FOB* -55,7

* Franco la bord

(Sursa: vămi, INSEE (Institutul Naţional de 
Statistică ş i Studii Economice))

Soldul comerţului exterior a l Franţei în 
2008 (în miliarde de euro)

Meseria dumneavoastră vă defineşte în ochii celorlalţi? 
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Agricultori 
Manageri 
Angajaţi necalificaţi

Liber profesionişti 
Profesii intermediare 
Muncitori necalificaţi

Camerele pentru Agricultură – APCA – Studii economice                                     sursa: SSP 


