Geopolítica Agrària

FRANÇA,
el cor agrícola d'Europa
França ha estat un dels centres agrícoles principals d'Europa durant segles. França és el
sisè major productor agrícola del món i potència agrícola líder de la UE, el que representa
el voltant d'un terç de totes les terres agrícoles a la UE. En certa mesura, la importància de
França a Europa i també al món, es deu principalment a la seva importància històrica en
els mercats agrícoles. Una importància que arriba als nostres dies: França segueix al capdavant d'Europa en l'agricultura, amb l’excepció de la Federació Russa.
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Gairebé la meitat del territori francès és apte per
l’activitat agrícola i té vora el 36% de la seva extensió que es correspon amb terres treballades per
l’agricultura. Amb 65,8 milions d’habitants,França
té vora 730.000 explotacions agràries i aproximadament el 7% de la seva població activa treballa
en l'agricultura o sectors similars, com ara la pesca
o la silvicultura. Si tenim en compte activitats com
el processament de productes agrícoles i altres
sectors relacionats, aquest percentatge és encara
més alt malgrat la tendència en els darrers anys,
com en el conjunt de països desenvolupats, ha
anat a la baixa.

El sector agrícola francès rep gairebé 11 mil milions
d’euros en subsidis de la Unió Europea. L'avantatge
competitiu de França està vinculat principalment a
l'alta qualitat i renom mundial dels seus productes,
com el formatge i el vi.
La proporció de terres utilitzades per a l'agricultura,
vora tres cinquenes parts del total, és ja un indicador
il·lustratiu de la importància de l'agricultura en
l’economia i societat francesa. En les darreres tres o
quatre dècades les dues grans mega-tendències del
sector ha estat la intensificació de la mecanització i
l’expansió del regadiu que han estat les dues grans
palanques en l’augment de la productivitat del sector.
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Els principals productes agrícoles que posen a
França entre els principals productors en el mercat
mundial són la remolatxa, vi, llet, carn de boví, cereals i oleaginoses. França lidera a la UE la producció
de remolatxa sucrera amb 29 milions de tones
mètriques l’any. Ocupa el segon lloc a la UE i al món
en la producció de vi, amb 5,3 milions de tones
mètriques, la majoria varietats de gran èxit comercial.

manifest la rellevància del mercat francès al continent. En suma, la producció agrícola a França puja
fins els 67.557 milions d’Euros, un 18,5% de la producció de la UE (28), envers els 41.169 milions d’Euros a Espanya, el que representa un 11,1% de la producció a la Unió.
Aquesta importància com a gran productor agrícola
té un reflexa directe en les exportacions. França exporta a la resta del món productes i serveis per
611.000 milions d’Euros, prop d’un 28% del seu Producte Interior Brut, en comparació, per exemple, els
338.000 milions d’exportacions, un 34% del PIB, en
el cas d’Espanya.

França també ocupa el segon lloc a la UE en la producció de llet, amb un total de 23,3 milions de tones
mètriques, i és el principal productor de carn de boví
amb 1.815.000 tones mètriques o de llavors oleaginoses, entre d’altres segments, el que posa de
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Farratge

13,0%

22,8%

7,3%

7,8%

Cultiu industrial

9,3%

20,4%

3,3%

4,4%

Horta

13,3%

22,8%
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3,6%

4,3%

Oli/oliva

-

-

6,9%

35,9%

Vaquí

29,7%

22,9%

15,6%

7,4%

Porcí

11,9%

9,4%

36,7%

17,8%

Oví

2,9%

13,8%

5,4%

16,0%

Aviram

14,0%

16,7%

16,0%

11,7%

Llet

35,1%
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França i Espanya: visió general
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Agricultura i territori
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Gairebé la meitat dels ingressos agrícoles a França
és generada per la cria de bestiar, i l'altra meitat per
cultius. El bestiar es cria principalment en el nord i
l'oest; ovelles i cabres principalment en el sud i l'est,
el que és més sec i més muntanyós. Els porcs i els
pollastres són criats per tot el territori. L'àrea de la
conca de París és la font de blat, mentre que una
mica d'arròs prové dels camps de reg del delta del
Roine. Mentre Borgonya, Xampanya, Bordeus, Alsàcia són ben coneguts regions del vi, el vi es produeix realment en tot el país.

El gran competidor en els mercats agrícoles globals
de França, també d’Espanya i resta de grans economies europees, són els Estats Units. Les exportacions agrícoles a França, són equivalents a uns
600.000 milions de dòlars anuals, es componen fonamentalment de soja i els seus derivats, pinsos i farratges, productes del mar, i de consum, especialment
aliments i la fruita seca. Les exportacions franceses
als Estats Units són molt més productes d'alt valor,
com ara els seus formatges, productes processats i
els seus vins.

Tanmateix, la pesca no té una contribució rellevant
en l'economia francesa en comparació amb l'agricultura en l'escala nacional. Malgrat això, a nivell local,
la pesca juga un paper important en àrees com ara
Normandia i Bretanya, la costa de l'Atlàntic Sud i la
Mediterrània. Concarneau, Boulogne-sur-Mer, Lorient, i La Rochelle són els principals ports pesquers
de França.
França és terra d’agricultura i forestal, on els boscos
són molt apreciats tant per raons econòmiques i
ecològiques. El Servei Forestal Nacional, fundada el
1966, és responsable de la gestió dels boscos del
país. De 1850 a 1900 es va produir una gran campanya de reforestació. Avui en dia, prop del 28% de la
terra francesa està coberta per boscos, el que és el
tercer més boscos país de la UE. Dos terços dels
boscos estan ocupats per arbres de fulla caduca, i la
resta són coníferes. Els boscos de França han crescut un 35% des de 1945 i es calcula que seguiran
creixent al voltant de 30.000 hectàrees cada any. Igual que en molts altres països, els boscos a França
s'utilitzen no només per a la producció de fusta, sinó
com a àrea d’oci. Per tant, mentre que el subministrament de productes de fusta hi juga un paper en un
ambient més saludable, els boscos també contribueixen a l'economia nacional, servint el sector turístic.

L’agricultura: clau en les exportacions
Amb les dades que hem anat posant sobre la taula,
no ha de sorprendre que França estigui entre els
principals països exportadors del món. França és el
tercer exportador mundial d’ordi, el cinquè de blat, o
el primer de vi. La importància de França en els mercats mundials ha anat minvant de manera ràpida,
com també de la resta d’antigues grans potències
agrícoles, a mesura que la Xina, Indonèsia, Brasil,
Índia, Vietnam, o Turquia, entre d’altres economies
emergents, han anat sofisticant les seves institucions i mercats i s’han convertit també en importants economies exportadores. En total, França va
tenir un superàvit comercial en el capítol agrícola de
15.887 milions d’Euros.
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