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Lucrarea de faţă se bazează pe şi actualizează studiul de bază privind agricultura şi dezvoltarea
rurală pregătit în anul 2003 ca o contribuţie la Memorandumul economic de ţară pentru
România, elaborat de Banca Mondială. Activitatea a fost condusă şi administrată de către Benoît
Blarel. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale din România a fost principalul
partener în cadrul acestei activităţi. Ediţia de faţă a fost pregătită de o echipă din care au făcut
parte Csaba Csaki şi Holger Kray, cu sprijinul Institutului de Economie Agrară din România,
contribuţii notabile având: Cecilia Alexandri, Dinu Gavrilescu, Lucian Luca şi Camelia
Şerbănescu. Din partea biroului Băncii Mondiale din Bucureşti, Gabriel Ioniţă şi Doina Petrescu
au coordonat şi sprijinit derularea studiului, Ana Maria Ihora a asigurat valorosul sprijin
administrativ, iar Maria Gabitan suportul editorial şi administrativ de la Washington. Contribuţii
şi comentarii valoroase au fost primite de la Delegaţia CE din România, de la Pierre-Olivier
Colleye, Valeriu Steriu, precum şi de la participanţii la seminarul pe tema acestui studiu,
eveniment care a avut loc la Bucureşti în data de 23 mai 2005.

Versiunea în limba română aparţine Institutului de Economie Agrară.
Traducere efectuată de Raluca Văleanu.
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PREFAŢĂ

România va deveni membră a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007. Când se va întâmpla acest
lucru, în România vor trăi mai mult de o treime din fermierii din Uniunea Europeană, în timp ce
agricultura României va reprezenta aproximativ a zecea parte din valoarea producţiei agricole a
UE. Contrastul între aceste două cifre ilustrează atât potenţialul uriaş de creştere economică, a
veniturilor şi a ocupării forţei de muncă oferit prin aderarea la piaţa comună a UE, cât şi
provocările cărora România trebuie să le facă faţă pentru a profita de acest potenţial. Se remarcă
trei provocări principale în acest sens. Prima este respectarea cerinţelor acquis-ului comunitar
agricol. A doua provocare este  decizia privind modalitatea de introducere a politicilor agricole
comune cheie, incluzând necesitatea de a creşte capacitatea sectorului de a absorbi programele
de sprijin semnificative din punct de vedere financiar ale Uniunii Europene. A treia provocare –
şi poate cea mai semnificativă – este facilitarea modernizării agriculturii României astfel încât
aceasta să poată beneficia în mod semnificativ de oportunităţile oferite de integrarea în piaţa
comună a Uniunii Europene.

Cu tot progresul semnificativ înregistrat în conformarea cu acquis-ul agricol, mai trebuie
încheiate unele măsuri importante. Aceste măsuri trebuie urgentate pentru a permite ajustarea
economiei rurale la noul mediu politic şi de piaţă şi realizarea capacităţii adecvate de absorbţie
pentru programele de susţinere ale Uniunii Europene. Guvernul trebuie să ia decizii strategice
privind schemele de susţinere care vor funcţiona prin introducerea politicii agricole comune
(PAC) a Uniunii Europene; va trebui, de asemenea, să transforme politica sa agricolă şi de
dezvoltare rurală într-o politică care să se conformeze mai mult politicii PAC. Lucrul cel mai
important, o atenţie deosebită trebuie acordată sprijinirii micilor ferme familiale care domină
peisajul agricol românesc, în direcţia modernizării şi participării la competiţia de pe piaţa
integrată, prin formularea unor intervenţii adecvate de dezvoltare rurală şi a măsurilor sociale
însoţitoare.

În coordonare cu Uniunea Europeană, Banca Mondială acordă asistenţă clienţilor săi pentru
pregătire în vederea aderării. Pe baza avantajului comparativ al Băncii Mondiale în analiza
politicilor şi în asistenţa tehnică pentru formularea politicilor, studiul de faţă prezintă pe scurt
rezultatele activităţii de consultanţă oferită Ministerului Agriculturii. Pregătit în strânsă
colaborare cu Institutul de Economie Agrară din România, studiul oferă o imagine de ansamblu
asupra sectorului agricol şi alimentar din România, asupra pregătirii României în vederea
aderării, precum şi o evaluare analitică a impactului potenţial al diferitelor opţiuni politice cu
privire la schemele viitoare de susţinere directă a veniturilor fermierilor români.

                        Laura Tuck,       Anand Seth,
Director,          Director,

Dezvoltarea Durabilă de Mediu şi Socială    Departamentul pentru Europa de Sud şi Centrală
    Regiunea Europa şi Asia Centrală
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Sumar executiv

În perspectiva apropiatei aderări a României la UE şi a implementării politicii agricole comune
(PAC) a acesteia, actuala restructurare a sectorului agroalimentar şi adaptare a cadrului
agroalimentar al ţării reprezintă o provocare pentru toţi cei interesaţi şi presupune luarea unor
decizii strategice de către toţi actorii scenei rurale. Ţinând seama de ultimele evoluţii, raportul de
faţă încearcă identificarea principalelor provocări care stau în faţă şi trasarea unei posibile căi de
depăşire a acestora.

Pe drumul parcurs de România pentru intrarea în UE la începutul anului 2007, pregătirile pentru
deplina integrare în politica agricolă comună (PAC) a Uniunii Europene se numără printre cele
mai importante priorităţi. În prezent însă, doi factori decisivi, şi anume capacitatea
administrativă de aplicare a viitoarelor politici agricole şi capacitatea de absorbţie a
sectorului pentru a putea efectiv profita de oportunităţile de integrare în piaţa comună a
UE, reclamă în continuare multă atenţie şi acţiune privind politicile din partea
decidenţilor.

Rezultatele (i) unei evaluări a elementelor care determină performanţa sectorului agroalimentar
şi (ii) ale simulării impactului potenţial al introducerii schemelor PAC de susţinere a venitului,
pe baza învăţămintelor desprinse din experienţa noilor state membre (NSM), evidenţiază trei
provocări fundamentale:

! finalizarea pregătirilor pentru implementarea PAC;
! alegerea unui traseu corespunzător pentru introducerea schemelor PAC de plăţi directe şi
! facilitarea adaptării structurale pentru creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar.

A. Finalizarea pregătirilor pentru implementarea PAC a UE

1. Modificarea politicilor pentru creşterea competitivităţii şi pentru introducerea PAC

Până de curând, finalizarea trecerii la un mediu de politică agricolă consecvent de piaţă şi
anumite măsuri de asigurare a veniturilor agricultorilor au stat în centrul atenţiei guvernului.
S-au încercat diferite forme de intervenţie pe piaţă, iar armonizarea cu PAC a devenit şi ea un
obiectiv, dar încă nu unul major din punct de vedere al măsurilor aplicate. Actualul sistem de
sprijin din agricultură combină intervenţia substanţială a guvernului cu principiile agriculturii de
piaţă. Dar el nu corespunde întru totul cu gradul de susţinere şi instrumentele PAC. În pofida
presiunilor ce vin din partea producătorilor agricoli de creştere imediată a sprijinului şi protecţiei
şi a nevoii evidente de convergenţă cu nivelurile UE înainte de aderare, nivelul sprijinului şi
măsurile la graniţă ar trebui să rămână neschimbate, în scopul menţinerii presiunii pentru
finalizarea reformelor şi al încadrării în limitele constrângerilor bugetare şi ale angajamentelor la
OMC. Dar setul instrumentelor aplicate va trebui rapid modificat de la unul neconform cu PAC
(de ex., subvenţiile pentru inputuri şi suplimentele de preţ al produselor) la un set de instrumente
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conform cu PAC, în care intră decuplarea sprijinului direct al venitului şi la care se adaugă
programe care ţintesc cu eficacitate nevoia de creştere a competitivităţii şi eficienţei sectorului,
ceea ce nu se poate realiza cu actualul set de măsuri.

În mersul spre integrarea în UE, va trebui în primul rând eliminat accentul pus pe creşterea
producţiei. Atenţia acordată creşterii producţiei a determinat politica agricolă în trecut, prin
promovarea intervenţiilor în favoarea anumitor produse şi introducerea de distorsiuni pe pieţele
agricole. Dat fiind mediul deschis al comerţului din zilele noastre, în general, şi obiectivele
aderării la UE privind comerţul, în special, oficialităţile române care stabilesc politica agricolă va
trebui să-şi modifice mentalitatea în favoarea creşterii competitivităţii, nu a producţiei. România
este afectată de randamentele în general scăzute ale producţiei agricole atât vegetale, cât şi
animale, la acestea adăugându-se o productivitate a muncii în agricultură care este de departe cea
mai scăzută din regiune. Acestea, şi nu tradiţionala creştere a producţiei, sunt problemele de
reformă agricolă asupra cărora cei care elaborează politicile va trebui să se concentreze.
Competitivitatea face necesară creşterea eficienţei în agricultură. Ceea ce nu se poate realiza
decât prin politici care să faciliteze reorganizarea structurală a agriculturii, permiţând închiderea
exploataţiilor ineficiente (de ex.: prin scheme eficiente de pensionare anticipată) şi eliminând
obstacolele din calea extinderii unităţilor agricole noi şi mai eficiente (de ex.: prin eliminarea din
actualele scheme de pensionare anticipată a agricultorilor a acelor prevederi inechitabile ce
defavorizează arendarea pământului; prin introducerea unor scheme de instalare a tinerilor
agricultori).

Cadrul de politică agricolă şi sistemul de sprijin recomandate va trebui să pună în centrul atenţiei
facilitarea modificărilor structurale necesare, iar creşterea competitivităţii nu trebuie amânată
până la intrarea în UE. Se recomandă mai curând facilitarea capacităţii de adaptare a sectorului
în faţa apropiatei provocări cu care se va confrunta producţia în mediul de piaţă extrem de
competitiv al UE, prin urmărirea obiectivelor descrise în continuare:

! Finalizarea rapidă a celor mai importante măsuri de tranziţie rămase, cum ar fi
privatizarea pământului, crearea unei pieţe funciare funcţionale.

! Facilitarea comasării sectorului micilor ferme agricole, prin crearea de locuri de muncă
neagricole în rural, care să conducă la reducerea forţei de muncă din agricultură şi
creşterea productivităţii muncii.

! Utilizarea cu mai mare eficacitate a sprijinului bugetar acordat agriculturii prin programe
de sprijin care să pună accentul mai curând pe creşterea eficienţei, şi nu pe susţinerea
preţurilor şi subvenţionarea exporturilor.

! Includerea diferitelor instrumente de intervenţie a guvernului în sector, într-un cadru mai
consecvent şi mai previzibil, inclusiv prevederea unei mai bune orientări a agricultorilor
până la introducerea PAC.

! Crearea instituţiilor necesare aplicării la timp şi în mod corespunzător a politicilor de
sprijin după integrarea în UE.

! Separarea clară a măsurilor sociale din rural (de ex., măsuri de reducere a tensiunilor
sociale şi asigurare a protecţiei sociale în zonele rurale) de principalele instrumente de
politică agricolă vizând creşterea eficienţei şi competitivităţii.
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2. Crearea instituţiilor şi sistemelor de reglementare conforme cu cele din UE

România va trebui să implementeze întregul acquis comunitar până la data aderării. Aceasta
presupune în principal două condiţii prealabile: (a) crearea unei pieţe competitive, cu instituţii
publice şi private capabile să îndeplinească cerinţele pieţei comune şi (b) înfiinţarea unor
instituţii compatibile cu cele din UE, capabile de a administra PAC. Fără realizarea unui cadru
instituţional corespunzător, România nu va putea face faţă imensei sarcini administrative
de implementare a ambilor piloni ai PAC (Caseta 1) şi îndeosebi a administrării sistemului
plăţilor unice în funcţie de suprafaţă (SPUS) şi a sistemului naţional al plăţilor directe
compensatorii (PDNC). Aşa cum arată experienţa noilor state membre (NSM), o amânare
semnificativă poate crea tensiuni politice şi discredita avantajele aduse ţării de calitatea de
membru al UE.

Implementarea instituţiilor conforme cu PAC şi pregătirea personalului calificat s-au dovedit a fi
una din principalele provocări cu care s-a confruntat România pe drumul integrării în UE. România
a trenat în această privinţă şi
este mult în urma vecinei sale
din cel de-al doilea val de inte-
grare, Bulgaria. Recunoscând
nevoia unui progres accelerat,
Guvernul României a făcut o
serie de primi paşi prin revizui-
rea şi aprobarea în iulie 2002 a
unui Program naţional pentru
adoptarea acquis-ului (PNAA)
şi în octombrie 2002 a deschis
negocierile cu CE la capitolul
agricultură, pe care l-a închis
provizoriu în iunie 2004. Aceş-
tia reprezintă, într-adevăr, paşi
în direcţia accelerării dezvoltă-
rii instituţiilor agricole şi rurale,
care, pentru a deveni realitate,
necesită însă voinţă politică
susţinută şi sprijin bugetar la
timp1.

În pofida unor semnificative progrese în anumite domenii (de ex., prevederile acquis-ului
veterinar şi fitosanitar, inclusiv capitolele privind siguranţa alimentelor), se menţin preocupările
legate de capacitatea României de a satisface cerinţele complexe de administrare ale PAC. Va
trebui depuse eforturi sporite şi dezvoltată în continuare capacitatea instituţională, acordându-se
în mod special atenţie următoarelor aspecte:
                                                
1 Conform unei estimări a MAPDR (noiembrie 2002), efortul bugetar pentru implementarea acquis-ului privind

organizaţiile comune de piaţă se ridică la circa 220 milioane €, din care 87% reprezintă costul implementării
acquis-ului, iar 13% costurile de funcţionare. Din suma totală, 54% este destinată dezvoltării capacităţii
instituţionale, 36% adoptării acquis-ului şi pregătirii personalului şi 10% investiţiilor.

Caseta 1. "Pilonii" PAC a UE

Cheltuielile privind agricultura în UE se fac în cadrul a două mari
capitole (aşa-numiţii „piloni”) de cheltuieli agricole.

Susţinerea pieţei şi a veniturilor (pilonul 1)
Măsurile de sprijinire a pieţei şi venitului acoperă plăţile directe acordate
fermierilor şi subvenţiile legate de piaţă acordate în continuare prin
organizaţiile comune de piaţă, ca, de ex., achiziţionarea de produse pen-
tru depozitele publice, scheme de valorificare a surplusului şi subvenţiile
pentru exporturi. Până acum, sprijinirea venitului şi, într-o mai mică
măsură, sprijinirea pieţei au constituit zonele majore ale cheltuielilor
PAC. Dar, pe măsură ce PAC evoluează, situaţia se modifică treptat.
Finanţarea pentru pilonul 1 provine din secţiunea de garantare
a FEOGA.

Dezvoltare rurală (pilonul 2)
Măsurile tot mai importante de dezvoltare rurală urmăresc încurajarea
serviciilor de mediu, ajutorarea zonelor dificile pentru agricultură şi
promovarea calităţii alimentelor, creşterii standardelor şi bunăstării
animalelor. Aceste măsuri sunt cofinanţate de UE şi statele membre.
Noul sistem de modulare obligatorie (adică trecerea fondurilor de la
producţie la dezvoltare rurală) va fi utilizat pentru finanţarea introducerii
noilor măsuri de dezvoltare rurală convenite prin reforma PAC din iunie
2003 (Caseta 3.3) sau pentru consolidarea măsurilor existente.
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! Accelerarea substanţială a eforturilor de înfiinţare a instituţiilor şi structurilor
orizontale legate de administrarea organizaţiilor comune de piaţă (OCP) şi crearea
infrastructurii fizice (de ex., certificarea depozitelor de intervenţie).
Actuala modificare a legislaţiei pentru satisfacerea reglementărilor OCP şi iniţierea
înfiinţării unui sistem de informaţii de piaţă (care va trebui să fie pe deplin operaţional în
ianuarie 2007) reprezintă o condiţie necesară, dar nu şi suficientă, pentru îndeplinirea
obligaţiilor acquis-ului comunitar (AC) referitoare la administrarea OCP. Învăţămintele
desprinse din NSM vecine (de ex., Ungaria) au arătat că modificarea doar a legislaţiei,
fără asigurarea unor suficiente capacităţi fizice, va conduce la substanţiale probleme de
funcţionare, putând determina proteste din partea producătorilor agricoli şi a locuitorilor
din rural. Este deci nevoie de:
- crearea/transformarea capacităţii administrative pentru armonizarea standardelor
şi clasificărilor, crearea capacităţilor instituţionale şi monitorizarea capacităţilor
necesare participării depline la OCP-urile PAC;

- facilitarea creării/transformării capacităţii fizice pentru a avea o infrastructură de
depozitare certificată şi suficientă ca mărime, necesară funcţionării corespunzătoare a
unui sistem de intervenţie pe piaţă.

! Sporirea eforturilor pentru un sistem integrat de administrare şi control (Integrated
Administration and Control System - IACS) şi a unei scheme de identificare a
parcelelor (Land Parcel Identification Scheme - LPIS), ca o condiţie prealabilă a
funcţionării PAC.
Controlul plăţilor PAC se face pe baza unor sisteme administrative atotcuprinzătoare şi se
axează pe tehnologii foarte specifice. Fără aceste elemente fundamentale în administrarea
PAC la nivel naţional, autorităţile române nu vor putea opera efectiv schema plăţilor
respective. Mai mult decât atât, agricultorii români nu vor putea să acceseze vreun
sprijin PAC în absenţa unui sistem IACS/LPIS funcţional, nici să prezinte cereri corect
formulate de participare la schemele de acordare a ajutoarelor PAC, ceea ce ar putea
reduce posibilităţile sectorului rural de a beneficia de pe urma aderării la UE. Pentru
a asigura aceste posibilităţi, este deci necesar:
- să se realizeze la timp dezvoltarea instituţiilor şi capacităţii (umane, instituţionale şi

de tehnologia informaţiei pentru înfiinţarea şi funcţionarea IACS);
- să se dea atât agricultorilor, cât şi administraţiei PAC posibilitatea de (i) a pregăti

formulare pretipărite pentru sprijinul acordat prin SPUS/zone defavorizate sau rapoarte
informative în scopul completării cererilor de ajutor în cadrul măsurilor agricole şi de
mediu; (ii) a verifica corectitudinea informaţiilor conţinute în cereri referitoare la
terenul agricol; (iii) a efectua verificări fizice la faţa locului la anumite entităţi
selecţionate şi a consemna rezultatele verificărilor.

! Implementarea integrală a standardelor de comercializare, în scopul eligibilităţii
pentru alocările din cadrul “măsurilor de piaţă”.
Implementarea AC privind standardele de comercializare şi organizaţiile producătorilor
este în curs de realizare, dar se află abia într-un stadiu iniţial, periclitând integrarea în
UE/PAC în 2007. Fără o implementare deplină, sectorul agricol al României va fi
dezavantajat, datorită faptului că produsele sale vor fi excluse de pe piaţa comună a UE.
Este deci nevoie de:
- eforturi sporite şi concertate pentru a grăbi apariţia grupurilor/organizaţiilor de

producători. Acesta reprezintă un pas obligatoriu pentru eliberarea sumelor alocate
măsurilor de piaţă în cadrul pilonului 1 al PAC;
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- crearea capacităţii corespunzătoare de etichetare a produselor (în special a produselor
organice – ecologice) care nu întruneşte încă cerinţele UE, prin îmbunătăţirea
infrastructurii şi dezvoltarea capacităţii (pregătirea clasificatorilor şi a
instructorilor).

! Prezentarea integrală a schemei de sprijin direct PAC (SPUS).
Guvernul României nu şi-a îndeplinit încă integral obligaţia de a preciza setul
programelor de sprijin pentru plăţile directe din cadrul pilonului 1 al PAC. Întârzierea
este în principal atribuibilă nevoii de îmbunătăţire semnificativă a capacităţii umane,
tehnice şi fizice a administraţiei naţionale/regionale. Este totuşi nevoie ca precizarea să se
facă la timp, pentru a permite sectorului agricol luarea deciziilor corespunzătoare înainte
de campania de recoltare din 2006. Prin urmare, este urgentă nevoie de crearea/
transformarea capacităţilor în domeniul plăţilor directe (eligibilitate şi modalităţi de
plată) şi îmbunătăţirea/transformarea capacităţii administrative (infrastructura admi-
nistrativă a autorităţii de administrare, agenţiei de plăţi, IACS, LPIS) la nivel naţional şi
regional.

! Modificarea şi dezvoltarea capacităţii administrative pentru ca sectorul rural să
poată beneficia de alocări semnificative în cadrul pilonului 2 PAC
Restanţele în implementarea obligaţiilor AC legate de pilonul 1 PAC, întârzierea în
crearea/transformarea capacităţilor naţionale/regionale de operare a fondurilor de
dezvoltare/structurale ale UE şi administrarea fondurilor publice care nu a fost încă
adaptată periclitează capacitatea ţării de a opera corespunzător şi a absorbi fondurile
alocate pilonului 2 PAC (2,5 miliarde euro pe perioada 2007-2009). În cadrul PAC,
fondurile pentru pilonul 2 sunt acordate pentru sprijinirea unei dezvoltări echilibrate a
regiunilor rurale ale României, reducerea deficitului de venit, sprijinirea transformărilor
structurale şi creşterea competitivităţii sectorului agricol.
Evaluări recente ale BM au scos în evidenţă nevoia pronunţată în zonele rurale ale
României de întărire a sprijinului acordat dezvoltării rurale. Mai mult, învăţămintele
desprinse din preluarea nesatisfăcătoare a fondurilor SAPARD pe perioada 2000-2006 în
România, existând pericolul ca fondurile UE să fie dezangajate, subliniază nevoia unei
substanţiale dezvoltări a capacităţii atât în cadrul administraţiei, cât şi al comunităţii
bancare şi de afaceri din mediul rural.
Pentru (i) a da posibilitatea administraţiei naţionale/regionale de a opera în mod
corespunzător programele de dezvoltare rurală şi (ii) a da posibilitatea comunităţii rurale
de a solicita cu succes şi a beneficia de fondurile alocate, este deci nevoie de:
- elaborarea/modificarea corespunzătoare şi la timp a strategiilor (PNDR; precizarea

programului operaţional sectorial), în scopul eligibilităţii pentru plata alocărilor UE
pentru operaţiuni structurale şi în cadrul pilonului 2 PAC;

- analizarea şi implementarea corespunzătoare a modificărilor necesare în adminis-
trarea şi utilizarea fondurilor publice, în scopul satisfacerii cerinţelor de cofinanţare
a ţării, cu risc minim de deficit bugetar;

- restructurarea corespunzătoare a autorităţilor publice naţionale/regionale pentru
operarea/monitorizarea programelor din cadrul pilonului 2, conform practicilor de
evaluare UE, pentru a evita riscul penalizării bugetare;

- identificarea şi rezolvarea nevoilor atât ale autorităţilor publice regionale, cât şi ale
sectorului rural, pentru solicitarea cu succes de a accesa şi beneficia de fondurile din
cadrul pilonului 2.
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B. Alegerea unui traseu corespunzător pentru introducerea schemelor PAC
de plăţi directe

1. Opţiunile de introducere a SPUS

În baza acordurilor încheiate în cadrul negocierilor de aderare la Capitolul 7 - Agricultură,
implementarea PAC în România pune în faţa guvernului o suită de importante decizii
strategice ce urmează a fi evaluate şi luate de acesta. În aceste decizii strategice intră alegerea
schemei de plată pentru măsurile de sprijinire directă a venitului, eventualele suplimentări ale
plăţilor pe baza suprafeţei, modalităţile de plată, transferurile între alocările bugetare şi, desigur,
definirea criteriilor de eligibilitate.

2. Efectele introducerii PAC asupra venitului producătorilor
Introducerea regimului preţurilor PAC
Pentru România, introducerea politicii agricole comune a UE va aduce o schimbare completă a
politicilor de susţinere şi piaţă agricolă. În afara eliminării schemelor de susţinere directă aplicate
în prezent (care în 2004 au reprezentat, în medie, 4,5% din venitul exploataţiei), ea va mai
însemna şi introducerea organizaţiilor comune de piaţă pentru produsele agricole şi ajustarea
legată de aceasta a preţului produselor agricole primare. Actualele scheme de plăţi directe vor fi
înlocuite de un set mult mai larg de plăţi directe PAC. Analizele efectuate în studiul de faţă
contribuie la înţelegerea impactului economic al acestei reforme.

Într-o primă fază, analiza s-a concentrat doar asupra impactului introducerii preţurilor PAC (fără
plăţi directe), ea reflectând care ar fi impactul asupra veniturilor agricole dacă toate schemele
plăţilor directe aplicate în prezent ar fi înlocuite doar de preţurile PAC. Pornind de la ipoteza
actualelor niveluri ale preţurilor atât
în România2, cât şi în UE şi ţinând
seama de recentele tendinţe ale pieţei,
rezultatele noastre arată că introdu-
cerea plăţii directe PAC fără plăţile
suplimentare de susţinere a venitu-
rilor nu ar menţine veniturile tutu-
ror producătorilor agricoli la nive-
lurile dinainte de aderare. Datorită
modificării preţurilor produselor,
evoluţia venitului în absenţa plă-
ţilor directe ar fi negativă pentru
majoritatea produselor vegetale.
Dar efectul ar fi pozitiv pentru
venitul producătorilor de produse
animale, pentru care costul redus al
nutreţurilor (cereale în special) se
adaugă evoluţiei pozitive a veniturilor

                                                
2 Analiza se bazează pe ipoteza că preţurile produselor agricole din România vor fi modificate la nivelul actual din UE.

Figura 1. Efectele introducerii PAC asupra veniturilor din
sector la nivelul anului 2007
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datorate preţurilor mai ridicate ale produselor (lactate în special). Per total, simpla trecere la
regimul preţurilor PAC fără acordarea de plăţi directe ar corespunde unei reduceri a veniturilor
producătorilor în medie cu 19% (Figura 1).

Decizia strategică privind schema plăţilor unice în funcţie de suprafaţă (SPUS)
Cu excepţia Sloveniei, toate noile state membre din Europa Centrală şi de Est care au aderat la
UE în 2004 au optat pentru introducerea unei scheme de plăţi unice în funcţie de suprafaţă
(SPUS), o versiune simplificată a actualei scheme de plăţi agricole unice, PAU, din UE. Este
foarte probabil ca şi Guvernul României să opteze pentru aceasta. Introducerea treptată a
plăţilor SPUS pentru producătorii agricoli, pornind de la nivelul de 25% din media pentru
UE-15 în 2007, va mări semnificativ importanţa relativă a schemelor de plăţi directe
acordate fermierilor români (de la 4,5% din venitul exploataţiei, conform actualelor politici,
până la 40%, conform PAC).
În 2007, SPUS de bază (fără suplimente) nu va duce imediat la creşterea generală a
venitului producătorilor agricoli, dar va compensa aproximativ jumătate din acea parte a
pierderii de venit rezultate din trecerea la nivelurile mai scăzute de sprijinire a preţurilor
produselor vegetale pe piaţa din UE. Per total, impactul modificării preţurilor în urma intrării
în piaţa comună a produselor agricole şi nivelul iniţial relativ scăzut al plăţilor directe ar duce la
reducerea cu 9,6% a valorii adăugate în sector, în absenţa acordării unor suplimente (Figura 2).
Deşi nu se va acorda nici o plată SPUS pentru activităţile de creştere a animalelor ca atare,
producătorii de produse animale vor beneficia de creşteri ale veniturilor prin creşterea preţurilor
la produsele animale realizate (outputuri), reducerea preţurilor inputurilor şi plăţile SPUS pentru
suprafeţele cultivate cu furaje. Producătorii din sectorul vegetal s-ar confrunta, în medie, cu o
reducere a veniturilor. În 2010, moment în care plăţile SPUS ar ajunge la 40% din media
pentru UE-15, venitul mediu din agricultură ar depăşi nivelurile actuale.

Decizia strategică de introducere a plăţilor directe naţionale complementare (PDNC)
În lumina unor probabile pierderi de venit pe termen scurt între 2007 şi 2010, completarea
plăţilor directe SPUS cu PDNC ar reprezenta singura opţiune strategică conformă cu PAC
pentru protejarea sau chiar creşterea
venitului producătorilor în fazele iniţiale
ale aderării la UE. Până în 2010, perioada în
care nivelurile SPUS introduse treptat se
situează la mai puţin de 40% din cele ale UE-
15, iar măsurile anuale din cadrul pilonului 2
PAC nu sunt integral absorbite (experienţa
NSM a arătat că poate trece până la un an de
la aderare pentru eliberarea sumelor iniţiale),
suplimentarea SPUS cu PDNC reprezentând
cel puţin 20% din media pentru UE-15 ar
duce la o creştere de venit la nivelul sec-
torului cu 1,9% încă din primul an de aderare
la PAC (Figura 2). Dacă MAPDR se va
decide pentru un sistem naţional de plăţi
directe compensatorii la hectar până la nivelul

Figura 2. Efectele introducerii SPUS şi PDNC
asupra veniturilor în sector la nivelul anului 2007
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maxim permis de 30% din media pentru UE-
15, venitul în cadrul sectorului va creşte cu
8,0% în 2007.
Prin urmare, decizia MAPDR cu privire la
nivelul PDNC va depinde de obiectivul care
urmează să fie atins prin acest transfer de
venit. Dacă obiectivul va fi menţinerea în
primul an al aderării a venitului mediu al
producătorilor la nivelurile actuale premer-
gătoare aderării, opţiunea preferabilă ar fi
un supliment de 20% din nivelul UE-15
(Figura 3). Dacă obiectivul urmărit este
menţinerea venitului fermierilor din ferme
de toate mărimile, va fi necesară suplimen-
tarea cu 30% din nivelul UE-15. Această
opţiune ar putea determina o creştere de
aproape 25% a venitului producătorilor cu
ferme mari (de peste 100 ha). În afara
acestor considerente de echitate, aceste opţiuni
va trebui însă cântărite şi prin prisma impli-
caţiilor lor bugetare (a se vedea în continuare).
Cu timpul, pe măsură ce nivelul plăţilor SPUS
va creşte, abordarea dinamică a suplimentelor
acordate prin PDNC – prin care nivelul su-
plimentului se reduce corespunzător creşterii
nivelului SPUS – va da guvernului posibilita-
tea de a menţine venitul producătorilor agri-
coli constant; în 2010, fără nici un alt su-
pliment, plăţile SPUS vor fi suficiente pentru
creşterea veniturilor medii ale fermierilor.

Decizii strategice privind modalităţile de plată
Evaluarea noastră recunoaşte nevoia completării SPUS cu PDNC în faza iniţială a aderării, dacă
se urmăreşte protejarea veniturilor agricole în primii ani de aderare la UE. Pe lângă decizia
strategică de introducere a PDNC, o altă decizie strategică se referă la precizarea modalităţii de
acordare a PDNC, şi anume dacă plăţile se vor acorda la hectar sau sub formă de prime
pentru anumite culturi sau creşterea anumitor specii de animale. Îndreptând întrucâtva plă-
ţile directe către o anume ţintă, PDNC pentru anumite produse ar putea fi percepute ca o încer-
care de atenuare a efectelor potenţial negative asupra venitului unor categorii de agricultori. Da-
tele existente arată însă că aplicarea unei scheme PDNC unice, decuplate, trebuie preferată
schemelor PDNC specifice, cuplate.

S-a exprimat îngrijorarea că producătorii de lapte, de exemplu, ar putea înregistra o substanţială
pierdere de venit, întrucât alocarea plăţilor directe nu se va face decât pentru terenul agricol. De
fapt, dovezile indică exact contrariul, întrucât, prin aplicarea politicilor de tip PAC, producătorii
de produse lactate ar putea înregistra o creştere de venit de până la 23% încă din primul an de

Figura 3. Efectele introducerii SPUS şi PDNC
asupra venitului producătorilor, în funcţie
de mărimea exploataţiei, 2007
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aderare (Figura 1). În plus, o serie de alte efecte pozitive asupra venitului, cum ar fi plăţile
pentru suprafeţele cultivate cu furaje, se vor adăuga evoluţiilor pozitive ale venitului în
subsectorul producţiei animale.

Costurile ridicate de implementare şi complexitatea administrativă asociată PDNC specifice pe
produs, impactul lor distorsionant pe termen lung asupra structurilor de producţie favorizează
aplicarea PDNC pe o bază cât mai egală şi simplificată cu putinţă. Orice preocupare pentru ca
PDNC să favorizeze anumite regiuni sau subsectoare faţă de cel vegetal pare să constituie o
decizie mai ales politică. Schemele de sprijin care vizează anumite nevoi de ajustare sec-
torială sau inegalităţi regionale de venit vor fi mult mai bine rezolvate prin pilonul 2 PAC.

Decizia strategică privind criteriile de eligibilitate
Guvernul va trebui să determine nivelul de eligibilitate pentru plăţile directe SPUS (criterii de
mărime a exploataţiilor agricole - a fermelor - şi de mărime a parcelelor). Conform regulilor UE,
suprafaţa minimă a terenului eligibil pentru sprijin în cadrul SPUS este de 0,3 ha, dar România
poate stabili un nivel mai ridicat, care să nu depăşească însă 1 ha. În practică, toate NSM care
aplică SPUS au optat pentru stabilirea suprafeţei minime la 1 ha.

Decizia privind criteriile de eligibilitate a exploataţiilor în funcţie de mărime ar putea face
ca până la 50% din producătorii agricoli să nu beneficieze de regimul SPUS/PDNC. Deşi
aceste praguri de mărime a exploataţiei trebuie stabilite astfel încât să faciliteze modificarea
structurii şi a costurilor administrative prohibitive de operare a SPUS pentru exploataţiile
agricole foarte mici, ele vor fi probabil controversate în cazul României. Conform
Recensământului agricol din 2002, 49,5% din cele 4,5 milioane de exploataţii agricole ale ţării
au sub 1 ha de teren agricol. Prin fixarea pragului de eligibilitate la 1 ha, aceste exploataţii vor fi
implicit excluse de la orice sprijin acordat printr-o schemă de susţinere directă SPUS/PDNC. În
lumina repartiţiei inegale a modului de folosinţă a pământului în România, excluderea
exploataţiilor agricole mai mici de 1 ha va face ca doar 5% din terenul agricol să nu fie eligibil
pentru SPUS. Respectarea pragului minim de eligibilitate din UE de 0,3 ha va exclude totuşi
26,2% din proprietăţile agricole, dar numai 0,9% din terenul agricol de la plăţile SPUS/PDNC.

Consideraţii privind eficienţa plăţilor SPUS: avertismente importante
Fără a subestima dimensiunea socială a acestei excluderi de la plăţile directe de susţinere a
venitului, rolul plăţilor directe în rezolvarea problemelor venitului agricol nu trebuie
supraestimat. Schemele de plăţi directe de tip SPUS pot asigura o oarecare stabilitate venitului şi
reduce riscul de venit al producătorilor agricoli prin "garantarea unui venit minim din
agricultură". Dar schemele de sprijin direct nu se pot substitui nevoii de creştere a
productivităţii şi competitivităţii agriculturii româneşti. Creşterea productivităţii şi
competitivităţii rămâne soluţia durabilă pe termen lung pentru rezolvarea problemelor venitului
agricol. Schemele de susţinere a agriculturii care vizează nevoi specifice de ajustare sectorială,
cum ar fi comasarea exploataţiilor agricole, investiţiile la nivelul exploataţiilor pentru creşterea
competitivităţii sau productivităţii lor, s-ar realiza mai bine în cadrul pilonului 2 PAC. În mod
asemănător, aplicarea unei scheme de susţinere directă a venitului nu se poate substitui imple-
mentării măsurilor din cadrul pilonului 2, ca, de exemplu, o schemă de pensionare (anticipată)
pentru sectorul agricol.
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În plus, plăţile directe de susţinere a venitului pot complica restructurarea, procesul de comasare
şi modernizare a agriculturii româneşti. De exemplu, plăţile directe pentru susţinerea venitului
pot reduce stimulentele pentru comasare, întrucât garantează “un venit minim” din agricultură,
reducând astfel stimulentul ca agricultorii mai în vârstă care nu realizează profit să renunţe la
agricultură şi să-şi vândă/arendeze proprietăţile unor întreprinzători mai productivi. Plăţile SPUS
şi efectele acestora asupra preţului de vânzare sau arendare a pământului pot şi ele îngreuna
comasarea suprafeţelor de teren, îndeosebi într-un mediu în care creditul agricol nu este
dezvoltat. Dovezile furnizate de alte state membre UE arată că plăţile de susţinere acordate la
hectar duc la semnificative creşteri ale preţurilor de cumpărare şi în special arendare a
terenurilor agricole. Aceasta va defavoriza semnificativ pe arendaşi, va încetini fenomenul de
comasare în vederea realizării unor ferme viabile ca mărime şi va corespunde unui sprijin
acordat mai curând proprietarilor de pământ decât producătorilor agricoli.

Această legătură între plăţile directe de susţinere a venitului şi nevoia de creştere a productivităţii
şi competitivităţii indică necesitatea separării clare a măsurilor sociale (de ex., măsuri de
reducere a tensiunilor sociale şi de protecţie socială în mediul rural) de principalele
instrumente de susţinere a venitului agricol.

3. Efectele introducerii PAC asupra venitului consumatorilor

Datorită impactului pe care îl va avea asupra preţurilor agricole şi deci asupra preţului
alimentelor, aderarea la UE va afecta şi consumatorii din România. Se aşteaptă însă ca impactul
asupra consumatorilor să fie mult mai puţin semnificativ decât asupra producătorilor agricoli.
Este de aşteptat ca modificarea preţurilor produselor agricole interne determinată de PAC
să afecteze negativ doar în mică măsură sau deloc consumatorul mediu din România.
Creşterea concurenţei dintre firmele internaţionale de desfacere a produselor alimentare pe piaţa
românească ar putea duce chiar la o reducere reală a IPC pentru produsele alimentare după
aderare. Ca urmare, creşterile moderate ale cheltuielilor alimentare, estimate la 1,6% (Figura 4),
vor determina scăderea veniturilor consumatorilor cu mai puţin de 1% pe termen mediu (cu
alte cuvinte, dacă consuma-
torii îşi vor adapta coşul de
consum la noile preţuri) şi
cu 1,4% dacă ei nu îşi vor
modifica structura consu-
mului. Dar, prin prisma expe-
rienţei NSM, ne aşteptăm ca
preţurile alimentelor la consu-
mator să scadă şi deci consu-
matorii să beneficieze de pe
urma aderării. În NSM, preţu-
rile la consumator au scăzut, de
fapt, după aderare, ca urmare a
creşterii concurenţei dintre fir-
mele de desfacere, prelucrare
şi distribuţie a produselor ali-

Figura 4. Impactul pe termen mediu al introducerii PAC asupra
cheltuielilor alimentare
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mentare, în pofida faptului că, spre deosebire de România, preţurile interne de producţie erau sub
nivelul celor din UE şi au crescut.

Deşi la un nivel relativ scăzut, pierderea imediată reală de venit este mai mare pentru două
tipuri de familii: cele mai sărace şi cele urbane, probabil, care nu produc alimente pentru
consum propriu. Creşterea cheltuielilor legate de preţul alimentelor ar putea duce la o creştere
în medie cu 0,2% a populaţiei care se situează sub pragul de sărăcie.

4. Efectele introducerii PAC asupra bugetului de stat

În urma aderării, România va deveni un beneficiar net raportat la bugetul UE. În perioada
iniţială prevăzută pentru 2007-2009, fondurile aproximative alocate de UE doar pentru PAC (4
miliarde euro) depăşesc semnificativ contribuţia totală a României la bugetul UE (aprox. 0,8
miliarde euro). Totalul cheltuielilor publice pentru agricultură şi dezvoltare rurală în primii trei
ani de după aderare se va ridica la minimum 4,6 miliarde euro, inclusiv cele 606 mil. euro repre-
zentând cofinanţarea naţională a măsurilor din cadrul pilonului 2 PAC. Această cifră minimă se
bazează pe evaluarea implementării PAC şi SPUS fără suplimente. Orice decizie de creştere a
nivelului suplimentelor va determina creşterea cheltuielilor publice totale pentru agricultură şi
dezvoltare rurală, sporind totodată în mod semnificativ şi necesarul de cofinanţare al ţării.

Implicaţiile deciziei strategice privind transferurile între pilonii PAC pentru suplimentarea
SPUS
Pe lângă impactul avut asupra venitului producătorilor şi consumatorilor, opţiunea finală
privind nivelul de suplimentare a SPUS şi sursa sa de finanţare va trebui să ţină seama şi
de implicaţiile sale fiscale, trebuind să se realizeze un echilibru între suma “pe care şi-o
poate permite” bugetul naţional pentru satisfacerea necesarului de cofinanţare şi totalul
fondurilor publice (UE şi naţionale) “dorit” a fi cheltuit pentru măsurile din cadrul
pilonilor 1 şi 2. O analiză a tuturor opţiunilor de implementare existente arată că structura lor
este aceeaşi, şi anume (i) o suplimentare mai ridicată a plăţilor SPUS (0%-30% din nivelul
sprijinului UE-15) implică un necesar bugetar naţional relativ mai ridicat; (ii) suplimentarea
plăţilor SPUS de bază exclusiv din resursele bugetului naţional este mai costisitoare pentru
bugetul statului decât prin finanţarea lor parţială prin repartizarea (unui procent de până la 20%)
din sumele alocate de UE măsurilor de dezvoltare rurală din cadrul pilonului 2, dar
(iii) finanţarea plăţilor suplimentare din sumele alocate pilonului 2 reduce fondurile puse la
dispoziţia României pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de PAC (Tabelul 1).

Cele mai moderate alocări financiare din surse naţionale (606 milioane euro pentru alocările UE
pe perioada 2007-2009) se obţin prin decizia Guvernului de a nu suplimenta plăţile SPUS prin
PDNC. Cel mai ridicat total al fondurilor publice (UE şi naţionale) pentru măsurile din cadrul
pilonilor 1 şi 2 în sectorul rural ar putea atinge 5,5 miliarde euro în 2007-2009, în cazul finanţării
integrale din surse naţionale a suplimentului de 30% din nivelul UE-15. O astfel de opţiune apare
ca prohibitivă din punct de vedere fiscal, dat fiind necesarul semnificativ de cofinanţare
naţională (1,5 miliarde euro). Altfel spus, suplimentarea plăţilor SPUS determină creşterea
fondurilor totale (UE şi naţionale) pentru sectorul agricol şi de dezvoltare rurală. Dar ea are
şi un preţ ce va trebui suportat de bugetul naţional şi de contribuabil.
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Tabelul 1. Implicaţii bugetare ale alternativelor de finanţare a suplimentării SPUS, 2007-2009

Necesarul
contribuţiei naţionale

la

Fonduri disponibile
pentruSupli-

men-
tare

Sursa de
finanţare a

suplimentării* plăţi
directe

măsuri
pilon 2 DR total plăţi

directe
măsuri

pilon 2 DR
total PAC
pilon 1+2

Partea
contribuţiei
naţionale în

totalul
fondurilor

publice
disponibile

[% din
UE-15] [milioane euro] [milioane euro] [%]

0 --- 0 606 606 881 3.030 4.643 13%
10 BN 294 606 900 1.175 3.030 4.937 18%
10 P2_10 147 569 716 1.175 2.846 4.753 15%
20 BN 587 606 1.193 1.468 3.030 5.230 23%
20 P2_10 + BN 345 545 890 1.468 2.727 4.927 18%
20 P2_20 + BN 103 485 587 1.468 2.424 4.624 13%
30 BN 881 606 1.487 1.762 3.030 5.524 27%
30 P2_10 + BN 639 545 1.184 1.762 2.727 5.221 23%
30 P2_20 + BN 396 485 881 1.762 2.424 4.918 18%

Total: 703,9 milioane euro
Pentru comparaţie: Buget MAPDR 2005 din care măsuri de susţinere

directă: 574,0 milioane euro

* Opţiuni: BN: bugetul naţional (MAPDR); P2_10: 10% din alocaţia UE pentru pilonul 2; P2_20: 20% din alocaţia UE pentru
pilonul 2.

Sursa: Calculaţii proprii.

Finanţarea suplimentării SPUS prin realocarea resurselor UE din măsurile din pilonul 2
este convenabilă fiscal pentru România, întrucât reduce semnificativ nivelul total al
necesarului de cofinanţare naţională. De exemplu, pentru plata unui supliment echivalent cu
20% din nivelul UE-15, totalul cofinanţării naţionale necesare s-ar putea reduce cu mai mult de
jumătate, dacă România va utiliza 20% din resursele UE din cadrul pilonului 2 pentru finanţarea
suplimentului la acest nivel. Din punct de vedere atât al contribuţiei naţionale, cât şi al totalului
cheltuielilor publice posibile, cele mai puţin atractive opţiuni sunt cea a unui supliment de 10%
şi cea de finanţare a suplimentului numai din surse naţionale.

Indiferent care va fi decizia sa finală cu privire la opţiunile de finanţare a SPUS/PDNC,
MAPDR trebuie să-şi creeze spaţiul fiscal necesar cofinanţării semnificative a resurselor
PAC a UE şi va trebui să facă aceasta înainte de aderare (2006). Dacă în prezent MAPDR
are un buget total de aproximativ 700 milioane euro (din care 574 milioane sunt alocate pentru
măsuri de susţinere directă, el va avea nevoie de aproximativ 202 milioane euro până la 495
milioane euro pe an pentru cofinanţarea intervenţiilor prin pilonul 1 şi 2 PAC. Constrângerile
fiscale totale şi o bună administrare fiscală indică nevoia creării spaţiului fiscal pentru a putea
absorbi resursele puse la dispoziţie de UE sub formă de granturi. Acest spaţiu fiscal va trebui să
provină din modificările politicilor actuale, menite să realizeze alinierea la cadrul conform cu
PAC şi care să elimine treptat toate programele de sprijin naţional care nu sunt conforme cu PAC
(ca, de exemplu, cele de suplimentare a preţului produselor prime şi subvenţionarea preţului
inputurilor).
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C.  Facilitarea ajustării structurale pentru creşterea competitivităţii

1. Ţintirea inegalităţii veniturilor prin fondurile pentru pilonul 2 PAC

Mai multe aspecte ale discuţiei de mai sus au evidenţiat o substanţială nevoie de restructurare în
direcţia competitivităţii şi eficienţei sectorului rural din România. Dacă acesta este/a fost cazul în
multe NSM, nevoia aceasta este chiar mai pronunţată în România. Preponderenţa exploataţiilor
agricole mici (50% din acestea au mai puţin de 1 ha) este o problemă care rămâne să fie
rezolvată prin măsuri care să permită închiderea exploataţiilor ineficiente (de ex., prin scheme
eficiente de pensionare anticipată) şi prin eliminarea obstacolelor din calea extinderii unităţilor
agricole noi şi mai eficiente (de ex.: prin eliminarea din actualele scheme de pensionare anti-
cipată a acelor prevederi inechitabile ce defavorizează arendarea pământului; prin introducerea
unor scheme de instalare a tinerilor agricultori).

Deşi măsurile de susţinere directă a venitului pot contribui pe termen scurt la menţinerea sau
creşterea venitului în cadrul sectorului la nivelurile premergătoare aderării, ele nu pot constitui
un mijloc de protejare a venitului agricol pe termen mediu şi lung. Cel mai solid şi durabil
mod de susţinere a veniturilor agricole este ca agricultura să devină mai productivă şi mai
competitivă. Orice încercare de rezolvare a problemelor structurale prin regimul SPUS/PDNC nu
va mări productivitatea şi eficienţa sectorului în mod durabil, ci îi va slăbi doar ajustarea
structurală. Se recomandă deci separarea clară a măsurilor de dezvoltare rurală şi a măsurilor
sociale din rural (de ex., măsuri de reducere a tensiunilor sociale şi de protecţie socială în mediul
rural) de principalele instrumente de susţinere a venitului agricol.

Aplicarea judicioasă şi bine ţintită a măsurilor de dezvoltare rurală din cadrul pilonului 2 PAC
care satisfac nevoile structurale pentru consolidare şi creştere a competitivităţii agriculturii are de
jucat un rol-cheie pentru a permite agriculturii de a beneficia de pe urma integrării sale pe piaţa
agricolă puternic competitivă a UE.

O simplă comparaţie a alocărilor pentru susţinerea directă a venitului comunităţii agricultorilor
(881 milioane euro pentru perioada 2007-2009) subliniază dimensiunile notabile ale bugetului
pentru sprijinirea agriculturii prin măsurile din cadrul pilonului 2 PAC (2,5 miliarde euro pe
perioada 2007-2009)3. În lumina învăţămintelor trase din implementarea programului SAPARD,
o preocupare fundamentală pentru primii ani ce vor urma intrării în UE a României este
dacă ea va putea crea atât capacitatea administrativă, cât şi pe cea de absorbţie sectorială,
care să absoarbă efectiv această semnificativă alocare pentru pilonul 2 PAC.

În lumina provocărilor sus-menţionate, se recomandă abordarea nevoilor de ajustare
structurală a sectorului agricol al României prin concentrarea pe măsurile prevăzute în axa 1
de priorităţi, "Măsuri de creştere a competitivităţii agriculturii şi silviculturii" ale noii
politici de dezvoltare rurală a UE. Conform alocărilor provizorii din recenta propunere a
Comisiei privind noua politică de dezvoltare rurală a UE, Guvernul României va trebui să aloce

                                                
3 Presupunând că guvernul se decide să-şi exercite opţiunea de utilizare a unei părţi de până la 20% din alocările

pentru pilonul 2 pentru suplimentarea plăţilor directe pe baza SPUS, alocările pentru axa 1 se vor reduce la
niveluri care vor rămâne totuşi semnificative, mergând de la 399,9 milioane euro până la 1.599,6 milioane euro.
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axei 1 minimum 15% din pachetul financiar naţional, iar alocarea maximă s-ar putea ridica la
60% din pachetul naţional. În termeni monetari, aceasta corespunde unei alocări care merge de la
454,5 milioane euro la 1.818 milioane euro pentru cei trei ani ai primei perioade prevăzute
pentru 2007-2009.

Mai exact, nevoia de consolidare prin comasare şi de creştere a competitivităţii şi eficienţei va fi
cel mai bine urmărită prin următoarele măsuri:
(a) măsuri care urmăresc creşterea potenţialului uman prin:

! acţiuni de instruire profesională şi informare a persoanelor care activează în sectoarele
agricol şi forestier;

! stabilirea tinerilor fermieri în mediul rural;
! pensionarea anticipată a producătorilor şi lucrătorilor agricoli;
! utilizarea serviciilor de consultanţă de către agricultori şi proprietarii de păduri;
! înfiinţarea de servicii de administrare a exploataţiilor agricole, de ajutorare a acestora şi de

consultanţă pentru acestea, precum şi de servicii de consultanţă silvică;
(b) măsuri care urmăresc restructurarea potenţialului fizic prin:

! modernizarea fermelor;
! creşterea valorii economice a pădurii;
! valoarea adăugată producţiei agricole şi forestiere primare;
! îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi

silviculturii;
! refacerea potenţialului agricol de producţie distrus de calamităţi naturale şi luarea de

măsuri preventive corespunzătoare;
(c) măsuri care urmăresc creşterea calităţii producţiei şi produselor agricole prin:

! ajutorul dat agricultorilor pentru a se adapta standardelor exigente care îşi au baza în
legislaţia comunitară;

! sprijinirea agricultorilor care participă la schemele de calitate a alimentelor;
! sprijinirea grupurilor de producători în activităţile de informare şi promovare a produselor

în cadrul schemelor de calitate a alimentelor;
(d) măsuri de tranziţie pentru noile state membre privind:

! sprijinirea fermelor de semisubzistenţă în direcţia restructurării;
! sprijinirea înfiinţării de grupuri de producători.

Neaplicate la timp şi în mod corespunzător, măsurile din cadrul pilonului 2 pot face ca
exploataţiile agricole mari (de 10 ha şi peste) – ale căror performanţe sunt încă de pe acum bune
– să fie din nou principalii beneficiari ai schemelor de sprijin. În acest fel, cele 50% exploataţii
mai mici (procent care poate ajunge la un izbitor 98%, dacă se au în vedere toate fermele
mai mici de 10 ha) ar putea să nu beneficieze şi să nu profite de alocarea pentru pilonul 2
pentru a se adapta viitorului cadru de politică agroalimentară a României. Dimensiunile
sociale ale neglijării unui asemenea potenţial s-ar putea dovedi a fi mai pronunţate decât
neeligibilitatea lor pentru măsurile de susţinere din cadrul pilonului 1.

Pe lângă intensificarea rapidă a eforturilor de îmbunătăţire a infrastructurii administrative
necesare şi elaborarea unei strategii cu programe mai precis ţintite, Guvernul României trebuie
să-şi stabilească ca primă prioritate alegerea măsurilor celor mai potrivite din cele pe care le are
la îndemână şi cercetarea opţiunilor care să faciliteze preluarea programului de către fermele
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mici şi mijlocii. Această ajustare va trebui să se facă în lumina constatărilor prezentate în
analiza efectului potenţial al măsurilor din cadrul pilonului 1 PAC discutate mai sus şi să
recunoască eficacitatea mai mare a măsurilor din cadrul pilonului 2 PAC, care permit
ajustarea agriculturii la cadrul PAC în continuă evoluţie de la sprijinul direct acordat
exploataţiilor agricole la o dezvoltare rurală integrată.

Măsurile care urmăresc îmbunătăţiri structurale trebuie să fie corespunzător completate de
măsuri care urmăresc îmbunătăţirea calităţii vieţii şi diversificarea în mediul rural (de ex.,
diversificarea activităţilor nonagricole; sprijinirea creării de microîntreprinderi; încurajarea
turismului; reamenajarea satelor), în cadrul axei 2 de priorităţi, a noii politici de dezvoltare rurală
a UE. Cel puţin 15% din pachetul financiar naţional va trebui cheltuit pentru axa 3. Rata de
cofinanţare a UE este de cel mult 50% (75% în regiunile de convergenţă). Cât priveşte axa 1,
alocarea maximă – determinată de alocările minime pentru celelalte două axe – reprezintă 60%
din pachetul financiar naţional. În termeni monetari, aceasta corespunde unei alocări care merge
de la 454,5 milioane euro la 1.818 milioane euro pentru cei trei ani ai primei perioade prevăzute
– 2007-2009.

Următoarele subsecţiuni sintetizează în mod special constatările studiului legate de nevoile de
dezvoltare rurală referitoare la:

- comasarea în sectorul agricol (punctul de interes pe orizontală al axei 1);
- reformele din sectorul de prelucrare a produselor agricole, furnizare a inputurilor şi

comercializare (punctul de interes pe verticală al axei 1);
- îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale (punctul de interes al axei 3).

2. Consolidarea sectorului agricol şi reducerea forţei de muncă în exces din agricultură

Crearea unui sector agricol mai competitiv şi eficient este probabil cea mai importantă sarcină
atât în cadrul pregătirilor pentru aderarea la UE, cât şi pentru a beneficia de avantajele integrării
pe piaţa comună a produselor agricole din UE. Aceasta reprezintă o sarcină complexă pentru care
vor fi necesare acţiuni pe mai multe fronturi.

2.1. Finalizarea restructurării şi privatizării fermelor
România a realizat progrese semnificative în direcţia creării unei reale agriculturi private,
caracterizate prin diverse tipuri de organizare care acoperă întreaga gamă a exploataţiilor
agricole, de la cele individuale la societăţi comerciale. Cu toate acestea, mai rămân o serie de
sarcini de dus la bun sfârşit. Prima şi cea mai importantă dintre ele se referă la responsabilităţile
(atribuţiile) Agenţiei Domeniilor Statului, şi anume încheierea privatizării fermelor de stat şi
asigurarea privatizării majorităţii terenurilor aflate în proprietatea statului prin licitaţie sau, dacă
nu, prin încredinţare rapidă unor operatori privaţi. Peste 50% din numărul iniţial al fermelor de
stat aflate în portofoliul ADS sunt considerate a fi în incapacitate de plată şi sunt prevăzute a fi
mai curând lichidate decât privatizate. Procedurile de lichidare va trebui încheiate fără amânare.
În felul acesta, mari suprafeţe de teren agricol care au în prezent statutul de concesiune
preemptivă vor putea fi date în arendă unor operatori privaţi. Valorificarea rezervelor de teren
aflate în proprietatea statului şi reintroducerea lor în circuitul de producţie de către
fermierii privaţi va trebui să constituie o prioritate.
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După ce, timp de mai bine de un deceniu, li s-a permis fermelor de stat falite să existe şi să
acumuleze pierderi prin tradiţionalul regim al bugetelor laxe care descurajau disciplina
financiară, a venit timpul ca toate cazurile de faliment din fostul sector al agriculturii de stat să
fie încheiate. Faptul este inevitabil, cu atât mai mult cu cât aceste ferme nu vor mai fi eligibile
pentru ajutoarele de stat o dată cu intrarea României în Uniunea Europeană. Rămâne însă valabil
pentru toate tipurile de ferme din România faptul că guvernul va trebui să întreprindă măsuri
imediate pentru impunerea unor severe constrângeri bugetare şi a unei stricte discipline
financiare tuturor entităţilor din cadrul sectorului.

Printre principalele obiective iniţiale ale tranziţiei, s-a numărat încetarea favoritismului aplicat
marilor ferme, care fusese întipărit în mentalitatea agricolă românească începând cu anul 1948.
Agricultura comercială trebuie categoric sprijinită şi încurajată, dar aceasta trebuie să se facă pe
baza unor indicatori de activitate comercială, şi nu în funcţie de mărime. Obiectivul ar trebui să
fie acela de a ajuta micii producători să-şi mărească gradul de comercializare, ceea ce nu se poate
realiza prin tăierea accesului lor la subvenţii pe motiv că sunt mici. Dezvoltarea cu succes a
sectorului agricol reclamă desfiinţarea tratamentului tradiţional preferenţial aplicat
fermelor mari şi crearea unor condiţii egale pentru toate tipurile de ferme, indiferent de
organizare sau mărime.

2.2. Consolidarea sectorului micilor producători agricoli şi reducerea forţei de muncă
din agricultură

Oficialităţile române care elaborează politica sunt preocupate de faptul că ţara are 4,5 milioane
de exploataţii agricole, din care 60% au mai puţin de 5 ha. Pentru comparaţie, UE-15 avea la un
loc 6,8 milioane exploataţii agricole. Mărimea medie a unei exploataţii agricole este de 3,1 ha
(aici intrând toate fermele individuale şi comerciale), faţă de fermele din UE-15, unde media este
de 19 ha. Aceste fenomene au dus la discuţii aprinse privind fragmentarea şi comasarea.

Comasarea fermelor mici trebuie încurajată, întrucât, pe baza datelor empirice furnizate de
anchetele din fermele din România şi alte ţări, o suprafaţă mai mare de teren constituie cel puţin
o garanţie parţială a unui standard de viaţă mai bun al gospodăriilor rurale. Comasarea va veni de
la sine dacă agricultura va deveni o afacere profitabilă: producătorii agricoli vor căuta modalităţi
de a-şi mări suprafeţele deţinute într-un mediu care îi sprijină, în care pot câştiga suficienţi bani
din agricultură. Guvernul va trebui deci să aplice politici care să le dea posibilitatea
producătorilor de a-şi îmbunătăţi performanţele financiare. Aceste politici includ:

! dezvoltarea filierelor de comercializare şi aprovizionare pentru agricultură, inclusiv încu-
rajarea cooperativelor sau asociaţiilor de servicii pentru micii fermieri;

! furnizarea de informaţii privind piaţa, servicii de extensie şi pregătire în domeniul
administrării fermelor pentru micii fermieri (toate acestea constituind bunuri publice, ele
cad în sarcina guvernului);

! atenţia acordată înfiinţării unor sisteme de credit rural accesibile fermelor de orice profil;

! granturi şi subvenţii cu ţintă precisă, destinate dezvoltării activităţilor comerciale şi
introducerii de produse cu valoare adăugată ridicată şi cu potenţial semnificativ de export.

În legătură cu comasarea fermelor, o concluzie foarte clară care se desprinde din experienţa in-
ternaţională este aceea că programele oficiale iniţiate de guvern de schimburi de teren (fie direct
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între micii proprietari de pământ sau printr-un fond al statului) nu au niciodată prea mult succes.
Comasarea trebuie lăsată pe seama forţelor pieţei, guvernul urmând să fie gata să asigure
sprijinul bugetar fermierilor de succes şi suficient motivaţi, care doresc să-şi extindă fermele
într-un mediu de piaţă.

Structurile de producţie agricolă netradiţionale se pot dovedi a se integra foarte bine în acest
mediu agricol netradiţional. De exemplu, în România, cea mai eficientă formă de organizare a
producţiei agricole pentru micii agricultori cu resurse limitate este cea a “asociaţiilor familiale”
care utilizează serviciile mecanizate în comun4. În Germania de Est, “parteneriatele” (mici
grupuri de fermieri care realizau în comun anumite activităţi de producţie şi desfacere) au depăşit
prin performanţele lor toate celelalte forme de organizare a producţiei agricole între 1992 şi
19975. Guvernul poate juca un rol important în promovarea şi difuzarea progreselor realizate de
structurile de producţie agricolă netradiţionale adaptate necesităţilor şi constrângerilor cu care se
confruntă micii agricultori. Pentru promovarea şi încurajarea apariţiei şi replicării pe scară largă
a unor astfel de modele, se pot utiliza măsuri cu ţintă precisă şi bine concepute ca parte a
pilonului 2 din cadrul axei 1.

Comasarea exploataţiilor agricole fragmentate necesită în mod evident ca unele persoane să
renunţe la folosinţa (dacă nu la proprietatea asupra) pământului lor în favoarea unor agricultori
mai eficienţi şi mai productivi. Cel puţin trei sunt mecanismele pieţei care pot acţiona cu
eficacitate în această direcţie:

! dezvoltarea pieţei tranzacţiilor funciare;

! asigurarea unor pensii adecvate proprietarilor de pământ în vârstă din rural;

! dezvoltarea posibilităţilor de ocupare neagricolă în mediul rural.

Piaţa pământului asigură un mecanism de retragere din activitate a proprietarilor de
pământ vârstnici şi neproductivi, dar actualele prevederi care favorizează vânzarea
pământului în detrimentul arendării acestuia va trebui revizuite. Dezvoltarea tranzacţiilor pe
piaţa funciară, inclusiv arendarea, este deosebit de importantă în România, unde restituirea şi
reconstituirea proprietăţilor au dat drepturi de proprietate şi de folosinţă unui număr de 4,2
milioane de beneficiari din rural, din care se estimează că 50% au peste 60 de ani şi aproape 40%
sunt pensionari. După unele estimări, pensionarii sunt proprietarii a 65% din pământul din
mediul rural. Evident, aceste persoane în vârstă nu sunt cei mai productivi agricultori şi sunt
probabil pe punctul de a deveni proprietari de pământ pasivi. Alţi 500.000 de proprietari de
pământ locuiesc la oraş, unde au şi o altă ocupaţie, neavând nici un interes sau doar unul redus
de a reveni la o activitate agricolă. În acest context, piaţa pământului joacă un rol important,
făcând posibil transferul resurselor funciare de la producătorii mai puţin activi şi productivi la cei
care sunt mai activi şi productivi, generând astfel potenţiale creşteri de productivitate prin
comasare. În aceste condiţii, arendarea pământului de către agricultorii care se retrag din
activitate sau de către persoanele care locuiesc la oraş nu trebuie descurajată. Datele provenite

                                                
4 Sabates-Wheeler, R., 2002, “Farm Strategy, Self-Selection and Productivity: Can Small Farming Groups Offer

Production Benefits to Farmers in Post-Socialist Romania?”, World Development, 30(10), 1737-1753.
5 Mathijs, E; Swinnen, J., 2001, “Production Organization and Efficiency during Transition: An Empirical Analysis

of East German Agriculture”, The Review of Economics and Statistics, 83(1), p. 100-107.
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din UE, SUA, iar acum şi din Ungaria, Slovacia şi Cehia, unde terenurile arendate reprezintă o
parte semnificativă a suprafeţei lucrate din agricultură, demonstrează clar că se poate separa în
mod eficient proprietatea asupra pământului de folosinţa acestuia, fără ca, astfel, creşterea
productivităţii sau competitivitatea să fie compromisă. Pentru a exploata piaţa funciară ca
instrument de comasare a suprafeţelor de teren, guvernul va trebui să adopte politici de
simplificare a procedurilor de înregistrare şi acordare a titlului de proprietate, să micşoreze costul
tranzacţiilor şi să dea siguranţă pe termen lung atât arendatorilor, cât şi arendaşilor, prin
contracte funciare corespunzătoare standardizate şi prin aplicarea lor efectivă.

Un sistem de pensii adecvate va face ca familiile în vârstă să se bazeze în mai mică măsură
pe agricultură, punând la dispoziţie pământul pentru comasare. Pensiile locuitorilor din
rural par să fie inadecvate, din care cauză persoanele în vârstă sunt obligate să continue a lucra în
agricultură dincolo de vârsta de pensionare, ca modalitate de obţinere a unui venit care să le
acopere nevoile minime de trai. Venitul realizat de gospodăriile de pensionari provine în
proporţie de 30% din pensii şi 58% din producţia agricolă a gospodăriei (50% în natură şi 8% în
numerar din vânzarea produselor). Singura modalitate prin care persoanele în vârstă pot fi
încurajate să renunţe la agricultură şi la pământ în favoarea celor care îl pot folosi mai productiv
este de a le mări pensiile şi a le aduce la un nivel corespunzător sau cel puţin la un nivel care,
împreună cu venitul din arendă, să le permită să trăiască. Din păcate, în condiţiile actuale,
guvernul nu poate aplica această politică din motive bugetare şi va trebui să acceptăm faptul că
fragmentarea pământului este în prezent un substitut deghizat al incapacităţii guvernului de a
asigura pensii adecvate pentru populaţia rurală. Aceasta subliniază însă necesitatea imple-
mentării generale şi la timp a schemelor de pensionare prevăzute prin axa 1 a politicii de
dezvoltare rurală a UE (pilonul 2 PAC).

Ocuparea în sectorul neagricol din rural va elibera forţa de muncă din agricultură şi va
facilita comasarea. Într-o ţară cu 4,5 milioane de exploataţii agricole care reprezintă circa 14
milioane de hectare de teren agricol, orice creştere semnificativă a mărimii fermelor prin
comasare va obliga un mare număr de lucrători să iasă din agricultură şi poate duce la o migrare
masivă a şomerilor din rural în urban. Crearea oportunităţilor de ocupare în mediul rural în
servicii, construcţii şi industria prelucrătoare este esenţială într-o astfel de situaţie, în special
pentru persoanele de vârstă apropiată de pensionare. Aceasta se poate realiza prin politici de
creare a unui mediu propice pentru apariţia diferitelor întreprinderi mici şi mijlocii în rural.
Procesul acesta este însă unul îndelungat, dar guvernul poate completa, însoţi şi încuraja diver-
sificarea venitului în mediul rural prin schemele prevăzute în cadrul axei 3 a noii politici de
dezvoltare rurală a UE (pilonul 2 PAC).

În afară de comasarea suprafeţelor, o serie de alţi factori au, de asemenea, un puternic
impact pozitiv asupra veniturilor în rural. Atenţia acordată învăţământului, infrastructurii
rurale şi dezvoltării canalelor pieţei are un efect benefic asupra veniturilor din agricultură şi
ocupării în activităţi neagricole. Dovezile empirice sugerează că nu întotdeauna pământul este
cel mai important factor de ridicare a standardului de viaţă al familiilor din mediul rural. Accesul
la maşini şi utilaje mecanice, capitalul uman (educaţia) şi voinţa de a se angaja în activităţi de
comercializare sunt probabil direcţiile prioritare de politică pe care guvernul va trebui să le
exploreze, pe lângă dezvoltarea pieţei funciare, în eforturile de contracarare a impactului
fragmentării. Aceste măsuri pot în mod categoric produce alte sinergii, după cum pot mări şi
motivaţia, şi capacitatea de dezvoltare a unor activităţi neagricole în zonele rurale. Astfel de
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scheme de susţinere pot fi implementate în cadrul axelor 1 şi 3 ale politicii de dezvoltare
rurală a UE, pentru a răspunde acestor nevoi specifice de dezvoltare.

3.  Depăşirea obstacolelor din calea dezvoltării rurale – reducerea sărăciei rurale

Pentru reducerea sărăciei rurale, va trebui să se acorde atenţia necesară mai multor aspecte de
dezvoltare rurală. În primul rând, va creşte importanţa pe care ocuparea în alte domenii decât
agricultura o va avea în absorbţia forţei de muncă disponibilizate de economia agricolă în urma
comasării exploataţiilor agricole şi eficientizării acestora ca răspuns la presiunile pieţei.
Experienţa internaţională arată că formarea unei viguroase economii rurale neagricole depinde de
o serie de factori care au relevanţă pentru România şi care ar putea fi finanţaţi prin alocările din
cadrul pilonului 2 PAC:

! menţinerea unui mediu de politici favorabile pieţei pentru întreprinderile mici şi mijlocii
(cu sprijin tehnic sau financiar pentru IMM în anumite cazuri);

! realizarea de investiţii publice în infrastructura fizică, aici intrând drumuri, alimentarea cu
apă, comunicaţii şi energie;

! investirea în capitalul uman prin învăţământ şi instruire de bază, astfel încât populaţia
rurală să fie mai bine pregătită pentru a lucra în alte domenii decât agricultura.

În al doilea rând, creşterea productivităţii fermelor mici şi mijlocii va trebui să constituie obiectul
unei atenţii susţinute, evidenţiind totodată nevoia aplicării la timp a modificărilor legislative şi a
măsurilor din cadrul axei 1 a noii politici de dezvoltare rurală UE (pilonul 2 PAC). În sprijinul
acordat acestor ferme va trebui să intre:

! măsuri de stimulare a activităţii prelucrătoare şi antreprenoriale agricole, inclusiv un
mediu de afaceri favorabil şi acces la finanţare la termen prin creditori privaţi în condiţii
comerciale;

! servicii de extensie agricolă îmbunătăţite pentru fermierii mici şi mijlocii;
! o mai bună infrastructură de comercializare, inclusiv contracte standard simple şi

mecanisme de contractare care să fie executate;
! sprijin pentru dezvoltarea asociaţiilor de marketing;
! un mediu îmbunătăţit pentru tranzacţiile funciare, inclusiv proceduri administrative mai

puţin complexe şi executarea corespunzătoare a contractelor.

În al treilea rând, menţinerea asigurărilor sociale pentru pensionarii rurali reclamă o continuă
atenţie, în special având în vedere constrângerile bugetare. Aşa cum se prezintă situaţia astăzi,
gospodăriile agricole şi venitul realizat de acestea sub formă de alimente şi rentă sunt esenţiale
pentru menţinerea standardului de viaţă precar al majorităţii pensionarilor. Cum constrângerile
fiscale fac ca majorarea pensiilor să nu poată fi o opţiune, se pot propune o serie de măsuri
indirecte în sprijinul persoanelor în vârstă vulnerabile:

! încurajarea proprietarilor de pământ în vârstă de a intra în tranzacţii de arendare a
pământului, prin pregătirea unor contracte standard de arendare şi furnizarea de asistenţă
pentru explicarea şi aplicarea opţiunilor legale;



xxvii

! stimularea creşterii cererii de arendare a pământului aflat în proprietatea unor persoane în
vârstă, ca urmare a creşterii numărului fermierilor productivi, prin scheme îmbunătăţite
de acordare a creditelor care pot fi utilizate pentru cumpărarea de echipament agricol;

! extinderea gamei de rente viagere atractive pentru investitorii vârstnici, astfel încât
locuitorii din rural să aibă o alternativă de investiţie în cazul în care iau decizia
irevocabilă de a-şi vinde pământul;

! reducerea izolării persoanelor în vârstă din rural prin investiţii selective în transport şi
comunicaţii în satele izolate, pentru a le ajuta să-şi menţină accesul la serviciile sociale şi
legătura cu cei din afara localităţii.

4. Accelerarea reformelor necesare în domeniul prelucrării producţiei agricole, furnizării
inputurilor şi comercializării

Două sunt sarcinile principale care stau în faţa celor care formulează politicile în sectorul de
prelucrare a produselor agricole. Prima, facilitarea consolidării industriilor prelucrătoare priva-
tizate. A doua, necesitatea depunerii tuturor eforturilor la nivelul guvernului pentru promovarea
şi atragerea de investiţii străine directe (ISD) în industria prelucrătoare (şi agricultura primară).
Guvernul trebuie să studieze experienţa altor ţări europene – a Irlandei în mod special - în
încurajarea investiţiilor străine. Nu sunt necesare alte măsuri speciale pentru încurajarea
investiţiilor străine directe în activitatea de desfacere cu amănuntul a produselor alimentare şi
restaurante, dar este imperios necesară atragerea capitalului străin pentru modernizarea şi
retehnologizarea agroindustriei privatizate. Acest proces, ca şi multe alte aspecte enumerate
în continuare, poate fi înlesnit prin mai multe măsuri prevăzute în axa 1 a noii politici de
dezvoltare rurală a UE (de ex., sprijinul public acordat investiţiilor pentru modernizare sau
integrare pe verticală).

Paralel cu încurajarea investitorilor străini, guvernul va trebui să elaboreze politici care să
încurajeze investiţiile interne în întreprinderi prelucrătoare mici şi mijlocii din mediul rural.
Industria alimentară este o activitate care completează în mod ideal activităţile agricole ale
populaţiei rurale şi care poate fi creată la sate cu efort şi investiţii minime. Pe lângă faptul că va
mări venitul familiilor întreprinzătorilor, această activitate va genera locuri de muncă la nivel
local, contribuind astfel la reducerea forţei de muncă din agricultură şi la dezvoltarea rurală ne-
agricolă în sens mai larg. Aceste politici va trebui să facă parte dintr-o strategie generală de
dezvoltare rurală care să privească în perspectivă şi care nu trebuie să se limiteze la tradiţionala
acordare de subvenţii pentru achiziţionarea de maşini şi utilaje agricole. Sprijinul ar trebui
acordat mai curând în cadrul axei 1 a noii politici de dezvoltare rurală a UE, care prevede un set
integrat de măsuri ce sprijină în mod anume investiţiile, prin valoarea adăugată producţiei
agricole primare şi sprijinul acordat producătorilor agricoli şi grupurilor de producători care
participă la schemele regionale sau naţionale de calitate a alimentelor.

Politicile guvernului va trebui să sprijine integrarea pe piaţă şi comasarea fermelor
familiale mici şi mijlocii. Aceasta se poate realiza prin implementarea serviciilor de extensie şi
politici care să aducă atât pieţele inputurilor şi produselor, cât şi furnizorii de servicii financiare
mai aproape de producătorii agricoli (a se vedea schemele din cadrul axei 1, prin care se asigură
pregătire profesională, implementarea standardelor, integrarea în schema de calitate şi/sau
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înfiinţarea grupurilor de producători). O astfel de abordare va contribui la dezvoltarea sectorului
şi reducerea sărăciei rurale. Oportunităţi de creştere a posibilităţilor de comercializare există în
subsectoarele lapte/produse lactate şi fructe/legume, în care micii producători sunt deja prezenţi
şi se extind. Măsuri prin care producătorii mici şi mijlocii să fie ajutaţi să devină mai viabili va
trebui aplicate şi în subsectorul cerealelor, în timp ce prelucrătorii de produse animale/cei din
industria cărnii va trebui să se străduiască să mărească participarea micilor fermieri la lanţul de
desfacere prin aranjamente contractuale.

Majoritatea fermelor mici din România sunt orientate spre satisfacerea propriilor necesităţi,
având doar contacte marginale cu piaţa. Majoritatea acestor contacte sunt cu pieţele locale sau
iau forma vânzărilor direct de la fermă. Ele nu au practic nici o legătură directă cu sistemele mari
de desfacere cu amănuntul. În afara pieţelor locale, ele îşi vând produsele angrosiştilor şi
industriei prelucrătoare. Impactul revoluţiei desfacerii cu amănuntul este resimţit de ele prin
intermediul creşterii cererii şi presiunilor din partea angrosiştilor şi prelucrătorilor. Integrarea
fermelor mici în lanţurile verticale impune şi acestora o schimbare fundamentală. O mare
parte din aceste ferme nu vor sau nu pot să realizeze aceste schimbări. În aceste condiţii, ele fie
îşi vor menţine caracterul de semisubzistenţă, creând doar un venit suplimentar, fie vor dispărea,
făcând astfel posibilă comasarea. Mulţi fermieri mici vor deveni mai comerciali, se vor extinde,
îşi vor îmbunătăţi tehnologiile şi vor colabora pentru a putea face faţă provocărilor lanţurilor
verticale. Acest din urmă grup va trebui să constituie ţinta politicilor care să le susţină în
cadrul acestui proces, prin implementarea cu eficacitate a măsurilor de tranziţie pentru
noile state membre, privind sprijinul fermelor de semisubzistenţă care se restructurează.

Politica agricolă va trebui să urmărească eliminarea obstacolelor din calea creşterii
eficienţei comercializării. Acţiunile publice se pot concentra pe sprijinirea îmbunătăţirii
informaţiilor privind piaţa şi preţurile, a îmbunătăţirii clasificărilor/standardelor şi siguranţei
alimentelor şi a înfiinţării de asociaţii de marketing în sectorul privat. Este în general nevoie ca
Ministerul Agriculturii să dezvolte o mai bună înţelegere a rolului util pe care el şi alte instituţii
din sectorul public îl pot juca în sprijinirea furnizării de bunuri publice în agricultură. Mai mult,
alocarea bugetară a UE pentru măsurile din cadrul pilonului 2 PAC poate sprijini acest lucru prin
programe de sprijinire a fermierilor participanţi la schemele de calitate a alimentelor şi/sau de
sprijinire a grupurilor de producători în realizarea de activităţi informative şi promoţionale
pentru unele produse în cadrul schemelor de calitate a alimentelor.

Furnizarea de inputuri de calitate şi competitivitatea pieţelor inputurilor agricole au crescut în
ultimii ani, o dată cu privatizarea societăţilor de stat şi intrarea firmelor internaţionale ca fur-
nizori pe piaţa internă. Cu toate acestea, noii producători interni deţin încă un grad de putere
pe piaţă care nelinişteşte şi care impune atenţie la barierele la intrare. Subvenţiile pentru
energie, combustibil şi tractoare va trebui eliminate, întrucât constituie stimulente distorsionante
pentru producătorii interni faţă de furnizorii internaţionali, care afectează negativ compe-
titivitatea pieţei inputurilor.

Sistemul financiar trebuie îmbunătăţit pentru a putea satisface nevoile în schimbare ale
populaţiei rurale. Băncile şi instituţiile nebancare au făcut progrese modeste în ultimii ani în
direcţia măririi fluxurilor financiare pentru locuitorii din rural care apelează la credite. Punctele
luminoase sunt puţine, ca, de exemplu, creşterea activităţii ONG-urilor, rămânând încă zone cu
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serioase probleme, printre care notăm prăbuşirea instituţiilor financiare mutuale şi amânările în
crearea unei pieţe active a arendei şi a sistemului certificatelor de depozit. Existenţa fondurilor
nerambursabile SAPARD şi nevoia finanţării de către bănci a proiectelor SAPARD agricole şi
agroindustriale aprobate măresc cererea de împrumuturi bancare în rural. Cu toate acestea,
continuă să existe impedimente în calea creditelor bancare, printre acestea numărându-se lipsa
competenţei în acordarea de împrumuturi şi a evaluării riscurilor în agricultură, precum şi
utilizarea necorespunzătoare a noilor metode de urmărire a împrumutului şi evaluare a
solvabilităţii clientelei. Se încearcă rezolvarea unora dintre aceste constrângeri prin Proiectul de
finanţare rurală al Băncii Mondiale. Printre problemele cărora ar trebui să li se acorde o mai
mare atenţie, se mai numără nevoia întăririi instituţiilor juridice, a căror capacitate de executare a
legilor existente privind garanţiile este redusă. În plus, va trebui să se acorde atenţie: dezvoltării
surselor nebancare de finanţare, inclusiv: reducerii constrângerilor fiscale ale firmelor de leasing
de echipamente şi utilaje; măsurilor de sprijinire a extinderii (şi reglementării) instituţiilor de
microfinanţare ale căror servicii se adresează clienţilor din rural; măsurilor care să ajute la
dezvoltarea instrumentelor de management al riscului sectorului privat în zonele rurale.
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1. Agricultura şi sectorul alimentar în cadrul economiei
şi performanţa sectorială

România are o bună bază de resurse naturale pentru agri-
cultură, cu soluri fertile în sud şi în provinciile din Mol-
dova (Caseta 1.1). Clima este blândă, de tip continental,
iar culturile de vară necesită irigare. În perioada comunistă,
politica economică a pus accent pe dezvoltarea industriei în
defavoarea agriculturii; totuşi agricultura a continuat să
joace un rol semnificativ, dar în scădere în economia
României. Agricultura era organizată în întreprinderi mari
de stat şi cooperative agricole de producţie, sectoarele din
amonte şi din aval fiind dominate de întreprinderile aflate
în proprietatea statului. O mare parte a creşterii economice
din sectorul agricol nu se datora îmbunătăţirii produc-
tivităţii factorilor, ci utilizării intensive a inputurilor, mai ales substanţe chimice şi îngrăşăminte.
Procesul de reformă implementat în deceniul trecut a fost dificil şi a progresat cu sincope.
Rezultatele au fost amestecate, iar sarcinile uriaşe din cadrul ajustării sectoriale încă nu s-au
încheiat, ţinând cont de provocările legate de aderarea la Uniunea Europeană.

1.1. Agricultura în economia naţională

Din anul 1989, tendinţele mani-
festate de agricultura României au
început să difere mult de tendin-
ţele pe termen lung din perioada
socialistă. Până în anul 1989, forţa
de muncă totală din România a
crescut, în timp ce forţa de muncă
agricolă a scăzut; după anul 1990,
aceste tendinţe s-au inversat: forţa
de muncă totală a început să sca-
dă, iar forţa de muncă agricolă a
crescut destul de repede până în
anul 2000, când a atins 115% din
nivelul său din 1989 (Figura 1.1).
Datele din 2003 totuşi indică un
declin al ponderii agriculturii în
forţa de muncă totală pentru prima
oară din anul 1996 (ponderea agri-
culturii în forţa de muncă totală a scăzut la nivelul de 36%).

Ponderea în scădere a agriculturii în PIB în România (Figura 1.2; pe baza sistemului conturilor
naţionale) este o tendinţă normală de aşteptat în dezvoltarea economică, dar este de obicei

Caseta 1.1. Înzestrarea agriculturii
cu resurse naturale

Dintr-o suprafaţă totală de 23,8 mili-
oane ha, suprafaţa agricolă a României
numără aproape 14,9 milioane ha (ori
62% din total). Media UE este de 41%.
Terenul arabil reprezintă aproximativ
63% din suprafaţa agricolă, culturile
permanente 3%, iar păşunile perma-
nente 33%. În plus, 28% din suprafaţa
României este împădurită.

Figura 1.1. România – forţă de muncă totală şi agricolă
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însoţită de o scădere a ponderii ocupării în agricultură, pe măsură ce forţa de muncă migrează
spre alte sectoare. Trebuie remarcat totuşi că scăderea ponderii agriculturii în total economie s-a
stabilizat la aproximativ 11% în ultimii trei ani.

În total, 3,6 milioane de oameni lucrează în
sectorul agricol din România. În comparaţie
cu UE, această cifră reprezintă 54% din forţa
de muncă agricolă din UE-15. De fapt, forţa
de muncă agricolă din două ţări est-
europene, România şi Polonia, este aproape
egală cu numărul total de persoane ocupate
în agricultura UE-15 (6,3 milioane compa-
rativ cu 6,7 milioane). Chiar dacă comparăm
cei 3,6 milioane lucrători agricoli din Româ-
nia cu o statistică mai largă UE, aşa-numitul
“număr total de persoane care lucrează în
exploataţiile agricole” în UE-15, numărul de
lucrători agricoli din România ar fi echiva-
lent cu 27% din forţa de muncă din agricultură din UE-15. Şi totuşi aceste 3,6 milioane de
persoane active în agricultura României, reprezentând 34,7% din forţa de muncă totală a
României, contribuie doar cu 11,7% la total PIB (2003).

1.2. Creşterea în agricultură

Creşterea în agricultură din Figura 1.3
este reprezentată prin două comensurări.
O comensurare este bazată pe sistemul
conturilor naţionale, unde indicele pro-
dusului agricol este de obicei calculat
din ponderea procentuală estimată a
agriculturii în PIB (sau valoarea adău-
gată brută în agricultură). O comensurare
alternativă a creşterii agricole este bazată
pe producţia agricolă brută (PAB), care
reflectă producţia agricolă totală, inclu-
zând consumul intermediar de către pro-
ducători. PAB este derivată din sistemul
conturilor agriculturii şi indicele cores-
punzător este de obicei diferit de indicele
produsului agricol obţinut în sistemul
conturilor naţionale (curba “PAB” în Figura 1.3). Datele numerice pentru creşterea globală şi
creşterea agricolă începând cu anul 1990 sunt prezentate în Tabelul 1.1.

Analizând creşterea economică şi agricolă pe termen lung în România, este important să
remarcăm că producţia agricolă (măsurată de PAB) a rămas în general constantă din anul 1980:
nu s-a înregistrat nici o creştere marcantă în ultimul deceniu al erei socialiste, nici o scădere

Figura 1.2. România – ponderea agriculturii în
economie
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Figura 1.3. România – creşterea în industrie şi agricultură
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bruscă după 1989 (vezi Tabelul 1.1). Dacă producţia agricolă a scăzut într-adevăr, faza de declin
a început în anul 1985 şi deci nu poate fi atribuită în mod direct tranziţiei. PAB a înregistrat un
minim în 1992 şi un altul în 2000 (1992: desfiinţarea cooperativelor agricole de producţie; 2000:
secetă extremă), iar agricultura a avut de atunci o uşoară tendinţă de revigorare. Întreaga
economie a scăzut până în anul 1992 şi apoi a cunoscut un reviriment semnificativ până în anul
1996; apoi a urmat un nou declin până în 1999, după care a început un nou trend ascendent care
continuă încă.

Tabelul 1.1. Creşterea economică şi agricolă, 1980-2003 (1990=100)

Anul PIB VAB total VAB în industrie VAB în agricultură Producţia agricolă brută
1980 93,7 106,6 140,6 100,0 97,9
1985 109,5 104,1 116,5 115,7 119,2
1989 105,9 102,6 120,1 103,3 103,0
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 87,1 88,2 87,2 88,1 100,8
1992 79,4 80,3 75,2 76,5 87,4
1993 80,6 83,0 76,0 87,4 96,3
1994 83,8 86,5 78,6 89,9 96,5
1995 89,8 92,4 83,0 94,2 100,8
1996 93,4 96,0 88,7 90,2 102,1
1997 87,7 89,0 81,6 89,1 105,6
1998 83,5 84,2 77,3 79,6 97,7
1999  82,5  83,8  76,1  82,2 101,6
2000  84,3  85,6  80,6  66,5 86,6
2001  89,2  91,4  84,2  84,1 106,2
2002 93,6 95,9 89,2 79,7 102,9
2003 98,9 100,6 3,3 82,11) 106,0

Observaţii: Toţi indicii din sistemul conturilor naţionale, cu excepţia PAB, care este derivată din conturile agriculturii.
1) Inclusiv silvicultura şi piscicultura.
Sursa: Calculaţii pe baza datelor INS.

1.3. Evoluţia agriculturii
1.3.1. Structura producţiei
Structura curentă a producţiei agrico-
le seamănă cu cea a anilor 1990, şi
anume 60% producţie vegetală şi
40% producţie animală (Tabelul 1.2).
Totuşi, în anii 1980, ponderea secto-
rului zootehnic a atins 50% din pro-
ducţia totală, pentru a reveni apoi la
ponderile din anii 1950 şi 1960. Pe
termen lung, Ministerul Agriculturii
ar dori să existe o pondere mai mare a
sectorului animal, similară cu cea
din 1989 (45% producţie animală şi
55% producţie vegetală; vezi Figura
1.4).

Figura 1.4. Evoluţia structurii producţiei, 1989-2003
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Structura culturilor indică schimbări
mai sistematice în timp. Grupa princi-
pală de culturi este reprezentată de ce-
reale şi leguminoase, care reprezintă
mai mult de 60% din suprafaţa culti-
vată (Figura 1.5). Ponderea suprafeţei
cultivate cu cereale şi leguminoase a
crescut cu 9 procente în perioada 1990
-2001 (de la 62% la 71%). Suprafaţa
cultivată cu plante tehnice a crescut cu
6,6% (de la aproximativ 9,7% în 1990
la 16,3% în 2003). Aceste creşteri au
fost posibile pe baza scăderii suprafe-
ţelor cultivate cu plante furajere, aflate
pe locul 2 în ceea ce priveşte utilizarea
terenului; ponderea acestora a scăzut
de la 21% în 1990 la 11% în 2001.

Tabelul 1.2. Modificări ale structurii producţiei

Sector vegetal Sector animal
1950 65 35
1960 66 34
1970 62 38
1980 55 45
1987 50 50
1990-2000 (medie) 60 40
2001 64 36
2002 58 42
2003 58 42
2004 61 39

Sursa: Date ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

1.3.2. Productivitatea şi randamentele
Producţiile medii realizate în agricultura României sunt mult mai scăzute decât producţiile
raportate în UE-15 şi noile state membre (NMS) (Tabelul 1.3). Producţiile medii la majoritatea
produselor pentru care sunt disponibile date (cereale, rapiţă, lapte, vin şi zahăr) reprezintă cel
mult 50% din randamentele obţinute în UE-15 (Figura 1.6).

Situaţia zahărului este deosebit de acută. Zahărul în România este produs în ţară din sfecla de
zahăr, iar producţiile medii la sfecla de zahăr reprezintă 50% din cele obţinute în noile state
membre ale UE şi chiar cu mult mai scăzute decât cele obţinute în UE-15: 19,8 tone/ha în
România în comparaţie cu 38,4 tone/ha în noile state membre şi 55 tone/ha în UE-15. Mai mult,
cantitatea de zahăr alb extrasă din sfecla de zahăr românească este cu mult mai scăzută decât cea
din noile state membre. Conform unui raport FAO, România a produs 0,21 milioane tone de
zahăr din 2,7 milioane tone de sfeclă de zahăr, ceea ce reprezintă un coeficient de conversie de
7,8%. Ratele de conversie ale zahărului pentru Polonia, Ungaria şi Republica Cehă au variat între
13% şi 16%. Astfel, valoarea zahărului alb pentru România este mai puţin de 2 tone de zahăr alb
pe hectar de sfeclă de zahăr, adică 20%-25% din nivelul obţinut în UE-15 (8,8 tone/ha; vezi Ta-

Figura 1.5. Structura culturilor în România, 1990-2003
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belul 1.3, unde randamentul la zahăr
pentru România se bazează pe o rată de
extracţie a zahărului de 10%, conform
cifrelor medii citate în FAO Sectoral
Report, 2002).

Deşi poate că nu este surprinzător faptul
că producţiile medii în România sunt
substanţial mai mici decât în UE-15,
comparaţia cu noile state membre ale UE
pune, de asemenea, România într-o
lumină extrem de nefavorabilă. În afară
de faptul că are randamentele cele mai
scăzute la sfecla de zahăr şi zahăr alb din
cadrul ţărilor candidate, România are şi
cele mai scăzute producţii medii la lapte
şi este a patra ţară din coada listei de 10 ţări în ceea ce priveşte producţiile medii la cereale: doar
Bulgaria, Letonia şi Lituania au producţii medii la cereale mai mici decât România (Tabelul
1.3). O clasificare ponderată agregată a UE-15 şi a noilor state membre după producţiile medii la
lapte, cereale şi zahăr (aşa cum sunt ele raportate în Tabelul 1.3) poziţionează România chiar pe
ultimul loc al scalei (împreună cu Bulgaria). Această imagine sumbră a producţiilor medii
româneşti este sintetizată în Figura 1.7.

Tabelul 1.3. Comparaţia producţiilor medii la produse selecţionate cu referire la România
(medii 1997-2003)

Cereale,
100 kg/ha

Zahăr,
t/ha

Sfeclă de
zahăr,

t/ha

Rapiţă,
100 kg/ha

Floarea-
soarelui,

100 kg/ha

Lapte,
kg/vacă

Vin, hl/ha

UE-15 55,0 8,8 n.a. 29,9 16,7 6020 50,9
România  16,1 2,0 1,5  12,6 10,6 3025 23,5
Republica Cehă 41,9 7,1 40,0    23,2 21,8 5467 26,5
Letonia 22,4 4,4 n.a.    15,6 n.a. 3990 n.a.
Lituania 27,6 4,5 n.a.    15,7 n.a. 3896 n.a.
Ungaria 38,7 6,5 38,0    16,4 18,5 5982 33,8
Polonia 29,3 5,4 38,0    21,6 15,4 3945 n.a.
Slovenia 49,3 5,4 n.a.    23,3 11,9 4864 41,5
Slovacia 33,6 4,1 n.a.    17,0    18,4 4835 20,7
Bulgaria 28,9 n.a. n.a.    11,6     6,0 3580 30,5

Sursa: Institutul Naţional pentru Statistică (cu excepţia producţiei medii la zahăr); UE-15 şi ţările candidate din Agriculture in the
Economic Union – Statistical and Economic Information 2002, European Union, Directorate General for Agriculture,
Brussels, februarie 2003 (exceptând sfecla de zahăr); lapte pentru Ungaria din Agricultural Situation in the Candidate
Countries: Country Report for Hungary, European Union, Directorate General for Agriculture, Brussels, iulie 2002;
sfecla de zahăr pentru ţările candidate din Eurostat, Statistics in Focus, 19/2000, p. 6; randamentul la zahăr pentru
România estimat la 10% din sfecla de zahăr (pe baza FAO Sectoral Report, 2002).

Figura 1.6. Producţiile medii în România comparativ cu
UE-15 (media 2000-2003)
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Capacitatea productivă a terenului expri-
mată prin producţia agricolă brută la
hectar este de aproximativ 500-700 €, ceea
ce reprezintă mai puţin de 30% din nivelul
productivităţii din UE (2200 € la hectar în
2002). Această productivitate scăzută a
terenului este combinată cu niveluri ex-
trem de scăzute ale productivităţii muncii,
care este în medie 1600 € pe lucrător în
2002, adică doar 7% din nivelul pro-
ductivităţii muncii în UE (22600 € pe
lucrător în 2002).

1.3.3.  Tehnologiile agricole: mecanizarea şi utilizarea substanţelor chimice
Nu s-a înregistrat vreo deteriorare semnificativă în ceea ce priveşte disponibilul de maşini
agricole din anul 1989 (Tabelul 1.4). Numărul de tractoare, pluguri mecanice şi cultivatoare
astăzi este mai mare decât în anul 1989 şi cu siguranţă decât în anii de criză 1990-91. A crescut
încărcătura de tractoare la hectar, întrucât numărul de hectare ce revin la un tractor a scăzut de la
62 hectare pe tractor în 1989 (şi 74 în 1990) la 55 în 2003. Doar numărul de combine pentru
cereale a scăzut în mod accentuat, în ciuda faptului că cerealele continuă să predomine în cadrul
structurii culturilor în România: în anul 2003 existau doar 40% din numărul combinelor din 1989
şi 65% din numărul combinelor din 1990-1991 (Tabelul 1.4). Deşi a început să crească din anul
2002, numărul cultivatoarelor în 2003 de-abia a ajuns la nivelul din 1989.

Tabelul 1.4. Parcul de tractoare şi maşini agricole (sfârşitul anului, mii bucăţi)
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Tractoare 152 127 133 147 158 161 163 165 163 165 164 160 164 169 169
Pluguri 83 73 73 81 96 104 107 114 115 122 123 123 127 131 132
Cultiva-
toare 35 27 24 23 24 23 23 24 28 28 28 26 26 27 27
Semănă-
tori 44 36 35 37 44 48 50 52 54 56 56 58 60 62 63
Combine
cereale 62 41 38 37 37 38 38 38 36 33 31 28 26 25 25
Teren
arabil per
tractor, ha 62 74 71 64 59 58 57 57 57 57 57 59 57 56 55

Sursa: INS, anuare statistice 1990-2003, MAPDR.

Spre deosebire de situaţia maşinilor agricole, administrarea de fertilizanţi şi erbicide a suferit
practic un colaps în perioada 1989-2002 (Tabelul 1.5), când cantităţile totale au scăzut cu 70%.

Figura 1.7. Ierarhizarea după producţiile medii;
UE-15, noile state membre, ţările candidate
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Scăderea cea mai accentuată a fost înregistrată la îngrăşămintele potasice (cu 90% în 2002
comparativ cu 1990).

Tabelul 1.5. Utilizarea îngrăşămintelor minerale şi organice, 1989-2003

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Utilizarea de îngrăşăminte (mii tone substanţă activă)
Total NPK,
din care:

1159 1103 464 422 538 479 470 435 404 383 305 342 369 326 362

Azotate 666 656 275 258 346 313 306 268 262 254 230 239 268 239 252
Fosfatice 329 313 145 133 165 149 149 153 129 114 63 88 87 73 95
Potasice 164 134 44 31 27 17 15 14 13 15 12 15 14 14 15
Îngrăşăminte
organice (gunoi
de grajd
(milioane tone) 41,6 24,8 16,9 15,8 17,1 16,9 17,4 17,9 16,5 15,8 16,7 15,8 15,3 15,7 17,3

Sursa: Anuare statistice 1990-2003.

1.4. Tendinţe în sectorul de prelucrare – industria alimentară
Industria alimentelor şi a băuturilor este un sector important în economia românească (Tabelul
1.6). Reprezenta aproximativ 17% din producţia tuturor industriilor prelucrătoare, 9% din
producţia naţională totală şi 7% din valoarea adăugată brută (în anul 2002). Informaţiile privind
forţa de muncă în industria alimentară sunt limitate la numărul de angajaţi (excluzând angajaţii
pe cont propriu; totuşi proporţia de angajaţi pe cont propriu în industriile prelucrătoare – pentru
care sunt disponibile date complete privind forţa de muncă – apare ca rămânând constantă în
timp).

Tabelul 1.6. Principalele caracteristici ale industriei alimentare în raport cu industriile
prelucrătoare şi total economie

Ponderea industriei alimentare în cadrul producţiei,
%

Ponderea industriei alimentare în
numărul de angajaţi, %

Industria
prelucrătoare

Industria
naţională

Valoarea
adăugată brută

Industria
prelucrătoare

Industria
naţională

Numărul de
angajaţi, mii

1990 16,8 10,0 6,5 7,5 3,2 259
1991 17,7 9,5 6,1 8,0 3,4 256
1992 18,0 9,7 6,4 8,6 3,5 243
1993 22,9 9,9 7,3 9,8 3,8 255
1994 20,0 10,2 7,7 10,1 3,8 244
1995 20,2 10,4 7,9 10,5 3,8 231
1996 20,9 11,6 9,2 10,2 3,7 219
1997 20,4 12,3 9,4 10,5 3,8 213
1998 23,1 10,1 6,8 11,2 4,0 214
1999 18,7 9,8 6,9 11,3 3,9 187
2000 20,3 10,3 7,6 10,8 3,7 169
2001 17,9 9,9 8,2 10,1 3,5 160
2002 16,5 10,2 3,5 163

Sursa: Anuarul statistic al României 2002.



8

După numărul de angajaţi, industria alimentară ocupă 10% din forţa de muncă din industria pre-
lucrătoare şi 4% din forţa de muncă ocupată la nivel naţional. În ambele cazuri, ponderile indus-
triei alimentare în forţa de muncă sunt cu mult mai scăzute decât ponderea sa în cadrul produc-
ţiei. Acest lucru indică în mod firesc o productivitate a muncii substanţial mai mare în industria
alimentară decât media pe economie. Numărul de angajaţi în industria alimentară a scăzut cu
aproape 40% din anul 1990, situaţie aproape similară cu scăderea din economia naţională şi cu
puţin mai mult decât în industriile prelucrătoare (unde numărul de angajaţi a scăzut cu 55%).

Industria alimentară a înregistrat
o creştere robustă în ultimii ani,
atât în termeni absoluţi, cât şi în
raport cu restul industriilor pre-
lucrătoare (Figura 1.8). Volumul
producţiei şi valoarea adăugată
brută în anul 2002 au reprezentat
aproximativ 140% din nivelul în-
registrat în 1989. Industriile pre-
lucrătoare, pe de altă parte, scă-
zuseră în anul 2002 la aproxi-
mativ 80% faţă de nivelul lor din
1989. După declinul iniţial indus
de tranziţie, industria alimentară
s-a stabilizat în anul 1993, după
care producţia a crescut în mod
spectaculos cu 60%.

Combinaţia dintre producţia în
creştere şi forţa de muncă în
scădere a avut în mod firesc un
impact puternic asupra produc-
tivităţii din industria alimentară,
care a crescut de mai mult de trei
ori în perioada 1990-2002 (Figu-
ra 1.9). Productivitatea muncii a
crescut, de asemenea, în toate
industriile prelucrătoare (într-un
ritm mai scăzut), dar numai dato-
rită faptului că scăderea forţei de
muncă (45% în perioada 1990-
2002) a devansat scăderea pro-
ducţiei (24%).

Figura 1.9. Modificări în cadrul producţiei, forţei de muncă şi
productivităţii, 1990-2002: industria alimentară şi prelucrătoare
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Figura 1.8. Creşterea producţiei (1989-2002) în industria
alimentară şi industria prelucrătoare
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1.5.  Evoluţia comerţului agroalimentar

Produsele agricole şi alimentare
au jucat prin tradiţie un rol im-
portant în comerţul exterior al
României. Aceste produse au fost
deosebit de importante în cadrul
comerţului exterior al României
la începutul perioadei de tranzi-
ţie, iar importanţa lor a crescut
din nou în ultimii ani. Începând
cu anul 1990, România a devenit
un importator net de produse
agroalimentare. Începând cu anul
1997, s-a înregistrat un trend as-
cendent al importurilor nete,
atingând un maximum de peste
1,27 miliarde USD în anul 2002 (Figura 1.10). În anul 2003, agricultura a contribuit doar cu 3,2%
la total exporturi, iar ponderea produselor agricole în cadrul importurilor a crescut la 7,2%.

UE şi CEFTA sunt principalii parteneri comerciali ai României în ceea ce priveşte comerţul cu
produse agroalimentare (Tabelul 1.7). UE este de departe principala destinaţie a exporturilor
(aproape 55%), urmată de ţările CEFTA (aproximativ 15%). Aproximativ o treime din
importurile agroalimentare ale României provin din UE, iar un sfert din totalul importurilor de
produse agroalimentare provin din ţările CEFTA, incluzând Ungaria, care rămâne principala ţară
furnizoare de produse agricole şi alimentare (peste 15%). Brazilia reprezintă altă sursă
semnificativă a importurilor (aproape 15%), asigurând 4/5 din importurile de zahăr ale României
(şi, de asemenea, mari cantităţi de porumb în urma secetei din anul 2001).

Tabelul 1.7. Exporturile şi importurile agroalimentare ale României în anul 2003 (%)

Exporturi Importuri
UE 57,1 UE 32,9
CEFTA 18,9 CEFTA 25,9
Fosta URSS, din care: 3,8 Fosta URSS, din care: 6,7
- Moldova 3,0 - Moldova 2,3
- Rusia 0,5 - Rusia 3,9
- Ucraina 0,2 - Ucraina 0,3
Turcia 4,6 Turcia 3,1
SUA 1,3 SUA 5,4
EFTA 0,4 EFTA 1,5
Canada 0,1 Canada 2,4
Siria 4,1 Brazilia 8,6
Pakistan 2,4 Ecuador 1,7
Arabia Saudită 1,1 China 1,7
Bosnia & Herţegovina 1,0 Thailanda 1,1
Altele 5,1 Altele 9,0

Sursa: Date INS.

Figura 1.10. Balanţa comerţului agroalimentar, 1990-2003

Sursa: Date INS.
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Principalele produse agricole şi alimentare exportate de România în anul 2003 au fost animale
vii, oleaginoase, legume, lapte şi produse lactate, miere, fructe, vin, uleiuri, conserve de fructe şi
legume, produse de panificaţie şi cereale, iar importurile au constat din cereale, carne, tutun,
zahăr, fructe, citrice şi cafea. Această structură de produse reflectă competitivitatea internaţională
inadecvată a sectorului agroalimentar românesc, în special în sectorul de procesare. Ponderea
produselor procesate exportate creşte încet, dar încă se află sub nivelurile atinse de alte ţări
candidate la aderare. Sectorul de procesare din România este puţin competitiv chiar şi pe piaţa
internă şi contribuie mult la faptul că balanţa comerţului cu produse agricole şi alimentare a
rămas în mod constant negativă, cu maxime ale deficitului în anii 2002 şi 2003 (Figura 1.10).

1.6.  Tendinţe ale consumului alimentar
Numărul total de calorii în cadrul consumului alimentar din România a rămas aproape constant
în perioada 1990-2002, în jur de 3.100 calorii pe locuitor pe zi. Structura consumului a rămas, de
asemenea, destul de constantă, aproximativ 25% din consumul de calorii fiind de origine
animală.

Consumul alimentar reprezenta 52,5% din cheltuielile gospodăriilor în anul 2003. Gospodăriile
de ţărani cheltuiau o pondere substanţial mai mare din venitul lor disponibil pentru cumpărarea
de alimente (68,5% în comparaţie cu doar 44,8% în gospodăriile de salariaţi). Ponderea relativ
mare a cheltuielilor cu alimentele în gospodăriile de ţărani este legată de nivelul scăzut al
veniturilor acestora. Astfel, venitul gospodăriilor de ţărani (incluzând venitul în numerar şi în
natură) reprezintă aproximativ 60%-70% din venitul gospodăriilor de salariaţi, iar această
pondere are tendinţa să scadă şi mai mult în timp.

Consumul de produse alimentare
produse în cadrul gospodăriei
joacă un rol foarte important în
familiile de ţărani, unde atinge
60% din totalul cheltuielilor de
consum (atât în numerar, cât şi în
nonnumerar – vezi Figura 1.11).
Ca titlu de comparaţie, în gospo-
dăriile de salariaţi, această com-
ponentă a cheltuielilor de consum
reprezintă aproximativ 15%. Im-
portanţa autoconsumului este su-
bliniată în Tabelul 1.8, care arată
că gospodăriile de ţărani consu-
mă mai mult de 50% din cereale
şi cea mai mare parte a produ-
selor animale (cu excepţia cărnii
de vită) produse în gospodăria agricolă proprie. Deşi rata autoconsumului are tendinţa să scadă în
decursul timpului, tot mai multe produse fiind vândute pe pieţele comerciale, totuşi aceasta
rămâne foarte mare comparativ cu media europeană.

Figura 1.11. Ponderea autoconsumului în venitul familial
al gospodăriilor de ţărani şi de salariaţi
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Tabelul 1.8. Autoconsumul la principalele produse agricole în gospodăria ţărănească
(% din producţie)

1993 2003 1993 2003
Scade în timp Nici o schimbare în timp
Grâu + secară 67 53 Floarea-soarelui 3 3
Sfeclă de zahăr 26 12 Porumb 72 73
Cartofi 87 45 Carne de porc 61 62
Carne de vită 36 30
Carne de pasăre 95 45 Creşte în timp
Lapte 73 63 Orz 33 44
Ouă 88 65 Lână 43 68

Sursa: Calculaţii IEA pe baza Bilanţului produselor agricole la producător 1993-2003, INS.
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2.  Cadrul politicilor agricole şi alimentare

La începutul anilor 1990, după primele alegeri democratice, România a iniţiat un proces de
reformă economică generală, care a inclus, de asemenea, reforme ambiţioase specifice în
agricultură şi sectorul alimentar. Programul de reformă a avut în vedere transformarea
agriculturii într-un sector bazat pe principiile proprietăţii private asupra pământului şi altor
mijloace de producţie din agricultură. Scopul a fost o agricultură orientată spre piaţă şi
competitivă pe plan internaţional. Până în anul 1997 s-au înregistrat progrese destul de modeste.
Începând cu anul 1997, România a făcut progrese semnificative, deşi câteodată dezordonate, în
implementarea şi menţinerea programului de reformă sectorială. În anul 2000, reforma a început
să vizeze şi măsuri legate de aderarea la Uniunea Europeană. Procesul general totuşi a fost mai
lent şi rezultatele mai puţin consistente decât în alte ţări central-europene aflate în etapa finală a
procesului de aderare. Reforme substanţiale şi modificări ale politicilor agricole sunt în
continuare necesare înainte ca România să adere la Uniunea Europeană.

2.1. Reformele sectoriale generale: proces şi perspective

Reforma agriculturii şi a sectorului alimentar din România şi evoluţia cadrului politicilor
agricole au parcurs mai multe etape de la începutul tranziţiei.

În primii ani (până în 1997) au fost iniţiate importante reforme sectoriale, dar implementarea lor
a fost lentă. Momentul cel mai important din cadrul reformelor sectoriale din această perioadă a
fost Legea fondului funciar din anul 1991, care a avut drept rezultat restituirea către proprietarii
privaţi a proprietăţii şi a drepturilor de folosinţă asupra terenului şi care a desfiinţat în mod
efectiv sistemul cooperativelor agricole de producţie. Politicile din acea perioadă au avut drept
scop minimizarea dificultăţilor create de mediul economic în schimbare atât pe plan intern, cât şi
în afara ţării; o atenţie relativ scăzută a fost acordată nevoii de reformare a instituţiilor de bază şi
a structurii întreprinderilor şi de ajustare a politicilor în acest sens. Programul de sprijin în
agricultură a favorizat puternic marile exploataţii agricole şi a adus avantaje în exclusivitate
marilor ferme de stat. Micile gospodării ţărăneşti au putut avea acces la subvenţii doar prin
integratori (intermediari de stat în domeniul comercializării), iar aceştia achiziţionau producţia
acestora la preţuri fixe “garantate de stat”, care puteau fi atractive sau nu, în funcţie de o anumită
perioadă sau localizare în spaţiu. Drept rezultat, pieţele produselor şi inputurilor au rămas
puternic distorsionate.

Ca urmare a crizei economice şi a consensului potrivit căruia trebuia aplicate reforme mai
durabile, România a adoptat un pachet de reforme radicale în anul 1997, care a marcat o ajustare
fundamentală a politicilor economice. Acest pachet, deşi destinat întregi economii, poate fi
considerat ca un prim pas către cadrul politic curent din agricultură şi industria alimentară.
Planul de stabilizare din anul 1997 avea drept obiectiv o mai mare stabilitate macroeconomică şi
scăderea substanţială a inflaţiei, prin instituirea unei politici monetare restrictive şi limitarea
deficitului bugetar. Planul a inclus următoarele elemente principale:

! liberalizarea preţurilor produselor şi serviciilor (în general şi pentru agricultură);
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! liberalizarea regimului ratei de schimb;
! reducerea taxelor vamale la import;
! înlăturarea subvenţiilor (incluzând reducerea treptată a creditelor direcţionate pentru

agricultură);
! promovarea investiţiilor străine;
! privatizarea, restructurarea sau lichidarea întreprinderilor de stat cu pierderi (incluzând

fostele IAS-uri şi unităţile agroprelucrătoare).

Implementarea Planului de stabilizare din anul 1997 a accelerat atât reformele economice
generale, cât şi reformele specifice din agricultură. A fost eliminat controlul asupra preţurilor
agricole, taxele vamale au fost diminuate, creditele direcţionate au fost întrerupte, iar procesul de
privatizare a fost accelerat. Accentul pus pe constrângeri bugetare severe şi o disciplină
financiară sporită au avut drept scop crearea condiţiilor pentru dezvoltarea unui sector sănătos şi
durabil. Reformele agricole sprijinite de Banca Mondială şi împrumutul pentru ajustarea
sectorială a agriculturii (ASAL) au avut drept rezultat o nouă formă de sprijin – sistemul de
cupoane pentru inputurile agricole – menit să redirecţioneze subvenţiile în afara fermelor de stat
şi să sporească producţia agricolă printr-un acces îmbunătăţit la inputuri. ASAL a condus, de
asemenea, la privatizarea unor furnizori de inputuri de stat şi a Băncii Agricole şi, începând cu
anul 2000, la privatizarea fermelor de stat.

Cursul inegal al evoluţiei politicii agricole a persistat totuşi şi în ultimii ani. Programul de
acordare a cupoanelor agricole a fost considerat din ce în ce mai mult ca un program social şi a
fost blamat pentru creşterea nesatisfăcătoare a producţiei agricole. Acest lucru a condus la
adoptarea unui nou cadru politic în anul 2000, care a avut drept scop creşterea producţiei prin
redirecţionarea sprijinului către marile exploataţii agricole. Sub incidenţa acestei noi directive,
cadrul politic a rămas fluid: sistemul este caracterizat prin schimbări frecvente, negocieri anuale
şi nesiguranţă.

Importanţa încheierii sarcinilor rămase necompletate din cadrul tranziţiei, cum ar fi privatizarea
terenurilor aflate în proprietatea statului, îmbunătăţirea competitivităţii, dezvoltarea unui cadru
instituţional compatibil cu piaţa, a devenit evidentă în ultimii ani. Există, desigur, probleme
suplimentare care trebuie rezolvate, incluzând problemele sociale asociate reducerii necesare a
imensei forţe de muncă din agricultură şi calităţii viitoare de membru UE. Aceste noi provocări
pentru politicile agricole necesită o reacţie adecvată.

Dată fiind complexitatea problemelor agriculturii şi dezvoltării rurale în România, există o
nevoie clară de concentrare a atenţiei asupra politicilor agricole şi rurale. Totuşi reacţia politicii
la cererea sporită de sprijin din partea agricultorilor şi o atenţie sporită acordată problemelor
sociale ar trebui să ia o formă adecvată, fără a crea surse suplimentare de ineficienţă şi lipsă de
armonie cu cerinţele aderării la UE. Cursul viitor al politicii agricole şi al programelor de sprijin
trebuie determinat în întregime de obiectivele dezvoltării unui cadru instituţional bazat pe piaţă şi
armonizat cu cadrul instituţional al UE.

Cadrul politicilor agricole recomandat şi sistemul de susţinere trebuie să se concentreze asupra
facilitării schimbărilor structurale necesare, urmărind următoarele obiective:
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•  încheierea rapidă a principalelor sarcini ale tranziţiei rămase neterminate, cum ar fi
comasarea, privatizarea pământului, crearea de pieţe funciare funcţionale;

•  facilitarea comasării sectorului micilor exploataţii agricole, prin crearea de oportunităţi de
ocupare în afara agriculturii, având drept rezultat reducerea ocupării în agricultură şi
creşterea productivităţii muncii;

•  utilizarea mai eficace a sprijinului bugetar în agricultură, prin reorientarea programelor de
sprijin asupra eficienţei mai curând decât asupra susţinerii preţurilor şi subvenţionării
exporturilor;

•  integrarea diferitelor instrumente de intervenţie guvernamentală în cadrul sectorului, în
special diferitele programe de sprijin, într-un cadru mai consistent şi mai previzibil,
incluzând o orientare sigură a fermierilor până la introducerea PAC;

•  încheierea preparativelor pentru o implementare efectivă şi la timp a măsurilor PAC în anul
2007, conform acordurilor cu UE şi utilizând experienţa noilor state membre (NSM);

•  crearea instituţiilor necesare pentru o implementare adecvată şi în timp util a politicilor de
sprijin după aderarea la UE;

•  separarea clară a măsurilor sociale rurale (de exemplu, măsuri de reducere a tensiunilor
sociale şi de asigurare a protecţiei sociale în zonele rurale) de principalele instrumente ale
politicii agricole care au drept scop îmbunătăţirea eficienţei şi competitivităţii.

2.2.  Mediul macroeconomic – politici de preţuri şi de sprijin

În ultimii ani, ca rezultat al reformelor macroeconomice, sectorul agricol funcţionează într-un
mediu macroeconomic şi comercial cu legături directe cu pieţele internaţionale. Totuşi nivelul
reformelor politice şi instituţionale realizate de România este mai scăzut decât cel al noilor state
membre şi chiar decât al vecinei sale, Bulgaria. Conform sistemului de clasificare a politicii
agricole al Băncii Mondiale (bazat pe un sistem de notare de la 1 la 10, unde 1 reprezintă o
economie cu planificare centralizată, iar 10 o economie de piaţă pe deplin dezvoltată), România
a obţinut un punctaj de 8,2 în 2004, în creştere de la 6,0 în 1997.

Acest lucru reprezintă un progres semnificativ în ultimii ani; totuşi România încă se află în urma
vecinilor săi central şi est-europeni (Figura 2.1).

Programele de sprijin curente (aplicate începând cu anul 2002) reprezintă un pachet inconsistent
de instrumente şi criterii de eligibilitate, care creează în mod evident distorsiuni. Înainte de anul
2005, Ministerul Agriculturii a decretat că înlăturarea acestor inconsistenţe este o prioritate-cheie
în evoluţia cadrului politicilor agricole către instrumentele de tip PAC. În realitate totuşi,
instrumentele politice agricole ale României şi instituţiile aferente au fost departe de a se
conforma politicii agricole comunitare. Deşi politicile agricole şi instrumentele de preaderare nu
trebuie să fie identice cu instrumentele PAC, convergenţa lor cu practicile PAC ale UE ar facilita
ajustarea sectorului agricol la mediul postaderării.
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2.2.1.  Preţurile şi foarfecele preţurilor în agricultură
Inflaţia în România a ajuns la un maxim de peste 250% în 1993, iar apoi a scăzut în mod
substanţial (Figura 2.2). O evoluţie deosebit de pozitivă este scăderea continuă a ratei anuale a
inflaţiei începând cu anul 1998, preţurile la consumator crescând cu doar 11,9% în 2004 (în
scădere de la 59% în 1998). România pare să fie pe drumul stabilizării macroeconomice, deşi
mai are de parcurs o distanţă considerabilă până va atinge o rată a inflaţiei acceptabilă pe plan
internaţional, de 4%-6% pe an.

Evoluţia preţurilor inputurilor şi produselor agricole este în general similară cu tendinţele manifestate
în alte ţări din Europa Centrală şi de Est. În faza iniţială a tranziţiei, producătorii primari a trebuit să
facă faţă unei presiuni cost-preţ apărute brusc, întrucât preţurile inputurilor – atât în termeni
nominali, cât şi reali – au crescut mult mai repede şi mai brusc decât preţurile producţiei agricole.

Figura 2.1. Indicele Băncii Mondiale de politică agricolă şi reformă instituţională, 2003/2004

Datorită naturii mai liberale a pieţelor lor şi substituirilor semnificative ale inputurilor produse pe
plan intern cu produse din import (adesea mai avansate din punct de vedere tehnologic), preţurile
au crescut repede la niveluri internaţionale1. După ce au trecut de şocul iniţial al anilor 1990/91,
preţurile inputurilor agricole în termeni reali au fost de două ori mai mari decât la începutul
deceniului. În acelaşi timp, preţurile primite de fermieri pentru produsele lor au rămas relativ
scazute şi, după liberalizarea totală a preţurilor în anul 1997, chiar au scăzut la aproximativ 80%
din nivelul lor de la începutul deceniului.
                                                
1 Conform opiniei experţilor, efectul substituirii prin utilizarea unor inputuri mai avansate din punct de vedere
tehnologic (de exemplu, pesticide, fertilizanţi) a fost reflectat doar de ajustări minore (necorespunzătoare) în coşul
de referinţă utilizat pentru măsurarea evoluţiilor preţurilor.
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În România, ca şi în alte ţări, preţurile agricole reprezintă un punct sensibil în cadrul dezbaterilor
publice.
Multe publicaţii pe această
temă repun în discuţie faptul că
fermierii din România suferă
de o înrăutăţire a “foarfecelui
preţurilor” şi a termenilor de
schimb (preţurile inputurilor
crescând cu un factor de 3.200
şi preţurile producţiei cu 1.200
în ultimul deceniu).
Deşi aceste cifre sunt corecte
ca atare, dezbaterile publice
acordă puţină atenţie faptului
că aceşti factori se bazează pe o
comensurare a evoluţiei preţu-
rilor nominale, şi nu a celor
reale. Prin urmare, o analiză a
evoluţiei preţurilor reale arată
că, exceptând ajustările de preţ
semnificative din anii 1990 şi
1997, nu se poate observa
vreun foarfece al preţurilor
exceptional (Figura 2.3). O
discuţie plină de sens a
evoluţiilor recente ale preţurilor
agricole şi ale foarfecelui pre-
ţurilor, prin urmare, trebuie să
ia în considerare inflaţia gene-
rală2.

Datorită şocului iniţial al tranziţiei (care a determinat unele “suprareacţii” pe pieţele interne în
1990/91), o atenţie deosebită ar trebui acordată selectării perioadei de referinţă. În statistica din
România, de obicei anul 1990 este luat în considerare ca perioada de referinţă pentru indici. Aşa
cum se indică în Figura 2.3, am asistat la dinamica cea mai semnificativă a preţurilor în
1990/91, când preţurile inputurilor au crescut brusc (vezi discuţia de mai sus). După acesti doi
ani, variaţiile preţurilor inputurilor şi produselor agricole au avut aproximativ acelaşi ritm de
creştere (sau cu schimbări, clar reflectate, de natură politică, cum ar fi liberalizarea preţurilor
produselor din 1997) – în anumiţi ani (cum ar fi 1993) preţurile produselor agricole au crescut
chiar mai mult decât preţurile inputurilor. Dacă s-ar fi luat altă perioadă de referinţă (de exemplu,
1992/93) s-ar fi creat o imagine mai puţin pesimistă a evoluţiilor recente3.
                                                
2 Datorită inflaţiei relativ ridicate, o analiză a evoluţiei preţurilor ar trebui realizată pe baza evoluţiei preţurilor reale,
adică evoluţii ajustate în funcţie de inflaţie. Inflaţia în România a atins un maxim de 250% pentru anul 1993 şi a
scăzut brusc după aceea.
3 În comparaţie cu anul 1990, indicele termenilor de schimb în agricultură referitor la inputuri a fost de 0,4 în 2000-
2001. Acest lucru înseamnă că preţurile relative primite astăzi de producătorii agricoli reprezintă 40% din ceea ce

Figura 2.3. Evoluţia preţurilor reale agricole şi a foarfecelui
preţurilor
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Datorită colecţiei de date statistice care (din punct de vedere regional sau tematic) nu asigură o
acoperire suficientă, datele privind preţurile utilizate pentru asemenea comparaţii au tendinţa să
contribuie la o supraestimare a efectelor adverse pentru sectorul agricol. În absenţa unui sistem
de monitorizare a preţurilor la nivel regional şi a stimulării fermierilor în sensul declarării corecte
a preţurilor produselor agricole, ajustările coşului de monitorizare a preţurilor inputurilor pot să
conducă în mod potenţial la parţialitatea interpretării evoluţiei preţurilor inputurilor.

2.2.2.  Sisteme de sprijin agricol

Politica agricolă a României s-a bazat în mod continuu pe aplicarea plăţilor directe şi indirecte ca
măsură de sprijinire a veniturilor producătorilor agricoli din sectorul primar. Totuşi, chiar dacă
principiile de bază au rămas relativ neschimbate, politicile de sprijin în agricultură au suferit
numeroase modificări şi ajustări începând cu anul 1997. Sistemul de sprijin a fost realmente
rescris în fiecare an, cu modificări suplimentare câteodată, introduse în decursul unui anumit an,
ca în 2002-2004.

Politica de sprijin agricol a României încă favorizează în mod explicit fermele de
dimensiuni mari. Ordonanţa guvernului adoptată în iunie 2001 stipula că numai fermele relativ
mari, de ex., cu cel puţin 110 ha de teren cultivat sau 15 capete de vaci de lapte (definite în
termeni juridici “ferme comerciale”), ar fi eligibile pentru întreaga gamă de subvenţii agricole.
Fermele care aveau sub această dimensiune limită (definite în termeni juridici “ferme familiale”)
nu erau eligibile pentru subvenţii (în afara serviciilor de extensie gratuite). Presiunea publică
intensă şi reacţia nefavorabilă din partea Uniunii Europene au determinat parlamentul să
amendeze această ordonanţă în aprilie 2002 şi să adauge prevederea care permitea plăţi de
susţinere (nespecificate) fermelor familiale care doreau să-şi sporească vânzările comerciale.
Deşi legea a deschis o uşă pentru eliminarea favorizării marilor ferme în acordarea de subvenţii,
sprijinul pentru micile ferme rămânea foarte limitat. Mai mult, parlamentul nu a intervenit pentru
a elimina cerinţele complexe de documentare şi înregistrare formală introduse ca parte a
criteriilor de eligibilitate, deşi aceste cerinţe nu pot fi satisfăcute de marea majoritate a
fermierilor ţărani români. În acest context, trebuie subliniat faptul că limitele de mărime a fermei
prevăzute de legislaţia românească sunt cu mult mai mari decât cele prevăzute de criteriile de
eligibilitate PAC şi că definiţia românească a “exploataţiei agricole” în scopul plăţilor de
subvenţii nu a fost armonizată cu definiţia Uniunii Europene. Până la sfârşitul anului 2002, mai
puţin de 15.000 de ferme au fost înregistrate de Ministerul Agriculturii în cadrul noilor cerinţe
legale, din care 12.918 sunt ferme comerciale şi 1.721 sunt ferme familiale. Până la sfârşitul
anului 2004, numărul a crescut substanţial: 288.238 de ferme, din care 19.527 de ferme
comerciale. Fermele înregistrate cultivau 3,2 milioane hectare de teren arabil în anul 2002 şi 6,2
milioane hectare în 2004, ceea ce reprezintă aproximativ o treime şi, respectiv, două treimi din

                                                                                                                                                            
însemnau ele în anul 1990. În alte cuvinte, dacă o anumită parte din venitul fermierului era necesar pentru a cumpăra
un tractor sau o tonă de combustibil în anul 1990, cu aceeaşi sumă (în lei reali ajustaţi de rata inflaţiei) se puteau
cumpăra doar 0,4 tractoare sau 0,4 tone de combustibil în 2000-2001 (în mod riguros, discuţia trebuie purtată asupra
întregului coş de inputuri agricole, nu doar asupra unui input specific). În comparaţie cu anul 1991, totuşi situaţia nu
este deloc rea: “puterea de cumpărare” a venitului agricol în perioada 2000-2001 se află la acelaşi nivel cu cea din
1991, în timp ce, în perioada 1992-1997, cu un anumit venit al fermei, se putea cumpăra un coş mult mai mare de
inputuri decât în anul 1991. În fine, termenii de schimb astăzi se află la 0,5 din nivelul lor din anul 1994, ceea ce
înseamnă că cu un venit agricol în 2000-2001 se poate cumpăra doar jumătate din cât se cumpăra în 1994.
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terenul arabil total al României (9,4 milioane hectare). Introducerea plăţilor în numerar bazate pe
suprafaţă pentru micii fermieri totuşi a îmbunătăţit balanţa.

Principalele instrumente de susţinere aplicate în ultimii câţiva ani pot fi împărţite în măsuri
directe de susţinere a veniturilor şi programe de susţinere indirectă:

1. Măsuri directe de susţinere a veniturilor:
•  prime la preţ;
•  susţinerea inputurilor;
•  transfer de numerar către micii fermieri;
•  susţinerea investiţiilor;
•  alte plăţi directe sau compensaţii pentru fermieri.

2. Programe de susţinere indirectă:
•  sprijin pentru servicii generale agricole;
•  îmbunătăţiri funciare.

Bugetul Ministerului Agriculturii pe anul 2005 (Tabelul 2.1) vizează un volum total al
sprijinului de 27 miliarde ROL4 (797 milioane USD), ceea ce reprezintă o creştere semnificativă
a nivelului sprijinului faţă de anul 2003 (cu aproximativ 450 milioane USD). Totuşi trebuie
remarcat faptul că, datorită schimbării guvernului, bugetul mai suferă încă modificări şi se
aşteaptă o decizie finală parlamentară asupra sistemelor de sprijin în agricultură la mijlocul
anului 2005. Bugetul detaliat al MAPDR este prezentat în Anexa 1.

Tabelul 2.1. Structura programului de sprijin în agricultură, 2005

Lei (mld.) Procent
Măsuri susţinere directă 22.150,6 82

Prime la preţ 6.131,8 23
Subvenţii inputuri 3.878,2 14
Transfer numerar la micii fermieri 5221,8 19
Susţinere invest.(a) 6.618,8 24
Alte plăţi directe 300,0 1

Măsuri susţinere indirectă 2.161,8 18
Măsuri generale de susţinere în agricultură 961,8 4
Îmbunătăţiri funciare 1.200,0 4
Administraţie MAPDR 2.852,5 11

Total 27.164,9 100
(a) Incluzând contribuţia naţională la alocaţiile în condiţiile programului SAPARD
Sursa: MAPDR, 2005.

O versiune sintetică a structurii bugetului de sprijin agricol pe anul 2005 este prezentată în
Tabelul 2.1. Din diferitele programe de sprijin, suplimentele la preţurile produselor şi susţinerea
financiară a inputurilor sunt principalele două categorii, reprezentând 87% din sprijinul total
guvernamental acordat agriculturii. Câteva detalii asupra diferitelor programe sunt prezentate în
continuare.
                                                
4 Incluzând contribuţia naţională la alocaţiile în condiţiile programului SAPARD.
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Măsuri directe de susţinere a veniturilor
Primele la preţ pentru produsele vegetale şi animale. Cu o alocaţie bugetară de aproximativ
6 miliarde ROL (29% din bugetul total pentru susţinerea agriculturii), programele de suplimente
la preţ deţin o pondere semnificativă în cadrul bugetului MAPDR. Conform obiectivelor
declarate în mod oficial, aceste suplimente sunt introduse pentru sporirea producţiei şi calităţii
produselor agricole. Lista de produse eligibile este determinată din când în când de către
MAPDR. Prin completarea unei cereri (la direcţia agricolă judeţeană) şi pe baza prezentării unei
dovezi de vânzare către un comerciant sau procesator înregistrat, producătorului primar
(înregistrat ca fermă “comercială” sau “familială”) i se plăteşte suplimentul la preţ pentru
cantitatea vândută din fiecare produs vegetal sau animal eligibil. Este îndoielnic totuşi dacă
suplimentele la preţ contribuie la realizarea obiectivelor declarate în mod oficial. Astfel, doar
fermele relativ mari înregistrate sunt eligibile pentru suplimente la preţ la lapte, în timp ce 95%
din producţia de lapte este obţinută în gospodăriile neînregistrate. Apare astfel că suplimentele la
preţ servesc ca măsură generală pentru canalizarea resurselor bugetare către marile ferme, în loc
de a acţiona în mod efectiv pentru stimularea producţiei şi creşterea veniturilor.

Sprijin financiar pentru inputuri. Subvenţionarea inputurilor agricole a reprezentat o formă
majoră de susţinere a agriculturii înainte de anul 2000, când a existat programul cupoanelor
agricole. Programul cupoanelor a vizat fermele familiale şi ulterior a fost blamat pentru că a avut
un impact insuficient asupra producţiei agricole. Programul curent de furnizare a inputurilor
include un program de subvenţionare a preţului motorinei (acesta reprezintă un procent
semnificativ, de 11%, din programele de sprijin ale MAPDR) şi vechile programe de subvenţii
pentru seminţe şi irigaţii. În primăvara anului 2005, sistemul transferurilor de numerar a fost
schimbat într-un sistem de distribuţie a cupoanelor, care pot fi utilizate pentru achiziţionarea de
inputuri (seminţe, îngrăşăminte chimice, pesticide).

Transferuri în numerar pentru micii fermieri. În august 2003, guvernul a decis să plătească 2
milioane lei per hectar fermelor care aveau sub 5 ha şi aceeaşi sumă pentru primele 5 ha ale
fermelor individuale mai mari (terenul utilizat în asociaţii juridice nu era eligibil pentru această
plată). Alocaţia bugetară totală se ridică la un procent semnificativ de 19% din bugetul MAPDR
pe anul 2005. Introducerea acestei forme de sprijin a redus oarecum dezechilibrele din cadrul
susţinerii fermelor mici în comparaţie cu cele mari. Acesta este al doilea capitol mare din cadrul
bugetului de susţinere al MAPDR şi este principală formă de sprijin pentru micii fermieri. În
anul 2004, alocaţia pe hectar a crescut la 2,5 milioane lei, dar alocaţia de 1,5 milioane lei pe
hectar din 2005 este deja stabilită în buget sub formă de cupoane pentru culturile de toamnă din
anul anterior (a doua parte din cele 2,5 milioane lei/ha) şi culturile de primăvară (cu excepţia
porumbului, ovăzului şi a culturilor furajere).

Susţinerea investiţiilor. Susţinerea investiţiilor constă din două programe principale. Un program
de granturi relativ mic (700 milioane lei sau 4% din sprijinul bugetar) subvenţionează 45% din
preţul maşinilor produse în ţară. Al doilea program, mai mare (6 miliarde lei sau 20% din
sprijinul bugetar), corespunde cofinanţării naţionale a măsurilor SAPARD. Totuşi ar trebui
remarcat faptul că alocarea substanţială pentru această susţinere a investiţiilor are mai mult
caracter de angajament de plată decât de rambursare.
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Programe de susţinere indirectă
Sprijin pentru servicii agricole generale. Această categorie include mai multe programe
specifice, cum ar fi programul strategic sanitar-veterinar, creşterea şi ameliorarea animalelor,
cercetarea şi dezvoltarea (4% din total buget de sprijin al MAPDR).

Îmbunătăţiri funciare. O parte semnificativă (4% din bugetul de sprijin al MAPDR) este alocată
îmbunătăţirilor funciare şi ameliorării solurilor acide (Anexa 1).

Administraţia MAPDR. Un procent de 11% din bugetul MAPDR este alocat acoperirii
cheltuielilor cu personalul, a costurilor materialelor şi capitalului ale administraţiei MAPDR.

2.2.3. Nivelul susţinerii interne
Ca mod de intervenţie, nivelul
sprijinului total acordat agriculturii
a cunoscut fluctuaţii ample în
perioada de tranziţie (Figura 2.4).
Ponderea susţinerii agriculturii în
bugetul de stat total şi în PIB a
scăzut în mod constant din anul
1992. Nivelul susţinerii exprimat
de estimarea sprijinului la produ-
cător (ESP) a fost relativ modest în
cea mai mare parte a perioadei
anilor 1990, dar cu siguranţă pare a
fi crescut din 1998 comparativ cu
perioada anterioară. Politicile
liberale introduse în anul 1997
(când ESP a scăzut la 3%) au avut
viaţă scurtă, iar susţinerea agricul-
turii a crescut în mod semnificativ
de atunci. Astfel, media ESP în
1991-1996 a fost de 13%, iar după
1998 a crescut la 20-25%.

Nivelul susţinerii variază în mod
semnificativ în funcţie de produs.
Evaluarea noastră a indicat că
preţurile la toate produsele agrico-
le principale sunt mai mari decât
echivalenţii preţurilor lor pe piaţa internaţională (aşa cum sunt măsurate de indicatorii protecţiei
nominale pentru outputuri (IPNO). Figura 2.5 arată că subvenţionarea implicită cea mai
semnificativă la produsele agricole s-a înregistrat la porumb, cartofi şi producţia de porcine. Ni-
velurile preţurilor la inputurile pentru producţia agricolă rămân, de asemenea, deasupra preţurilor
care ar apărea în situaţia în care nu ar exista intervenţii de politică (aşa cum sunt măsurate de
indicatorii protecţiei nominale pentru inputuri, IPNI). În special regimul taxelor vamale la import

Figura 2.4. Măsuri de sprijinire a agriculturii – 1991-2002

Sursa: Ministerul Agriculturii, OECD.       ESP: estimări OECD.

Figura 2.5. Nivelurile de protecţie la principalele produse
agricole (2004)
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şi efectul lor asupra preţurilor interne la inputurile importate (ex., combustibili, îngrăşăminte) se
transpun într-o impozitare implicită a costurilor inputurilor fermierilor. Efectul net asupra
veniturilor agricole a fost măsurat pe baza ratei de protecţie efectivă (RPE). Aşa cum indică
Figura 2.5, regimul curent al pieţei agricole şi al comerţului se traduce prin subvenţionarea
implicită a veniturilor agricole la aproximativ jumătate din activităţile analizate (orz, porumb,
cartofi, carne de porc);  pentru producătorii de grâu, floarea-soarelui, lapte, carne de vită şi carne
de pasăre, impactul agregat corespunde unei impozitări implicite a venitului din aceste activităţi5.

2.2.4. Programul SAPARD
Ca parte a susţinerii preaderării de către Uniunea Europeană, sectorul agriculturii şi dezvoltării
rurale din România a devenit eligibil pentru sprijinul din cadrul programului SAPARD. Acest
program asigură un sprijin suplimentar pentru investiţiile din agricultură, industria alimentară şi
dezvoltarea rurală sub formă de granturi (care acoperă până la 50% din totalul investiţiei).

Tabelul 2.2. Subsectoare vizate şi criterii pentru investiţii

Măsura Beneficiari Valoarea
proiectului

eligibil

Cerinţe de cofinanţare

M1.1
Îmbunătăţirea
prelucrării şi
comercializării
produselor agricole
şi piscicole

Sectorul privat
! Societăţi comerciale (100% private)
! Asociaţii şi grupuri de producători

(cu personalitate juridică)
! Prevederi speciale pentru sectorul

vinului

30.000 euro
până la

4.000.000 euro
*

! Creşterea minimă a contri-
buţiei private de la 30% la
50% în cazul cerealelor

! Min. 50% contribuţie privată
! Min. 70% contribuţie privată

pentru oleaginoase, zahăr
M 2.1
Dezvoltarea şi
îmbunătăţirea
infrastructurii

Sectorul public
! Consiliile locale ale comunelor
! Asociaţiile acestora

100.000 euro
până la

1.000.000 euro

! Min. 25% contribuţie
naţională (buget naţional sau
local)

M3.1
Investiţii în
exploataţii agricole

Sector privat
! Producători agricoli individuali
! Asociaţii agricole familiale
! Societăţi/asociaţii agricole private
! Societăţi comerciale agricole

(100% private)

5.000 euro
până la

500.000 euro
**

! Min. 50% contribuţie privată

M3.4
Dezvoltarea şi
diversificarea
activităţilor econo-
mice care asigură
activităţi multiple şi
venituri alternative

Sector privat
! Persoane fizice
! Asociaţii familiale înregistrate,

asociaţii şi grupuri de producători
! ONG-uri (cercuri de maşini

agricole)
! Societăţi private 100%

5.000 euro
până la

500.000 euro
***

! Min. 50% contribuţie privată

M4.1
Îmbunătăţirea
pregătirii
profesionale

Sector public
•  MAPDR Min.

50.000 euro
! Min. 25% contribuţie

naţională

M4.2
Asistenţă tehnică

Sector public
•  MAPDR

Max. 150.000
euro pe an

! Min. 20% contribuţie
naţională

* Pt. M1.1, o creştere a limitei superioare de la 2.000.000 euro la 4.000.000 euro a devenit operaţională începând cu ianuarie
2005. Această reducere nu acoperă investiţiile în porturi; ** Pt. M3.1, se are în vedere o reducere a limitei inferioare de la
10.000 euro la 5.000 euro ce a devenit operaţională din ianuarie 2005; ***  Pt. M3.4, o creştere a limitei superioare pentru
submăsura „acvacultură” la 500.000 euro a devenit operaţională începând cu ianuarie 2005.

                                                
5 Pentru rezultate detaliate, vezi Tabelul A2.2 din Anexa 2b.
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Aşa cum este prevăzut în concepţia generală a programului SAPARD, grantul financiar asigurat
de SAPARD este un grant public nerambursabil, care finanţează până la 50% din totalul
investiţiei (din care 75% reprezintă contribuţia UE şi 25% contribuţia naţională), adică o co-
finanţare a investiţiei de cel puţin 50% din totalul investiţiilor trebuie să fie realizată de către
investitor (vezi Tabelul 2.2). Mai mult, programul SAPARD nu implică plăţi în avans, ci doar
rambursează cheltuielile deja făcute. Astfel, finanţarea investiţiei necesită prefinanţare de către
investitor, căruia îi va fi rambursată cheltuiala (pe baza actelor doveditoare ale cheltuielilor) de
către agenţia SAPARD.

Alocarea CE pentru România s-a ridicat la aproximativ 151 milioane euro (în preţuri constante
1999) pentru fiecare din anii perioadei programului (2000-2006). După ce CE a aprobat
programul SAPARD pentru România în noiembrie 2000, problemele administrative din primele
18 luni au condus la întârzieri considerabile în începerea programului şi implementarea
măsurilor. Prin urmare, doar 16,3 milioane euro au fost alocate României în anul 2003. În 2004,
s-a îmbunătăţit derularea programului, astfel încât a putut fi efectiv alocată ţării suma de 158,7
milioane euro. Conform raportului CE asupra României, una dintre priorităţile rămase pentru
anul 2004 a fost creşterea absorbţiei şi în special a utilizării alocaţiilor financiare din 2000. Până
la sfârşitul anului 2004, toate alocările financiare pentru anul 2000 (care trebuia dezangajate dacă
nu erau folosite) au fost plătite în întregime.

Până la sfârşitul anului 2004, au fost luate măsuri importante pentru creşterea capacităţii de
absorbţie a fondurilor SAPARD în România (acreditarea măsurilor suplimentare M3.1 şi M3.4,
adaptarea programului, elaborarea noilor proceduri şi lansarea campaniei de informare publică
de către Agenţia SAPARD), dar absorbţia efectivă de fonduri a rămas nesatisfăcătoare.

Tabelul 2.3. Absorbţia fondurilor SAPARD (24 mai 2005)

Mă-
sura

Cereri
primite*)

Proiecte
contractate

Alocare
financiară**)

Angajament Plăţi
autorizate

Plăţi
realizate

Absorbţia
alocării

financiare
[număr] [număr] [milioane

euro]
[milioane

euro ]
[milioane

euro ]
[milioane

euro]
1.1 230 159 165,6 82,0 44,6 42,7 26%
2.1 1.354 607 515,1 483,4 272,6 270,8 53%
3.1 451 323 105,5 31,7 8,8 7,9 8%
3.4 384 233 61,8 13,4 1,5 1,3 2%
4.1 1 1 8,2 0,0 0,0 0,0 0%
4.2 18 13 3,5 1,7 0,3 0,3 11%

Total 2.437 1.336 860,0 613,4 328,0      323,3 38%

* Diferenţa între numărul de cereri primite şi numărul de proiecte contractate constă în cererile respinse şi cererile
în curs de analizare.

** Pentru măsurile 1.1, 2.1, şi 4.2 este indicată alocarea din 2000-2003. Pentru măsurile acreditate în 2003 (3.1,
3.4 şi 4.1) este indicată alocarea din 2002-2003.
Sursa: Agenţia SAPARD din România.

Până în luna mai 2005, au fost contractate cu beneficiari 1336 de proiecte, reprezentând 613,4
milioane euro cheltuieli publice. Aşa cum se indică în Tabelul 2.3, absorbţia efectivă este
dominată de angajamentele făcute pentru măsura M2.1 (dezvoltarea şi îmbunătăţirea
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infrastructurii rurale), care reprezintă o măsură care vizează investiţiile beneficiarilor publici.
Dacă se iau în considerare doar măsurile pentru beneficiarii privaţi, au fost contractate doar 715
proiecte (127,1 milioane euro contribuţie publică), din care 159 (82 milioane euro) au fost
investiţiile în industria alimentară (M1.1), 323 (31 milioane euro) au fost investiţiile în
exploataţiile agricole (M3.1) şi 233 (13,4 milioane euro) au fost investiţiile în diversificarea
activităţilor economice (M3.4). Acest lucru implică o mărime medie a proiectului de 1 milion
euro pentru M1.1, 191.000 euro pentru M3.1 şi 115.000 euro pentru M3.4.

În general, se poate concluziona că, în momentul de faţă, SAPARD, deşi a contribuit cu resurse
importante pentru sectorul rural, încă nu a ajuns la nivelul aşteptărilor cu privire la provocarea
uriaşă adresată dezvoltării sectorului agricol şi rural din România. Aspectele care contribuie la
subperformanţa programului cuprind în special următoarele:

! scopul programului este doar parţial ajustat nevoilor sectoriale;
! accesul restricţionat al antreprenorilor rurali la informaţii privind programele de finanţare

în zona rurală;
! incapacitatea antreprenorilor rurali de a face faţă procedurilor de cerere complexe, care

implică multă birocraţie;
! accesul restricţionat al antreprenorilor rurali la sursele necesare de pre/cofinanţare;
! excluderea virtuală a micilor fermieri şi antreprenori rurali.

Alte patru măsuri se află în faza de acreditare; ele vor fi trimise în luna iunie 2005 Comisiei
Europene, pentru a fi aprobate.

2.2.5.  Fiscalitatea în agricultură
Până la sfârşitului anului 2003 nu a existat vreun impozit pe terenul agricol sau pe veniturile
fermelor mici în România. Fermelor înregistrate ca persoane juridice, totuşi li se percepea un
impozit pe profit de 25% (care a fost redus la 16% începând cu anul 2005). Scutirile de impozit
în agricultură au fost introduse în anul 1990, ca o compensaţie pentru dificultăţile economice
întâmpinate de fermieri şi capacitatea limitată a guvernului de a plăti subvenţii directe. Mai mult,
eşecul de a impune un impozit pe teren a fost asociat nesiguranţelor legate de proprietatea asupra
terenului din perioada de reconstituire a drepturilor de proprietate de la începutul anilor 1990. În
acea perioadă, decizia de scutire de impozit a avut meritele sale şi a jucat un rol în îmbunătăţirea
situaţiei financiare a fermierilor.

Au existat câteva încercări în decursul timpului de a redresa balanţa şi a supune agricultura
principiilor de impozitare generale. Impozitul în agricultură a fost introdus în anul 1994 (în
condiţiile Legii nr. 34/1994), dar, datorită dificultăţilor legate de raportarea veniturilor de către
micii fermieri, impozitul a fost evaluat pe baza suprafeţei deţinute sau utilizate şi a fost stabilit
un impozit pe terenul agricol. Doar venitul provenit din activităţi agricole cu profit ridicat (flori,
legume, ciuperci, pepiniere) trebuia efectiv raportat. Veniturile din creşterea animalelor
rămâneau scutite de impozit. Impozitul a fost iniţial de 15% din venitul normativ şi a fost redus
la 10% în perioada 1994-1996. Evaluarea şi colectarea impozitului normativ nu a avut loc în
realitate, iar impozitarea activităţilor agricole a fost suspendată în anul 1997. Atunci când un
impozit pe venitul general a fost introdus în anul 2000, venitul derivat din agricultură (cu
excepţia florilor, legumelor şi ciupercilor) a fost scutit de acea impozitare, iar situaţia a rămas
neschimbată până în prezent.
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În anul 2001, guvernul a impus un impozit pe teren în cazul exploataţiilor mai mari de 10 ha.
Impozitul a fost impus fermelor relativ mari, deoarece partidul care a câştigat alegerile în anul
2000 promisese fermierilor săraci să nu-i impoziteze. Parlamentul a refuzat orice impozitare a
terenului agricol şi a anulat ordonanţa guvernului. Totuşi, în decembrie 2003, Codul fiscal
adoptat a impus un impozit de 10.000 lei (aproximativ 0,25 euro) pe hectarul de teren agricol din
extravilan, ca impozit local.

2.3. Politica comercială agricolă

Politica comercială a României în domeniul agriculturii a parcurs mai multe etape de la începutul
anilor 1990. Principalii determinanţi ai evoluţiilor politicii comerciale agricole au fost acordul
OMC, angajamentele făcute în cadrul acordului ASAL (împrumutul pentru ajustarea sectorială a
agriculturii) cu Banca Mondială, relaţiile în curs cu UE şi calitatea de membru CEFTA a
României.

OMC – În condiţiile OMC, România a primit statutul de “ţară în curs de dezvoltare”. Acest
statut este aproape unic în rândul ţărilor central şi est-europene şi a permis negocierea unor tarife
foarte înalte, care au devenit principalul instrument pentru protejarea producătorilor
agroalimentari. Această protecţie tarifară a creat un zid în jurul României şi a avut consecinţe
negative serioase pentru eficienţa internă a produselor agroalimentare. Statutul de ţară în curs de
dezvoltare a permis, de asemenea, reducerea obligaţiilor pentru tarifele agricole agregate medii şi
un nivel mai ridicat de alocaţii de sprijin interne. Dacă România ar fi forţată să renunţe la statutul
său de ţară în curs de dezvoltare înainte de aderarea la UE, nivelul susţinerii interne ar putea
deveni o problemă, deşi, la nivelul său prezent, nu este excesivă în comparaţie cu alte ţări din
regiune.

ASAL – Împrumutul pentru ajustare sectorială a agriculturii a avut drept rezultat modificări
semnificative ale sectorului agroalimentar în anul 1997. Nivelul taxei vamale medii ponderate
pentru toate produsele agricole a scăzut de la 67% la 27% în iulie 1997. Taxele vamale pentru
produsele sensibile, cum ar fi carnea, produsele lactate, zahărul etc., au rămas mai ridicate
(aproximativ 60%). Toate scutirile temporare de impozit au fost anulate şi toate interdicţiile la
export unilaterale au fost înlăturate. Licenţierea exporturilor şi importurilor a fost, de asemenea,
eliminată, cu excepţia cotelor tarifare preferenţiale stabilite de acordurile internaţionale. În a
doua fază a implementării ASAL, în ianuarie 1999, taxele pentru produsele sensibile menţionate
mai sus au fost scăzute de la 60% la 45%, iar taxa vamală medie ponderată pentru produsele
alimentare şi agricole au scăzut de la 27% la 22%.

Acordurile cu UE – Acordul de asociere a României cu UE a intrat în vigoare în anul 1995.
Acest acord a oferit cote preferenţiale şi scheme de reducere a taxelor vamale pentru majoritatea
produselor animale, grâu şi legume. Un acord special a fost adoptat în cazul vinului. În anul
2000, România a convenit un nou acord cu UE privind liberalizarea comerţului agricol (Acordul
dublu-zero). Un număr de produse (carne de pasăre, carne, brânză, vin, fructe, cereale) au
beneficiat de reduceri complete sau semnificative ale taxelor vamale, ca şi de un plan pentru
creşterea cotelor în comerţul cu UE. România a fost, de asemenea, de acord cu o şi mai mare
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liberalizare, iar ambele părţi au fost de acord cu eliminarea subvenţiilor la export în cadrul
comerţului bilateral.

CEFTA – În anul 1997, România a devenit membră CEFTA şi a adoptat tratamentul preferenţial
la un număr de produse în cadrul comerţului cu ţările CEFTA. Ţările CEFTA sunt principalele
partenere comerciale ale României în cadrul comerţului cu produse agricole. Competitivitatea
limitată a produselor agricole şi alimentare româneşti devine evidentă în relaţiile comerciale,
ceea ce a avut drept rezultat aplicarea clauzei de salvgardare şi creşterea taxelor vamale la import
în mod temporar pentru un număr de produse în ultimii câţiva ani, în special în relaţia cu
Ungaria. O dată cu extinderea recentă a Uniunii Europene (de la UE-15 la UE-25) din 2004,
România a pierdut preferinţele CEFTA cu ţările membre CEFTA care au aderat la UE. Ţările noi
membre beneficiază în prezent de toate concesiile UE pentru România, iar României i se va cere
să facă comerţ cu ele în termenii generali ai UE.

Politica comercială agricolă a României poate fi caracterizată prin schimbări şi o volatilitate
semnificativă pe parcursul întregii perioade de tranziţie. În prima jumătate a anilor 1990, politica
agricolă a manifestat o volatilitate extremă, mai ales în ceea ce priveşte importul. Exceptările şi
reducerile temporare de care au beneficiat anumiţi exportatori şi importatori au reprezentat o
practică obişnuită în această perioadă. În ultimii ani, volatilitatea a luat forma utilizării frecvente
a măsurilor de protecţie şi a intervenţiilor temporare în numele producătorilor agricoli.

2.4. Politica agricolă naţională faţă de PAC

Până în anul 2003, realizarea unui mediu de politică agricolă consistent cu piaţa şi asigurarea
anumitor măsuri de protecţie a veniturilor agricole s-au aflat în centrul atenţiei guvernului. Au
fost încercate diferite forme de intervenţie pe piaţă, iar armonizarea cu PAC a devenit un
obiectiv suplimentar, dar încă nu unul major. Sistemul curent de susţinere a agriculturii încă
amestecă intervenţia guvernului cu principiile agriculturii bazate pe piaţă. Totuşi nu corespunde
în întregime cu nivelul de susţinere şi instrumentele PAC. Deşi există presiuni pentru o creştere
imediată a susţinerii şi protecţiei din partea fermierilor şi o nevoie evidentă de a converge spre
nivelurile UE înainte de aderare, nivelul sprijinului şi măsurile de la frontieră ar trebui să rămână
neschimbate, pentru a menţine presiunea pentru încheierea reformelor şi pentru a rămâne în
cadrul limitărilor bugetare şi a respecta angajamentele OMC. Recomandarea este să se alinieze
nivelul susţinerii numai după momentul aderării.

În înaintarea către aderarea la UE, în primul rând, va trebui înlăturat accentul pus pe creşterea
producţiei. Accentul excesiv pus pe creşterea producţiei a modelat politica agricolă în trecut,
prin promovarea intervenţiei în favoarea unor produse specifice şi introducerea de distorsiuni pe
pieţele agricole. Dat fiind mediul comercial deschis din epoca actuală, în general, şi obiectivele
comerciale ale aderării la UE, în particular, factorii de decizie în domeniul agricol din România
trebuie să realizeze o ajustare mentală care să se îndepărteze de la creşterea producţiei spre
creşterea competitivităţii. România are de suferit de pe urma producţiilor medii scăzute atât în
sectorul vegetal, cât şi animal, care se adaugă nivelului de departe cel mai scăzut al
productivităţii muncii în agricultură din regiune. Asupra acestor probleme ale reformei agricole
ar trebui să se concentreze factorii de decizie, în loc de a pune accentul tradiţional pe creşterea
producţiei. Competitivitatea (care, dacă este atinsă, va contribui, de asemenea, la creşterea



26

producţiei) necesită o mai mare eficienţă şi creştere a productivităţii în agricultură. Acest
lucru poate fi obţinut doar prin politici care facilitează reorganizarea structurală a exploataţiilor
agricole, prin permisiunea ca fermele ineficiente să fie închise şi înlăturarea obstacolelor din
calea expansiunii noilor unităţi agricole mai eficiente.

În acelaşi timp, eforturile ar trebui să se concentreze pe adaptarea instrumentelor politice, aşa
cum sunt ele schiţate în acest cadru deja convenit cu UE. Acest acord descrie direcţia
schimbării, care se îndepărtează de la sprijinul specific pe produs spre un sistem de susţinere
decuplat, bazat pe suprafaţă, şi un program combinat de susţinere naţională şi susţinere din
partea UE. Capitolul 3 oferă o analiză detaliată a opţiunilor guvernului român în stabilirea
sistemului de susţinere în agricultură, având în vedere aderarea la UE.
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3. Introducerea politicii agricole comune a UE
în România – statut şi impact

Integrarea în Uniunea Europeană este una dintre priorităţile-cheie ale politicii externe a României.
Acest obiectiv strategic deosebit de important dă un impuls reformelor structurale de dinaintea
aderării şi acoperă toate sectoarele economiei naţionale. Ca parte substanţială a acestei strategii,
România trebuie să adopte în mod treptat o politică agricolă şi un cadru instituţional pe deplin
compatibile cu politica agricolă comună (PAC) a Uniunii Europene. La fel ca şi celelalte 10 noi
state membre (NSM-10) care au aderat în 2004, România, ca nou intrant, va trebui să se adapteze
la UE, să îndeplinească Criteriile de aderare de la Copenhaga şi să se alinieze la întregul corp al
legislaţiei şi politicilor existente ale UE (aşa-numitul acquis comunitar). Negocierile în vederea
aderării s-au concentrat asupra vitezei şi metodei cu care România trebuie să adopte legislaţia UE.

Caseta 3.1. “Pilonii politicii agricole comune a UE”
Cheltuielile UE pentru agricultură se fac prin Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA).
Există două domenii (aşa-numiţii „piloni”) de cheltuieli agricole.

Susţinerea pieţei şi a veniturilor (pilonul 1)
Măsurile de susţinere a pieţei şi a veniturilor acoperă plăţile directe pentru fermieri şi subvenţiile legate de piaţă
care continuă în condiţiile organizaţiilor comune de piaţă, cum ar fi achiziţionarea de produse din  rezerva
publică, scheme de reducere a surplusului şi subvenţii la export. Până în prezent, susţinerea veniturilor şi, în mai
mică măsură, susţinerea pieţei au fost principalele domenii de cheltuieli ale PAC. Totuşi lucrurile se schimbă pe
măsură ce PAC evoluează. Finanţarea măsurilor din cadrul pilonului 1 provine de la secţiunea de garantare a
FEOGA.

Dezvoltarea rurală (pilonul 2)
Măsurile de dezvoltare rurală care au o importanţă din ce în ce mai mare au drept scop încurajarea serviciilor
legate de mediul înconjurător, asigurarea de asistenţă zonelor agricole defavorizate, promovarea calităţii
alimentelor, a standardelor superioare, precum şi a bunăstării animalelor. Aceste măsuri sunt cofinanţate de către
UE şi statele membre. Noul sistem de modulare obligatorie (adică transferul de fonduri de la activitatea de
producţie la dezvoltarea rurală) va fi utilizat pentru finanţarea introducerii noilor măsuri de dezvoltare rurală
convenite în cadrul reformei PAC din iunie 2003 (vezi caseta 3.3) sau pentru întărirea măsurilor existente.

Majoritatea cheltuielilor pentru măsurile de dezvoltare rurală sunt finanţate prin secţiunea garantare a FEOGA,
deşi o parte semnificativă provin din secţiunea orientare. Secţiunea orientare este unul dintre cele patru fonduri
structurale europene, care are drept scop asistarea regiunilor a căror dezvoltare a rămas în urmă, incluzând
zonele rurale. Celelalte fonduri structurale sunt Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul European
Social şi Instrumentul Financiar pentru Orientare în Piscicultură.

Negocierile privind capitolul cel mai sensibil al negocierilor României cu UE, Capitolul 7 –
Agricultura, au fost deschise în noiembrie 2002. Puncte specifice deosebit de importante au fost
măsura în care alocările financiare ale PAC sub formă de (i) plăţi de susţinere directă (de aici
încolo denumite plăţi directe)6 vor fi extinse la fermierii români după aderare şi cotele aferente
pentru producţie şi susţinere, (ii) măsuri de piaţă7 în special pentru prelucrarea produselor

                                                          
6 Exemple de asemenea “plăţi directe” în UE-15 includ plăţile pe suprafaţă pentru culturile arabile, culturile
proteice, precum şi plăţile pentru produse lactate şi animale.
7 Exemple de plăţi de “susţinere pe piaţă” în UE-15 includ furajele uscate, inul/cânepa şi ajutorul pentru prelucrarea
cartofilor pentru amidon, ca şi ajutorul pentru organizaţiile de producători pentru livrarea roşiilor, citricelor,
piersicilor şi perelor pentru prelucrare.
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agricole şi (iii) măsuri de dezvoltare rurală. Pentru România, adoptarea politicilor agricole de tip
PAC va reprezenta o modificare semnificativă a tipului de susţinere agricolă curentă (aşa-
numitul pilon 1 al PAC; vezi Caseta 3.1) şi a politicilor de dezvoltare rurală (pilonul 2 al PAC).

Discuţiile între UE şi România şi Bulgaria privind capitolul agricultură s-au încheiat în iunie
20048, cele două ţări primind practic acelaşi acord ca şi statele care au aderat recent (NSM-10).
Aceste discuţii au fost mult mai puţin dureroase decât negocierile pentru NSM-10. Pe scurt,
negocierile prevăd o perioadă de introducere treptată a plăţilor directe PAC, posibilitatea de
creştere a plăţilor UE cu fonduri suplimentare şi o opţiune pentru schema de plăţi unice pe
suprafaţă (SPUS). Atât România, cât şi Bulgaria au negociat termeni favorabili pentru unele din
cotele lor şi alocările de prime (ex., izoglucoză, lapte, precum şi prime la ovine). Aceşti termeni
favorabili nu sunt atât rezultatul discuţiilor între negociatorii români şi Consiliul European, ei
putând fi atribuiţi faptului că România (ca şi Bulgaria) a beneficiat de principiul că trebuia
acordat un tratament consistent cu măsurile asigurate pentru cele zece noi state membre9.

În condiţiile acordului mai sus menţionat, realizat în cadrul negocierilor pentru aderare din
Capitolul 7 – Agricultura, implementarea PAC în România ridică un întreg lanţ de decizii
strategice importante, care trebuie evaluate şi luate de către guvern. Aceste decizii
strategice implică selectarea unei scheme de plăţi pentru măsurile de susţinere directă a
veniturilor, potenţiala suplimentare a plăţilor pe suprafaţă, modalităţi de plată, transferuri între
alocările bugetare şi, desigur, definiţia criteriilor de eligibilitate. Este important să înţelegem
implicaţiile generale ale unor asemenea modificări semnificative ale politicii, atât pentru
veniturile fermierilor, veniturile reale ale consumatorilor, cât şi pentru balanţa bugetului statului
în România. Pentru a explora aceste probleme, a fost utilizat un model de simulare a sectorului
agricol din România pentru zece produse agricole principale, obţinându-se rezultatele discutate
în acest capitol. Un model de echilibru parţial a fost utilizat pentru a simula efectele unei serii de
scenarii privind adoptarea politicilor agricole UE şi care dă informaţii privind impactul probabil
asupra veniturilor fermierilor, veniturilor reale ale consumatorilor şi implicaţiilor bugetare.

3.1. Rezultate obţinute în cadrul negocierilor privind introducerea PAC
în România

Ca rezultat al negocierilor privind Capitolul 7 – Agricultura între UE şi Guvernul României,
România a obţinut o alocare bugetară generală UE legată de PAC de peste 4 miliarde euro
pentru 2007-200910. Aceste fonduri vor fi împărţite între dezvoltare rurală, susţinerea pieţei şi
plăţi directe11:

•  Suportul financiar propus pentru plăţile directe pentru România timp de trei ani se ridică
la 881 milioane euro, sumă care include susţinerea financiară pentru produse sau sectoare

                                                          
8 Negocierile au fost închise în mod provizoriu în iunie 2004 şi închise definitiv în decembrie 2004.
9 Vezi raportul USDA FAS GAIN RO4013, 6/16/2004: “România – Monitorizarea politicii comerciale – Încheierea
discuţiilor privind agricultura în vederea aderării – 2004”.
10 Rezultatele negocierilor sunt schiţate pe baza informaţiilor furnizate de şi/sau derivate din: Comisia Europeană şi
Delegaţia UE în România, MAPDR din România şi Ministerul Integrării Europene şi Rapoarte USDA FAS, GAIN,
diverse numere.
11 Informaţii furnizate de MAPDR şi Ministerul Integrării Europene.
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pentru care sunt stabilite cote, suprafeţe de referinţă sau plafoane naţionale. Acest tip de
susţinere financiară nu necesită cofinanţare de la bugetul naţional, dar implică costuri de
implementare naţionale.

•  Suma de 732 milioane euro propusă pentru măsurile de piaţă, care cuprinde intervenţia
pe piaţă şi refinanţarea la export, nu necesită cofinanţare naţională. Această susţinere
financiară va fi alocată începând cu anul 2007. Intervenţia pe piaţă este instrumentul de
stabilizare a preţurilor pieţei, prin cumpărarea producţiei în surplus şi stocarea ei în stocuri
publice sau private. Refinanţările la export reprezintă alocarea pentru anumite produse
exportate (cum ar fi laptele şi produsele lactate, carnea de vită, cerealele, fructele şi
legumele, produsele din zahăr, produsele prelucrate etc.) a diferenţei între preţul la export
şi preţul internaţional, având în vedere că preţurile la produsele agricole sunt în general
mai mari în Uniunea Europeană în comparaţie cu cele de pe piaţa mondială.

•  Susţinerea financiară pentru dezvoltarea rurală din bugetul UE reprezintă un angajament
de 2.424 milioane euro pentru 2007-2009. Ponderea de cofinanţare cerută din bugetul
naţional se ridică la 25%. Conform metodologiei de alocare a acestor fonduri, volumul
anual de bani angajat în fiecare an trebuie cheltuit în anul n+2.

Alocările plăţilor directe şi măsurilor de piaţă au fost determinate pe baza unui sistem de
cantităţi de referinţă (ex., producţii medii regionale, cote, suprafeţe de bază).

Caseta 3.2. Perioadele de tranziţie obţinute pentru România

3 ani, până la 31.12.2009,  pentru:
•  Modernizarea şi retehnologizarea a 26 de abatoare şi unităţi de procesare a cărnii, precum şi a două unităţi de

procesare a cărnii de pasăre, respectând cerinţele UE.
•  Modernizarea şi retehnologizarea unităţilor de procesare a laptelui (28 de unităţi), ca şi pentru organizarea

centrelor de colectare şi standardizare a laptelui, respectând cerinţele UE.
•  Respectarea cerinţelor structurale ale UE privind fermele de vaci de lapte şi calitatea laptelui materie primă

obţinut.
•  Utilizarea unei liste de produse pentru protecţia plantelor cu substanţe active care nu satisfac cerinţele UE (2

ani pentru o substanţă specifică).

8 ani, până la 31.12.2014, pentru:
•  Eliminarea soiurilor hibride de viţă de vie interzise de acquis-ul viţei de vie al UE, cultivate pe o suprafaţă de

aproximativ 30.000 ha, care urmează a fi replantate.

Acestea au fost convenite pentru toate produsele eligibile pe baza unei perioade de referinţă
(2000-2002 pentru România) şi luând mai departe în considerare condiţiile specifice ale ţării. În
cinci instanţe specifice legate de negocierile privind Capitolul 7 (vezi Caseta 3.2), România a
cerut şi a obţinut aşa-numitele “perioade de tranziţie” pentru adoptarea şi implementarea
anumitor părţi din legislaţia UE. Aceste perioade de tranziţie sunt excepţionale şi limitate în timp
şi ca rază de acţiune.

În conformitate cu abordarea UE pentru cele 10 NSM, plăţile directe vor fi treptat introduse pe o
perioadă de zece ani, cu un nivel iniţial de 25% din nivelul aplicabil al unor asemenea plăţi în
UE-15 la momentul respectiv; creşterile anuale vor alinia plăţile directe la nivelul sprijinului
aplicabil în UE-15 până în 2016.
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Punctele-cheie ale introducerii PAC în România vor include detalii privind introducerea treptată
a plăţilor PAC, aplicarea schemei plăţii unice pe suprafaţă şi posibilitatea pentru România de a
spori plăţile UE cu fonduri suplimentare (ori din alocările UE pentru măsurile de dezvoltare
rurală din pilonul 2 PAC, ori din bugetul naţional). Prevederile tranziţionale pentru introducerea
PAC în România totuşi sunt aliniate cu reforma generală cea mai recentă care a fost
implementată în statele membre ale UE-15 (vezi Caseta 3.3). Pentru a înţelege impactul aderării
la PAC asupra stimulării fermierilor români, este necesar să înţelegem cum vor primi aceştia
noile plăţi şi sume. Este şi mai important să înţelegem că rezultatele negocierilor curente
stabilesc cadrul alocărilor bugetare; Guvernul României mai rămâne totuşi  să decidă asupra
multor opţiuni (ex., specificarea criteriilor de eligibilitate, realocarea resurselor bugetare între
pilonii PAC etc.).

Caseta 3.3. Reforma PAC din 2003

În iunie 2003, UE a adoptat o reformă fundamentală a PAC ulterioară Agendei 2000, care schimbă în mod
substanţial modalitatea de susţinere a agriculturii în statele membre UE:
•  introducerea unei scheme unice de plăţi pe suprafaţă (SUP) pentru fermierii UE, independentă de

producţie (“decuplare”); elemente cuplate limitate sunt menţinute pentru “…a evita abandonarea
producţiei…”;

•  plată directă legată de respectarea standardelor de mediu, siguranţa alimentelor, sănătatea plantelor şi
animalelor şi bunăstarea animalelor, ca şi de cerinţa de a păstra tot terenul agricol într-o stare bună din punct
de vedere agricol şi al mediului înconjurător (“cross-conformitate”);

•  o politică de dezvoltare rurală puternică (pilonul 2 al PAC) cu alocări bugetare relativ mai mari, noi măsuri
de promovare a mediului înconjurător, a calităţii şi bunăstării animalelor şi pentru a ajuta fermierii să
satisfacă standardele de producţie ale UE începând cu anul 2005;

•  o reducere a plăţilor directe (“modulare”) pentru fermele mai mari, pentru finanţarea noii politici de
dezvoltare rurală;

•  o revizuire a politicii pieţei în cadrul PAC. Reduceri asimetrice ale preţurilor în sectorul laptelui, reducerea la
jumătate a creşterilor lunare în sectorul cerealelor; preţul de intervenţie curent va fi menţinut; reforme
suplimentare în sectorul orezului, grâului dur, alunelor, cartofilor pentru amidon şi furajelor uscate.

Introducerea treptată a plăţilor directe

Similar cu ceea ce s-a realizat în cele 10 NSM, România va introduce treptat plăţile directe ale
PAC pe o perioadă de 10 ani12. În această perioadă, fermierii din România vor primi doar un
procent din plăţile directe aplicabile în UE-15. Presupunând că România aderă la UE în 2007,
plăţile directe vor începe de la 25% din nivelul UE în 2007, vor creşte cu 5% anual până în 2009
şi apoi vor creşte cu 10% anual, pentru a atinge 100% din nivelul UE aplicabil la momentul
respectiv în 2016 (vezi Tabelul 3.1).

Tabelul 3.1. Procent de introducere treptată a plăţilor directe PAC în România, Bulgaria şi NSM-10

An 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016+
% din nivelul plăţilor în UE

NSM 10 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 100 100 100
România
&Bulgaria -- -- -- 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100

Sursa: Delegaţia UE în România.
                                                          
12 Doar plăţile directe acordate fermierilor vor fi introduse treptat. Plăţile pentru susţinerea pieţei şi dezvoltarea
rurală vor fi efectuate la 100% din cele la nivelul UE în momentul aderării României la Uniunea Europeană.
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Ca regulă generală, sistemul introducerii treptate se va aplica, de asemenea, tuturor noilor plăţi
directe introduse înainte de 2016 (ex., plăţile directe în condiţiile iniţiativelor viitoare de reformă
PAC). Totuşi prevederile privind modularea13 şi disciplina financiară nu se aplică României (şi
altor ţări candidate) până când nivelul plăţilor în aceste ţări nu ajunge la 100% din nivelul UE-
15.

Schema plăţii unice pe suprafaţă
Reforma PAC din 2003 (vezi Caseta 3.3) a introdus o schemă de plată agricolă unică (PAU)
care urma a fi introdusă în UE-15 începând cu 2005. PAU este bazată pe plăţile directe pe care
fermierii din UE-15 le-au primit în condiţiile anumitor programe de sprijin într-o perioadă de
referinţă (2000 până în 2002). Deoarece România (la fel ca NSM-10) nu a primit aceste plăţi
directe în perioada de referinţă şi datorită efortului administrativ mare de a implementa aceste
plăţi directe, NSM (inclusiv România şi Bulgaria) li s-a oferit posibilitatea de a opta în schimb
pentru schema de plăţi unice pe suprafaţă (SPUS)14. SPUS totuşi va fi aplicabilă în oricare dintre
aceste ţări pe o perioadă foarte limitată de timp; în cazul NSM-10 care au optat pentru SPUS,
aplicarea este limitată la anul 2006, cu posibilitatea a două prelungiri cu câte un an după aceea.
Înainte ca NSM să poată trece la plata agricolă unică utilizată de ţările UE-15 pentru plăţi
directe, ele trebuie să demonstreze că au puse la punct sistemele de management şi control
pentru realizarea acestui lucru. Dacă ei nu au pus la punct aceste sisteme până în anul 2008
(2011 pentru România), vor continua cu SPUS, dar procentul de ajutor va fi îngheţat la 50% din
nivelul UE-15.

SPUS asigură fermierilor o plată uniformă pe hectar, plătibilă o dată pe an, indiferent de
culturile produse sau chiar indiferent dacă se produce vreo cultură (singura condiţie este
menţinerea terenului într-o stare bună din punct de vedere agricol). Suma este calculată pe baza
sumei totale de fonduri de plăţi directe15 disponibile în anul calendaristic, împărţită la suprafaţa
agricolă utilizată eligibilă16.

Pentru a fi eligibile pentru plăţile directe, exploataţiile agricole (adică fermele) şi parcelele
trebuie să satisfacă o serie de criterii privind mărimea. Mărimea medie pentru ca o exploataţie
agricolă să fie eligibilă pentru susţinerea în cadrul SPUS este de 0,3 hectare. La fel ca oricare
NSM, România poate decide să ridice această limită la un nivel mai înalt, dar nu mai mare de 1
hectar. În practică, toate NSM care aplică SPUS au decis să stabilească o limită minimă a
exploataţiei de 1 hectar. În condiţiile SPUS, acest criteriu poate fi completat cu o mărime
minimă a parcelei eligibile pentru plata pe suprafaţă (de ex., Polonia a optat pentru 0,1 ha;
Slovacia pentru 0,3 ha). Deşi aplicarea unor mărimi minime ale exploataţiei şi parcelei va
exclude pe unii mici fermieri, va reduce totuşi în mod semnificativ povara bugetară şi
                                                          
13 În condiţiile reformei curente a PAC (vezi Caseta 3.3), aplicarea modulării este obligatorie pentru ţările din UE-
15. Implică o creştere a bugetului de dezvoltare rurală prin reducerea plăţilor directe pentru marile ferme şi
transferul fondurilor pentru măsurile de dezvoltare rurală. Acest lucru va avea ca rezultat reducerea tuturor
fondurilor de plăţi directe care depăşesc 5.000 euro pe an – cu 3% în 2005, 4% în 2006 şi 5% din 2007.
14 Între NSM, toate ţările, cu excepţia Sloveniei şi Maltei, au optat pentru schema plăţii unice pe suprafaţă. Sursa:
Raport USAD FAS, GAIN E34004.
15 Plăţile de susţinere a pieţei în anumite sectoare (adică plăţile acordate în principal pentru prelucrarea anumitor
produse şi organizaţiile producătorilor) nu sunt incluse în plăţile SPUS. Aceste scheme vor funcţiona în afara SPUS.
16 Definiţia “suprafeţei agricole utilizate” este suprafaţa totală de teren arabil, păşuni permanente, culturi permanente
şi loturi ale gospodăriei care au fost menţinute în “stare bună din punct de vedere agricol”.
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administrativă asociată acordării plăţilor directe pentru unităţi de producţie pe scară mică
neviabile şi va stimula schimbarea structurală, în sensul unei structuri mai puţin fragmentate de
utilizare a terenului în România.

În cazul României, s-a semnalat de către MAPDR că guvernul va opta pentru SPUS, mărimile
minime eligibile ale exploataţiei şi parcelei fiind determinate la 0,1 ha şi, respectiv, 0,3 ha.
Luând în considerare alocarea bugetară pentru plăţile directe în România (881 milioane euro) şi
suprafaţa de bază agricolă presupusă a fi eligibilă (aprox. 7 milioane hectare), o estimare
preliminară a nivelului de bază de plăţi iniţiale în 2007 care ar fi alocate fermierilor români din
pachetul financiar naţional negociat se ridică la 34,90 euro pe hectar (reprezentând nivelul de
25% din 2007).

Suplimentarea plăţilor directe
În cadrul unor limite definite cu atenţie, România (la fel ca toate NSM) va avea opţiunea de a
suplimenta plăţile directe ale UE prin aşa-numitele plăţi directe naţionale compensatorii
(PDNC); acestea sunt, de asemenea, cunoscute sub numele de plăţi “de suplimentare”. PDNC
sunt parte a compromisului la care s-a ajuns cu NSM-10 pentru compensarea impactului
perioadei de 10 ani de introducere treptată a plăţilor directe; în cadrul principiului tratamentului
egal, PDNC vor fi, de asemenea, aplicabile în România şi Bulgaria.

România, ca nou stat membru, are posibilitatea de a suplimenta plăţile directe acordate ori prin
aşa-numita “formulă 30%”, ori prin aşa-numita “formulă de preaderare”.

•  În condiţiile formulei de 30%, România ar putea să suplimenteze plăţile directe UE (pen-
tru toate produsele agricole sau pentru un număr de produse) cu până  la 30% peste nivelul
de introducere treptată a plăţilor aplicabil pentru anul respectiv. Acest lucru ar permite
României să atingă 100% din nivelul plăţilor în UE-15 până în anul 2013 în loc de 201617

(vezi Tabelul 3.2). Până în 2009, României i se va permite să finanţeze această supli-
mentare a plăţilor, în parte, prin devierea a până la 20% din fondurile de dezvoltare rurală
pe care UE le va acorda după aderare (fondurile pilonului 2). În timp ce plăţile directe ale
UE nu sunt supuse cerinţelor de cofinanţare naţională, toată această suplimentare a plăţilor
trebuie să fie însoţită de fonduri de la bugetul naţional. Începând cu anul 2010, România
va trebui să finanţeze această suplimentare a plăţilor în întregime de la fondurile naţionale.

Tabelul 3.2. Niveluri maxime SPUS şi PDNC în România comparativ cu UE-15, 2007-2016

Anul ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16+
% din nivelul plăţilor directe UE

SPUS 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100
Suplimentare
maximă

30 30 30 30 30 30 30 20 10 0

Total 55 60 65 70 80 90 100 100 100 100
Sursa: Delegaţia UE în România.

                                                          
17 În nici un caz, în nici o perioadă plăţile nu trebuie să depăşească 100% din nivelul plăţilor  directe din UE-15.
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•  În condiţiile formulei de preaderare, România (dacă ar fi operat programe tip PAC
înainte de aderare, cea ce nu a făcut până în prezent) ar putea să-şi sporească plăţile directe
UE până la nivelul total al susţinerii directe pe care fermierul le-ar fi putut primi pe produs
înainte de aderare, în condiţiile unei scheme naţionale de tip PAC cu 10% mai mult.
Datorită caracteristicilor politicilor de susţinere în agricultură înainte de aderare, această
opţiune are mai curând o natură ipotetică.

3.2.  Simularea impactului opţiunilor de introducere a PAC

Aşa cum s-a specificat în secţiunea anterioară, implementarea PAC în România atrage după sine
un întreg lanţ de decizii strategice care urmează a fi evaluate şi luate de către guvern. Un model
simplu, dar puternic (de echilibru parţial) al sectorului agricol din România va fi utilizat pentru a
evalua/simula impactul acestor decizii potenţiale asupra situaţiei financiare a producătorilor,
consumatorilor (incluzând efecte privind sărăcia) şi asupra bugetului statului.

Tabelul 3.3. Opţiuni curente pentru implementarea PAC în România

OPŢIUNE GENERALĂ
CONTEXT

OPŢIUNI REFLECTATE
ÎN SCENARII

Introducerea schemei de plăţi agricole unice (PAU) vs. schema
plăţii unice pe suprafaţă (SPUS).
Reforma curentă a PAC din UE-15 introduce o PAU decuplată.
Această plată este bazată pe plăţile directe pe care fermierii
le-au primit prin anumite programe de susţinere într-o perioadă
de referinţă din 2000 până în 2002. Deoarece fermierii români
nu au primit aceste plăţi directe în perioada de referinţă şi
datorită sarcinii administrative grele de implementare a plăţilor
directe, ţara va putea opta în schimb pentru SPUS.

MAPDR a confirmat că România a optat
pentru SPUS. Scenariile, prin urmare, vor
reflecta doar această schemă (reducerea
complexităţii simulării).

Simularea se bazează pe nivelul de
introducere treptată de 25% în 2007.

PDNC: Suplimentarea plăţilor UE din pachetul financiar
naţional.
Prin aprobare de către Comisia Europeană, România poate
decide să utilizeze propriile sale fonduri (pachetul financiar
naţional) pentru creşterea plăţilor cu maximum 30% (din plăţile
UE).

 Scenariile vor reflecta patru niveluri de
suplimentare a plăţilor:
TU00*: 0%;
TU10*: 10%;
TU20*: 20%;
TU30*: 30%.

PDNC: Modalităţi de plată pentru suplimentarea plăţilor UE.
În cazul suplimentării plăţii UE, România poate decide să
acorde această suplimentare sub forma unei plăţi “uniforme” pe
suprafaţă sau a unei plăţi acordate pentru activităţi de producţie
specifice (ex., activităţi în sectorul zootehnic). Din punct de
vedere al distribuţiei, este important să notăm că plăţile
“uniforme” pe suprafeţele care produc culturi furajere pot fi
considerate ca o formă de susţinere a producătorilor din
zootehnie.

Nu a fost luată încă nici o decizie, dar există în
cadrul MAPDR o puternică preferinţă pentru
acordarea de PDNC în sectorul zootehnic (în
special creşterea vacilor de lapte). Scenariile,
prin urmare, vor reflecta mai multe tipuri de
modalităţi de plată:
PM1*: suplimentare ca plată uniformă pe
suprafaţă;
PM2*: suplimentare ca plată specifică pe
produs (plante vs. animale; diferite PDNC în
cadrul sectorului zootehnic).
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PDNC: Transfer al resurselor bugetare de la măsurile de
susţinere din cadrul pilonului 2 în pilonul 1.
România va avea voie (pentru o perioadă limitată de timp) să
finanţeze suplimentarea plăţilor prin redirecţionarea a până la
20% din fondurile de dezvoltare rurală pe care UE le va acorda
după aderare. Toate aceste fonduri trebuie însoţite de fonduri
din bugetul naţional (cerinţă de cofinanţare).

Scenariile vor reflecta trei niveluri de
transferuri de la pilonul 2 la pilonul 1.

TP00*: 0%
TP10*: 10%
TP20*: 20%

Criterii de eligibilitate pentru exploataţii.
Mărimea minimă a unei exploataţii agricole pentru a fi eligibilă
pentru susţinerea SPUS este de 0,3 ha, dar România poate
decide să fixeze această limită la un nivel mai înalt, dar nu mai
mare de 1 ha. În practică, toate NSM care aplică SPUS au decis
să stabilească mărimea minimă a exploataţiei la 1 ha.
În condiţiile SPUS, acest criteriu poate fi complementat cu o
mărime minimă a parcelei eligibilă pentru plata pe suprafaţă
(Polonia a optat pentru 0,1 ha).

MAPRD are în vedere să fixeze mărimea
minimă a exploataţiei la 1 ha şi să completeze
acest lucru cu condiţia  mărimii minime a
parcelei de 0,3 ha.
Mărimea minimă a exploataţiei:
HS05*: 0,5 ha;
HS10*: 1,0 ha.
Subopţiune:
Mărimea medie a parcelei:
PS03*: 0,3 ha.

* Numele variabilei în modelul de simulare.

Scenariile
Scenariile ce se stabilesc pentru simularea implementării PAC reflectă opţiunile strategice mai
sus-menţionate ce trebuie făcute de către guvern. Acestea vor fi bazate pe opţiunile schiţate în
Actul aderării.

Scenariile noastre combină opţiunile strategice schiţate în Tabelul 3.3. Pe baza acestei liste,
simularea evaluează impactul tuturor combinaţiilor posibile de variabile listate (ex., SPUS (25%)
cu TUx, acordată ca PMy, finanţată din pachetul financiar naţional şi TPz, sub criteriile de
eligibilitate HSn şi PSm;…). Deoarece numărul de permutări ale tuturor variabilelor (opţiunilor)
fac să rezulte un număr mare de scenarii, discutarea rezultatelor din corpul principal al acestui
studiu se concentrează doar asupra aspectelor celor mai semnificative. Tabele mai detaliate
privind rezultatele se regăsesc în Anexa 2b.

Scenariile sunt completate de două scenarii de bază în comparaţie cu care se măsoară diferitele
opţiuni PAC. Aceste scenarii de bază sunt:

•  impactul politicilor de susţinere curentă asupra producătorilor, consumatorilor şi bugetului
(necesar pentru a măsura impactul opţiunilor PAC în comparaţie cu situaţia curentă);

•  impactul unei situaţii a comerţului complet liber (scenariu de “nonintervenţie”, necesar
pentru măsurarea impactului politicilor curente şi măsurarea protecţiei relative şi a
distribuţiei venitului în cadrul sectorului).

Sumar metodologic
În model sunt considerate zece produse agricole principale, şi anume grâul, orzul, porumbul,
floarea-soarelui, cartofii, laptele, carnea de vită, carnea de porc, carnea de pasăre şi ouăle. Aceste
produse contribuie cu aproape 70% la producţia agricolă brută. Pentru fiecare dintre aceste
activităţi, metoda simulării identifică şi cuantifică impactul potenţial al schimbărilor nivelului
protecţiei din fiecare scenariu asupra valorii adăugate la producători (venitul fermierilor), asupra
venitului real al consumatorilor, asupra sărăciei, precum şi asupra bugetului statului.
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În timp ce această secţiune oferă doar o scurtă trecere în revistă a principalelor rezultate privind
producătorii şi consumatorii din România, o discuţie mai detaliată (incluzând o discuţie asupra
implicaţiilor bugetare) este prezentată în Secţiunea 3.3. Tabele cu rezultate detaliate, ca şi o
descriere a modelului sunt prezentate în Anexa 2.

Pe scurt, venitul fermierilor este determinat de diferenţa între veniturile din vânzarea produselor
agricole şi costurile inputurilor cumpărate şi de transferurile monetare directe nelegate de preţuri
acordate fermierilor (ex., plăţile pe hectar în sectorul vegetal sau pe cap de animal în zootehnie).
Orice schimbare a politicilor agricole cu impact asupra preţurilor inputurilor, asupra preţurilor
produselor sau asupra transferurilor monetare directe (cum ar fi plăţile directe PAC) se traduce
prin modificări în valoarea adăugată a producţiei agricole (adică veniturile fermierilor). Pe
termen mediu spre termen lung, nivelul producţiei diferitelor mărfuri este influenţat de nivelul
profitabilităţii fiecărui produs (aproximat prin valoarea adăugată; vezi Anexa 2a). Prin urmare,
modificările valorii adăugate vor conduce, de asemenea, la modificări ale producţiei totale din
produsul respectiv, complicând şi mai mult modificările iniţiale ale venitului fermierilor. Pentru
fiecare produs, gradul de reacţie a ofertei pe termen mediu spre lung este determinat de
elasticităţile ofertei, care, în studiul de faţă, au fost consistente cu elasticităţile utilizate în studii
similare ale Băncii Mondiale pentru alte ţări din regiune18.

Modificările preţurilor producţiei agricole au, de asemenea, influenţă asupra consumatorilor, prin
impactul asupra preţurilor alimentelor. Preţurile mai mari ale alimentelor conduc la o creştere a
cheltuielilor cu alimentele şi, dat fiind un venit disponibil nominal fix (de exemplu, o sumă fixă
de bani disponibilă pentru consum), consumatorul este obligat să reducă consumul său general
de bunuri şi servicii totale cu creşterea procentuală a cheltuielilor cu alimentele înmulţită cu
ponderea cheltuielilor cu alimentele în total consum. Această reducere a capacităţii
consumatorului de a achiziţiona bunuri şi servicii este echivalentă cu o reducere a venitului său
real. Reducerea relativă a veniturilor reale ale consumatorilor este mai mare pentru gospodăriile
cu venituri  disponibile mici, deoarece gospodăriile sărace au alocat o pondere mai mare a
cheltuielilor pentru produsele alimentare. Pe termen mediu şi lung, consumatorii se vor adapta la
noul set de preţuri relative, îndepărtându-se de consumul de alimente care au devenit relativ mai
scumpe ca rezultat al schimbărilor politicii. Pe termen mediu şi lung, impactul asupra venitului,
prin urmare, este aşteptat să fie mai moderat în comparaţie cu impactul pe termen scurt. Volumul
exact va fi determinat de elasticitatea cererii în funcţie de preţ pentru fiecare produs, care
reglează gradul de ajustare al consumatorilor la modificarea preţurilor alimentelor.

Pentru a permite evidenţierea a diferite efecte, s-au efectuat două tipuri de simulări pentru fiecare
scenariu: o simulare fără modificări ale ofertei şi consumului, care estimează impactul static pe
termen scurt, şi o a doua simulare, care permite o evidenţiere a reacţiei ofertei şi a consumului şi
care estimează impactul pe termen mediu şi lung.

                                                          
18 Vezi de exemplu, Csaki, C.; Nash, J.; Matusevich, V. şi Kray, H.A. (2002), Food and Agricultural Policy in
Russia: Progress to Date and the Road Forward, World Bank Technical Paper No. 523; Csaki, C.; Nash, J.; Fock,
A. şi Kray, H.A. (2000), Food and Agriculture in Bulgaria – The Challenge of Preparing to EU Accession, World
Bank Technical Paper No. 481; sau Valdes, A. şi Kray, H.A. (1999), Lithuania: Adjustments of Agricultural and
Trade Policies, World Bank ECSSD Working Paper No. 16.
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3.3. Implicaţiile introducerii schemei de plăţi unice pe suprafaţă pentru
veniturile agricole şi bugetul statului

3.3.1. Prezentare generală
În cadrul modelului sunt considerate zece produse agricole principale, şi anume grâul, orzul,
porumbul, floarea-soarelui, cartofii, laptele, carnea de vită, carnea de porc, carnea de pasăre şi
ouăle. Aceste produse contribuie cu aproape 70% la producţia agricolă brută. Pentru fiecare
dintre aceste activităţi, metoda simulării identifică şi cuantifică impactul potenţial al schimbărilor
nivelului protecţiei din fiecare scenariu asupra valorii adăugate la producători (venitul fermieri-
lor), asupra venitului real al consumatorilor, asupra sărăciei, precum şi asupra bugetului statului.

O discuţie detaliată asupra impactului scenariilor asupra: (a) producătorilor; (b) consumatorilor;
(c) sărăciei şi (d) bugetului guvernamental este prezentată în Subsecţiunile 3.3.2 – 3.3.4 de mai
jos. Discuţia de mai jos se va concentra în primul rând asupra impactului schimbării politicilor
agricole şi comerciale curente (ex., 2004). Tabelele cu rezultate detaliate, ca şi o descriere
amănunţită a modelului sunt prezentate în Anexa 2.

Pe scurt, venitul fermierilor este determinat de diferenţa între veniturile din vânzarea produselor
agricole şi costurile inputurilor cumpărate şi de transferurile monetare directe nelegate de preţuri
acordate fermierilor (ex., plăţile pe hectar în sectorul vegetal sau pe cap de animal în zootehnie).
Orice schimbare a politicilor agricole cu impact asupra preţurilor inputurilor, preţurilor
produselor sau asupra transferurilor monetare directe (cum ar fi plăţile directe PAC) se traduce
prin modificări în valoarea adăugată a producţiei agricole (adică veniturile fermierilor). Pe
termen mediu spre termen lung, nivelul producţiei de diferite mărfuri este influenţat de nivelul
profitabilităţii fiecărui produs (aproximat prin valoarea adăugată; vezi Anexa 2a). Prin urmare,
modificările valorii adăugate vor conduce, de asemenea, la modificări ale producţiei totale din
produsul respectiv, complicând şi mai mult modificările iniţiale ale venitului fermierilor. Pentru
fiecare produs, gradul de reacţie a ofertei pe termen mediu spre lung este determinat de
elasticităţile ofertei, care, în studiul de faţă, au fost consistente cu elasticităţile utilizate în studii
similare ale Băncii Mondiale pentru alte ţări din regiune19.

Modificările preţurilor producţiei agricole au, de asemenea, influenţă asupra consumatorilor, prin
impactul asupra preţurilor alimentelor. Preţurile mai mari ale alimentelor conduc la o creştere a
cheltuielilor cu alimentele şi, dat fiind un venit disponibil nominal fix (de ex., o sumă fixă de
bani disponibilă pentru consum), consumatorul este obligat să reducă consumul său general de
bunuri şi servicii totale cu creşterea procentuală a cheltuielilor cu alimentele înmulţită cu
ponderea cheltuielilor cu alimentele în total consum. Această reducere a capacităţii
consumatorului de a achiziţiona bunuri şi servicii este echivalentă cu o reducere a venitului său
real. Reducerea relativă a veniturilor reale ale consumatorilor este mai mare pentru gospodăriile
cu venituri  disponibile mici, deoarece gospodăriile sărace au  alocat o pondere mai mare a

                                                          
19 Vezi de exemplu, Csaki, C.; Nash, J.; Matusevich, V. & Kray, H.A. (2002), Food and Agricultural Policy in
Russia: Progress to Date and the Road Forward, World bank Technical Paper No. 523; Csaki, C.; Nash, J.; Fock,
A. & Kray, H.A. (2000), Food and Agriculture in Bulgaria – The Challenge of Preparing to EU Accession, World
Bank Technical Paper No. 481; sau Valdes, A. & Kray, H.A. (1999), Lithuania: Adjustments of Agricultural and
Trade Policies, World Bank ECSSD Working Paper No. 16.
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cheltuielilor pentru produsele alimentare. Pe termen mediu şi lung, consumatorii se vor adapta la
noul set de preţuri relative, îndepărtându-se de consumul de alimente care au devenit relativ mai
scumpe ca rezultat al modificărilor politicii. Pe termen mediu şi lung, impactul asupra venitului,
prin urmare, este aşteptat să fie mai moderat în comparaţie cu impactul pe termen scurt. Volumul
exact va fi determinat de elasticitatea preţurilor cererii pentru fiecare produs, care reglează gradul
de ajustare al consumatorilor la modificarea preţurilor alimentelor.

3.3.2. Implicaţii pentru veniturile agricole
Introducerea regimurilor preţurilor PAC
Pentru România, introducerea politicii agricole comune va aduce o modificare completă a
pieţei produselor agricole şi a politicilor de susţinere. În afară de înlăturarea schemelor de
susţinere directă care se aplică în prezent (care în 2004 au reprezentat 4,5% din venitul agricol,
în medie; Figura 3.3 din Caseta 3.4), acest lucru implică, de asemenea, introducerea
organizaţiilor comune de piaţă pentru produsele agricole şi ajustarea aferentă a preţurilor pentru
produsele agricole primare. Schemele de plăţi directe aplicate în mod curent vor fi înlocuite de
un set mult mai larg de plăţi directe PAC. Analizele realizate în acest studiu contribuie la
înţelegerea impactului economic al acestei reforme.

Conform structurii cheltuielilor şi veniturilor (date care au fost disponibile pentru acest studiu),
fermierii români operează cu cheltuieli de producţie relativ mari, dar încă realizează o valoare
adăugată pozitivă în aproape toate activităţile analizate (cu excepţia producţiei de ouă, unde
venitul, în medie, acoperă doar 66% din costul de producţie intermediar). Ca un prim pas în
abordarea importanţei potenţiale a plăţilor directe, a fost realizată o comparaţie a nivelurilor
curente ale veniturilor cu cele care ar apărea sub un regim de fixare a preţurilor PAC pur (fără
plăţi directe). Deşi simpla introducere a preţurilor PAC fără plăţi directe însoţitoare nu este nici
la alegerea, nici la dispoziţia MAPDR, rezultatele sale oferă o înţelegere a rolului potenţial al
plăţilor directe în viitor.

Pe baza ipotezei privind nivelurile preţurilor curente în România20 şi în UE şi luând în
considerare trendurile recente ale pieţei, rezultatele noastre arată că introducerea plăţii directe
PAC fără plăţi de susţinere a venitului directe suplimentare nu ar menţine veniturile
tuturor producătorilor agricoli la nivelurile din perioada de preaderare. Per total, simpla
conversie la regimul preţurilor PAC fără acordarea de plăţi directe ar corespunde unei reduceri a
veniturilor producătorilor în medie cu 19% (Figura 3.1).

Datorită modificărilor preţurilor la producător, evoluţia veniturilor în absenţa plăţilor directe
va fi negativă la majoritatea culturilor. Acest lucru totuşi se transformă într-un efect de venit
pozitiv pentru producătorii din zootehnie, pentru care costul redus al nutreţurilor (în special
cereale) se adaugă evoluţiei pozitive a venitului datorate preţurilor mai mari ale produselor (în
special la produsele lactate). Scăderea cu 19% a veniturilor ar rezulta din pierderile substanţiale
de venit din subsectorul producţiei vegetale (ex., –30% pentru grâu, -44% pentru orz şi –43%
pentru producătorii de porumb) care supracompensează efectele pozitive de venit la producţia de
lapte (32%), carne de vită (21%) şi carne de porc (28%) şi face să crească şi mai mult efectele
negative de venit din sectorul producţiei de carne de pasăre (-31%) şi din sectorul producţiei de
ouă, care este deja extrem de neprofitabil (-66%).
                                                          
20 Analiza este bazată pe ipoteza că preţurile pentru produsele agricole în România se vor ajusta la nivelurile curente
ale UE.
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Nivelurile preţurilor PAC ca atare (la nivelul curent de productivitate, eficienţă şi calitate)
implică doar creşteri ale veniturilor pentru producătorii de animale; schemele de susţinere SPUS,
PAC şi eventual PDNC vor fi deosebit de importante pentru protecţia veniturilor sectoriale ale
producătorilor din sectorul vegetal în primii ani după aderare. Analiza noastră indică faptul că
producătorii de animale ar avea deosebit de mult de câştigat de pe urma regimului preţurilor
PAC.

Plăţile SPUS fără “suplimentarea plăţilor”
În afara de introducerea regimului preţurilor PAC, implementarea PAC implică o serie de decizii
strategice privind definirea competenţei şi eligibilităţii pentru schemele de susţinere directă pentru
pilonul 1 al PAC. Aşa cum se va discuta mai târziu în acest capitol, este important să se înţeleagă
că schemele de susţinere directă pot servi doar ca mijloc general de susţinere a veniturilor,
dar nu pot să se adreseze nevoilor de ajustare structurală din cadrul sectorului agricol.

Printre cele mai importante pro-
bleme în formularea regimului
de susţinere directă a veniturilor
agricole viitoare, Guvernul va
trebui să evalueze efectele asu-
pra veniturilor producătorilor ale
plăţilor SPUS şi suplimentarea
lor potenţială prin PDNC. În
evaluarea efectelor de venit ale
opţiunilor disponibile, o primă
evaluare s-a concentrat asupra
efectelor de venit ale fixării
preţurilor PAC şi ale regimului
SPUS, ultimul urmând a fi
implementat la un nivel de 25%
din media UE (vezi Secţiunea
3.1 pentru detalii; vezi Tabelul 3.1 pentru nivelurile plăţilor).

Conform evaluării noastre, nivelul SPUS de bază (nivel 2007, fără suplimentarea plăţilor) nu
va avea drept rezultat o creştere globală imediată a veniturilor pentru producătorii
agricoli, dar va compensa aproximativ jumătate din pierderea de venit de 19% care rezultă
din trecerea la nivelurile de susţinere a preţurilor de pe piaţa UE. Impactul agregat al
modificărilor preţurilor asupra aderării la piaţa comună şi nivelul iniţial relativ scăzut al plăţilor
directe în 2007 ar induce o scădere de 9,6% a valorii adăugate sectoriale dacă nu se acordă plăţi
suplimentare (Figura 3.1). Deşi nici un fel de plăţi SPUS nu vor fi acordate activităţilor
zootehnice ca atare, producătorii din zootehnie beneficiază de creşterea veniturilor prin creşterea
preţurilor produselor, scăderea preţurilor la inputuri şi plăţi SPUS pentru suprafeţele lor furajere.
Producătorii din sectorul vegetal, în medie, ar trebui să facă faţă unor reduceri ale veniturilor. În
perspectivă dinamică, veniturile agricole medii ar depăşi nivelurile curente în anul 2010,
când plăţile SPUS vor atinge 40% din media UE-15 (Figura 3.2).

                                                          
21 Dacă nu se indică altă sursă, toate figurile şi tabelele din acest capitol se bazează pe calculaţii proprii.

Figura 3.1. Efectele de venit specifice pe activităţi ale introducerii
PAC, 200721
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O parte din evoluţiile potenţial negative proiectate ale veniturilor pentru primii trei ani după
aderare se datorează în principal la doi factori:

•  actualele preţuri la produ-
cători, în special pentru
sectorul vegetal, sunt peste
nivelurile medii PAC. Fă-
când comparaţia cu pieţele
produselor din UE-25 şi
luând în considerare calita-
tea medie a produselor
agricole româneşti, preţu-
rile predominante la unele
din produsele agricole in-
cluse în analiză vor avea
probabil pe piaţa unică pre-
ţuri mai scăzute decât au în
prezent pe piaţa româ-
nească22. Cazul cerealelor
arată că acest fapt nu se
traduce neapărat printr-un
dezavantaj pentru toţi producătorii agricoli. Întrucât cerealele reprezintă un input important
pentru producţia animală (de exemplu, reprezintă peste 25% din costul de producţie la
îngrăşarea porcilor), o scădere a preţurilor la cereale va induce o scădere a costului de
producţie în sectorul zootehnic;

•  fermierilor români li s-au oferit prea puţine stimulente pentru a-şi adapta structura de
producţie, productivitatea şi eficienţa la politicile de tip PAC. Acest lucru ar fi putut fi
evitat dacă politicile agricole ar fi fost aliniate mai demult la regimul PAC şi astfel s-ar fi
creat stimulente pentru ajustări sectoriale. În esenţă, o ajustare mai timpurie a politicilor
agricole româneşti ar fi facilitat adaptarea fermierilor la tranziţia către regimul PAC.

Caseta 3.4. Importanţa relativă crescută a schemei de plăţi directe

Introducerea PAC va mări în mod semnificativ
importanţa schemelor de plăţi directe acordate
fermierilor români. România aplică deja un număr
de scheme de plăţi directe (Secţiunea 2.2); totuşi
acestea nu sunt conforme cu cerinţele PAC.
Schemele actuale de plăţi directe reprezintă 4,5%
din venitul agricol, cu variaţii substanţiale în funcţie
de activitatea de producţie şi de tipul de fermă.
Variaţiile în raport cu tipul de fermă apar datorită
diferenţelor în structura activităţilor acestora şi
eligibilităţii pentru plăţi directe. În timp ce ponderile
prezentate în Figura 3.3 reprezintă valori medii
sectoriale (incluzând şi fermele neeligibile pentru
sprijin direct), ponderea plăţilor directe actuale în

                                                          
22 Această apreciere se bazează pe preţurile medii la produsele agricole în 2004, conform datelor Institutului
Naţional de Statistică.

Figura 3.2. Efecte de venit sectorial ale introducerii PAC,
2007-2010
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Figura 3.3. Ponderea plăţilor directe curente în
venitul agricol, 2004
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veniturile fermelor eligibile se cifrează până la 20% la producţia vegetală şi până la 40% la producţia animală.
Dintr-o perspectivă sectorială, ponderea schemelor de plăţi directe va creşte o dată cu aderarea în 2007: în medie
pe toate fermele, ponderea plăţilor directe în veniturile agricole va varia între 13% (SPUS fără plăţi
complementare) până la 25% (SPUS cu maximum de plăţi complementare); iar această pondere va creşte pe
măsură ce nivelurile SPUS vor creşte treptat în anii următori.
Importanţa crescândă a plăţilor directe subliniază necesitatea majoră a luării unei decizii bine gândite asupra
formei şi implementării schemelor de sprijin PAC. Experienţa din opt noi state membre a arătat că
implementarea necorespunzătoare a PAC sau amânări în acordarea sprijinului direct creează riscul apariţiei unor
nelinişti politice în sectorul agricol şi, în consecinţă, pune în pericol stabilitatea şi continuitatea politică în mediul
rural.

“Suplimentarea” plăţilor SPUS cu plăţi directe naţionale complementare
Având în vedere pierderile probabile de venit pe termen scurt în perioada 2007–2010, supli-
mentarea plăţilor SPUS prin PDNC ar reprezenta singura opţiune strategică conformă cu
PAC pentru a proteja sau a face chiar să crească veniturile producătorilor agricoli în faza
iniţială a aderării la UE.

Caseta 3.5. Plăţi directe naţionale complementare – aspecte

Deşi discuţia de faţă se concentrează doar asupra efectelor asupra veniturilor producătorilor, merită să remarcăm
că implementarea sistemului PDNC implică mai multe aspecte care trebuie luate în considerare în strategia de
implementare a MAPDR:
•  PDNC pot fi acordate ca plată (decuplată) uniformă pe hectar de teren agricol sau ca primă specifică de

producţie (cuplată, dar conformă cu PAC) acordată pentru activităţi de producţie specificate în domeniul
vegetal sau animal (supusă cotelor de prime negociate). PDNC, dacă sunt implementate ca plăţi cuplate,
contribuie la stabilirea de cereri/titluri de plată la o parte din producătorii din sector. Alocarea acestor titluri
de plată la producători, în majoritatea cazurilor, face să crească inegalitatea distribuţională pe termen mediu
şi lung şi este imposibil de retras, o dată acordată.

•  PDNC trebuie să fie finanţate în întregime sau parţial de la bugetul de stat, în timp ce plăţile SPUS vor fi
acoperite în întregime de bugetul UE (pentru o analiză a implicaţiilor bugetare, vezi Secţiunea 3.3.4 de mai
jos).

•  PDNC nu au efecte directe privind veniturile asupra consumatorilor prin mecanismul preţurilor, dar totuşi
reprezintă un transfer de venit de la consumatori la fermieri prin mecanismul fiscal (pentru o analiză a
efectelor directe privind veniturile asupra consumatorilor ale regimului SPUS, vezi Secţiunea 3.3.3 de mai
jos).

•  Aşa cum ne-am referit pe scurt în discuţia din subsecţiunea anterioară, efectele asupra producătorilor agricoli
regionali sau individuali variază în funcţie de structura de producţie regională sau individuală şi de mărimea
activităţilor/exploataţiilor vizate. În evaluarea opţiunii dacă să se implementeze SPUS cu sau fără PDNC,
structura de producţie sectorială, regională şi individuală a producătorilor vizaţi are o relevanţă deosebită, în
timp ce eligibilitatea în termeni de mărime a activităţii/exploataţiei este o opţiune de rangul doi: ea
influenţează într-adevăr problema importantă a transferurilor de venit la fermele mai mici (care va fi
discutată într-o subsecţiune separată mai jos), dar nu determină în mod substanţial decizia de a introduce sau
nu PDNC).

Aşa cum s-a specificat în Secţiunea 3.1, PDNC pot fi acordate ca plată uniformă (decuplată) pe
hectar agricol sau ca prime de producţie specifice (cuplate, dar conforme PAC) acordate pentru
activităţi de producţie specificate în domeniul producţiei vegetale sau animale (supuse cotelor de
primă negociate23). Tabelul 3.4 prezintă nivelurile plăţilor presupuse a fi implementate în regim
SPUS cu PDNC acordate ca plată uniformă la hectar. PDNC menite să suplimenteze SPUS pot fi

                                                          
23 Pentru detalii, vezi, de exemplu, http://www.mie.ro/media/English/2004/june/070604.htm.
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acordate producătorilor agricoli până la un nivel maxim de 30% din susţinerea din UE-15; acest
lucru implică faptul că ele ar putea să constituie fracţiunea cea mai importantă din susţinerea
directă în 2007 (când plăţile SPUS vor fi acordate la un nivel de 25% din nivelul din UE-15), dar
importanţa lor relativă va scădea în timp, pe măsură ce nivelul SPUS va creşte în fiecare an –
pentru perioada 2007–2009, presupunerea noastră este că plăţile SPUS (fără a include PDNC)
vor creşte de la 34,90 euro/ha, peste 41,88 euro /ha la 48,86 euro /ha.

Tabelul 3.4. Scenarii de plăţi alternative SPUS/PDNC pentru primul an ca stat membru al UE

Suprafaţă de bază* ha 7.012.666
Alocare plăţi directe, 2007-
2009*

(milioane euro)           881

Nivel susţinere SPUS, 2007* (% din UE-15)             25
Nivel susţinere PDNC, 2007* (% din UE-15)    Max. 30
Plăţi SPUS, 2007** (euro /ha)        34,90
SPUS + 10% PDNC, 2007*** (euro /ha)        48,86
SPUS + 20% PDNC, 2007*** (euro /ha)        62,81
SPUS + 30% PDNC, 2007*** (euro /ha)        76,77

*Rezultate negocieri, Capitolul 7 – Agricultura.
**Presupus, pe baza propriilor calculaţii.
***Presupus pentru o plată uniformă pe hectar, pe baza propriilor noastre calculaţii conform scenariilor (vezi Secţiunea 3.2).

Pentru a menţine venitu-
rile din anul 2007 la nive-
lurile din perioada de
preaderare, MAPDR nu
trebuie să decidă un nivel
maxim de suplimentare a
plăţilor de 30%. Analiza
efectelor de venit la pro-
ducător în condiţiile scena-
riilor tip “SPUS cu PDNC”
a indicat faptul că, din
perspectivă sectorială, o
suplimentare a SPUS cu
PDNC de cel puţin 20%
din media UE-15 va con-
duce la creşteri agregate
ale veniturilor deja în
primul an de aderare la
PAC (2007).

Dacă MAPDR ar decide să acorde PDNC uniforme la hectar până la un nivel maxim permis de
20% din media UE-15, venitul sectorial (aproximat prin valoarea adăugată) ar creşte cu 1,9% în
2007 (Figura 3.4). O suplimentare mai mare, până la 30% din media UE-15, ar induce o creştere
a veniturilor de 8,0% pentru acelaşi an, dar necesită, de asemenea, o contribuţie mai mare de la
bugetul naţional (pentru o discuţie detaliată a impacturilor bugetare, vezi Secţiunea 3.3.4).

Figura 3.4. Efecte de venit sectorial ca urmare a introducerii SPUS şi
PDNC – la nivelurile din 2007
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Într-o perspectivă dinami-
că, o suplimentare care se
ridică la la 20% din UE-15
ar face ca veniturile agri-
cole medii să depăşească în
mod semnificativ în timp
nivelurile curente din peri-
oada preaderării, pe mă-
sură ce nivelul plăţilor SPUS
creşte prin introducerea lor
treptată (vezi Secţiunea 3.1).
Figura 3.5 prezintă efectul
combinat al introducerii
treptate a SPUS (în care plă-
ţile SPUS ar menţine veni-
turile la nivelurile lor
din perioada preaderării şi
după anul 2010) şi asigura-
rea unei suplimentări prin
PDNC care se ridică la 20%
din media UE. Luând în considerare faptul că PDNC ar trebui finanţate din resurse bugetare
naţionale, Figura 3.5 implică faptul că - în încercarea de a menţine veniturile producătorilor la
nivelurile de dinainte de aderare şi economisind în acelaşi timp resursele bugetare naţionale -
MAPDR ar putea dori să ia în considerare implementarea unei "scheme dinamice PDNC”: o
asemenea “schemă dinamică” ar putea implica o plată suplimentară de 20% pentru primul an
după aderare şi o diminuare treptată a PDNC până în anul 2010, după care plăţile SPUS singure
vor conduce la o creştere substanţială a veniturilor producătorilor.

În contextul specificării PDNC, MAPDR va trebui să considere efectele schemelor de susţinere
SPUS/PDNC asupra diferitelor mărimi ale exploataţiilor agricole. Pentru a evalua acest
lucru, modelul nostru a inclus şapte categorii de exploataţii agricole în România, şi anume ferme
<1 ha, 1-5 ha, 5-10 ha, 10-50 ha, 50-100 ha şi >100 ha teren agricol24. Rezultatele simulării au
dovedit că nivelul efectelor de venit ale introducerii SPUS (cu sau fără PDNC la diferite
niveluri) variază în mod semnificativ în funcţie de mărimea fermei. Ca model general,
efectele pozitive de venit sunt mai pronunţate pentru fermele extrem de mici şi extrem de
mari (Figura 3.6).

În absenţa plăţilor PDNC, veniturile la fermele mai mici de 1 ha ar creşte totuşi cu 4%, dacă li
s-ar acorda doar plăţi SPUS, în timp ce, la toate celelalte categorii de mărime, veniturile vor
scădea. La categoria din urmă, efectul de reducere este mai pronunţat pentru fermele între 10 şi
100 ha (Figura 3.6; diagrama de jos).

                                                          
24 Deşi fermele mai mici de un hectar ar putea să nu fie eligibile pentru plăţile SPUS, această categorie de mărime a
fost inclusă pentru a arăta efectele principale asupra tuturor categoriilor de mărime a fermelor. Pentru venitul obţinut
din producţia zootehnică, sunt incluse plăţile SPUS/PDNC pe suprafaţă furajeră.

Figura 3.5. Efecte de venit sectorial ale SPUS şi ale PDNC 20%,
2007-2010
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Efectele pozitive de venit mai sus-
menţionate ale introducerii SPUS
cu PDNC (20% şi 30% din UE-
15), sunt de asemenea, neuniform
distribuite pe categoriile de mărime
a fermelor (Figura 3.6; diagrama
din mijloc şi de jos). În acest
regim, fermele extrem de mici şi
extrem de mari vor fi cel mai mult
favorizate, în timp ce efectele
pozitive asupra fermelor de
mărime medie sunt relativ mo-
derate25. Analizate în contextul
unor niveluri în creştere ale spri-
jinului în anul 2007 şi în anii ur-
mători şi luând în considerare
schimbarea structurală către ferme
de mărime medie (vezi capitolul
4), intervenţiile complementare
(ex., susţinerea din cadrul pilo-
nului 2) ar trebui să vizeze pro-
blemele de competitivitate ale
fermelor de mărime medie.

Luând în considerare efectele de
venit ale unor potenţiale plăţi su-
plimentare adăugate la SPUS,
decizia MAPDR cu privire la
nivelul PDNC va depinde, prin
urmare, de obiectivul de transfer al
venitului ce trebuie realizat. Dacă
obiectivul vizează menţinerea
veniturilor medii ale producăto-
rilor în primul an al aderării la
nivelurile curente din perioada
de preaderare, o plată suplimen-
tară de 20% din nivelul UE-15 ar
reprezenta opţiunea preferată.
Această opţiune totuşi ar conduce la o reducere iniţială, dar foarte mică a veniturilor fermierilor
de mărime medie (vezi Figura 3.6; diagrama mijlocie). O suplimentare cu 30% din nivelul
UE-15 ar fi necesară dacă obiectivul este creşterea veniturilor fermierilor din toate
categoriile de mărime a fermelor. Această opţiune totuşi ar determina o creştere a
veniturilor marilor fermieri (cu peste 100 ha) cu aproximativ 25%. În afară de aceste
                                                          
25 Nu au fost disponibile pentru diferitele categorii de mărime a fermelor informaţii privind structura separată a
cheltuielilor şi veniturilor. Prin urmare, rezultatele de mai sus reprezintă doar efectul diferenţelor din cadrul
structurii de producţie a categoriilor de ferme.

Figura 3.6. Modificarea veniturilor producătorilor în funcţie de
mărimea fermei, 2007, comparativ cu nivelurile dinainte de
aderare din 2004
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consideraţii, trebuie evaluată legătura dintre aceste opţiuni şi implicaţiile lor bugetare (vezi
Secţiunea 3.3.4). În timp, pe măsură ce nivelul plăţilor SPUS creşte, o abordare dinamică a
PDNC -  în care nivelul suplimentării este redus pe măsură ce nivelul SPUS creşte – ar permite
guvernului să menţină venitul fermierilor constant; până în anul 2010, fără suplimentarea
plăţilor, plăţile SPUS singure vor fi suficiente pentru a creşte veniturile fermierilor medii.

Modalităţi de plată PDNC uniforme în comparaţie cu plăţi specifice pe activităţi
Evaluarea noastră recunoaşte nevoia suplimentării SPUS prin PDNC în faza iniţială a aderării,
dacă se doreşte protecţia veniturilor agricole în primii ani după aderare. În afară de opţiunea
strategică privind introducerea PDNC, o altă decizie strategică se leagă de raza de acţiune a
PDNC, adică decizia dacă acestea ar trebui implementate pe bază uniformă la hectar sau
acordate ca prime pentru activităţi specifice din sectorul vegetal sau animal. Permiţând o
oarecare focalizare a plăţilor directe, MAPDR ar putea considera PDNC specifice pe produs ca o
încercare de a reduce potenţialele efecte adverse asupra veniturilor pentru unele categorii de
fermieri. Totuşi dovezile disponibile indică faptul că aplicarea unei scheme de plăţi PDNC
uniforme decuplate ar trebui favorizată faţă de aplicarea unor PDNC specifice cuplate.

Figura 3.7 prezintă efectele simulate asupra veniturilor producătorilor ale unei potenţiale
implementări a SPUS cu plăţi complementare PDNC, care cresc la 30% din media UE-15 (adică
scenariul cu impactul cel mai mare pe termen scurt). Implementarea SPUS cu PDNC (30%) ar
creşte veniturile producătorilor la aproape toate activităţile analizate în anul 2007. Reduceri
semnificative ale veniturilor ar apărea doar în cazul producătorilor de cartofi şi carne de pasăre,
datorită competitivităţii scăzute a costurilor la aceste două produse.

Deşi bazată pe un scenariu care presupune o plată uniformă la hectar în sistemul PDNC, Figura
3.7 permite concluzii importante asupra ariei de acţiune necesare a PDNC: din perspectivă
sectorială, există doar o nevoie limitată pentru plăţi specifice cuplate PDNC! Există
preocupări legate de faptul că producătorii de lapte, de exemplu, vor avea de suferit de pe urma
scăderilor substanţiale de venit, dacă plăţile directe vor fi alocate doar pe terenul agricol.
Simularea noastră totuşi a indicat faptul că e posibil să apară un efect opus. La implementarea
politicilor de tip PAC, va avea loc o creştere a veniturilor crescătorilor de vaci de lapte cu până la
23% chiar din primul an al aderării (2007). Acest efect apare datorită a doi factori principali: (i)
creşteri presupuse ale preţurilor la lapte materie primă, datorită implementării sistemului de
intervenţie PAC pe piaţa laptelui, şi (ii) scăderi semnificative ale costurilor de producţie, datorită
scăderii preţurilor la cereale pe piaţă (ca înlocuitori/completări în furajarea vacilor de lapte).
Creşteri ale venitului în primul an al aderării în cadrul regimului SPUS cu PDNC au fost, de
asemenea, observate pentru producătorii de carne de vită (+16%), carne de porc (+19%) şi ouă
(reducerea pierderilor cu 66%), factorii care determină creşterea veniturilor fiind în principal
identici cu cei descrişi pentru sectorul de creştere a vacilor de lapte. Singurii din zootehnie
pentru care se înregistrează scăderi ale veniturilor au fost producătorii de carne de pasăre, unde
reducerea valorii adăugate cu aproape o treime nu va conduce la venituri negative, ci doar la
reduceri relativ înalte ale valorii adăugate pe unitate produsă în acest subsector care a predominat
înainte de aderarea la UE.
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În afară de efectele pozitive
presupuse ale introducerii PAC
asupra sectorului zootehnic, o
serie de efecte indirecte su-
plimentare asupra veniturilor,
neacoperite în mod explicit de
simularea noastră, se vor adău-
ga evoluţiilor pozitive ale veni-
turilor în acest subsector. Din-
tre acestea, se aşteaptă ca plăţile
directe acordate pe total păşuni,
pajişti şi suprafeţe furajere26 să
producă cele mai semnificative
efecte pozitive de venit. Datorită
nivelului relativ înalt al produc-
ţiei zootehnice bazate pe terenul
agricol în România, susţinerea
directă a activităţilor de producţie mai sus-menţionate va induce o reducere suplimentară
substanţială a costurilor de producţie în sectorul zootehnic. Într-o perspectivă mai dinamică,
producătorii vor fi chiar capabili să se adapteze la aceste schimbări ale preţurilor relative şi, prin
urmare, chiar capabili să optimizeze structura inputurilor şi producţiei, ceea ce ar conduce în
mod potenţial la creşteri suplimentare ale veniturilor agricole.

Costurile de implementare ridicate şi complexitatea administrativă asociată PDNC specifice pe
produs, impactul lor distorsionant pe termen lung asupra structurilor de producţie militează în
favoarea utilizării PDNC pe bază cât mai egalizatoare şi mai simplificată. Orice preocupare
privind PDNC care favorizează anumite regiuni sau subsectoare în detrimentul sectorului
vegetal apare ca fiind în principal o decizie politică. Schemele de susţinere care vizează
nevoi de ajustare sectoriale specifice sau disparităţi regionale ale veniturilor ar fi mai bine
adresate prin pilonul 2 PAC.

Deciderea criteriilor de eligibilitate
Guvernul trebuie, de asemenea, să ia altă decizie strategică privind determinarea nivelurilor de
eligibilitate pentru plăţile directe SPUS (criterii pentru exploataţiile agricole (ferme) şi parcele în
ceea ce priveşte mărimea acestora). Conform regulilor UE, suprafaţa minimă a exploataţiei
pentru ca aceasta să fie eligibilă pentru susţinere SPUS este de 0,3 ha, dar România poate decide
să fixeze această limită la un nivel mai înalt, dar nu mai mare de 1 hectar. În practică, toate NSM
care aplică SPUS au stabilit mărimea minimă a exploataţiei la 1 hectar.

                                                          
26 Datorită caracterului limitat al datelor, aceste activităţi de producţie au putut fi acoperite doar în măsură limitată –
Figura 3.7 nu include plăţi SPUS/PDNC la nici un tip de pajişti. Acest lucru implică faptul că Figura 3.7 chiar
subestimează efectele pozitive de venit pentru majoritatea producătorilor de animale.

Figura 3.7. Efecte de venit specifice pe activităţi ca urmare a
introducerii SPUS şi PDNC – la nivelurile din 2007
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Datorită structurilor agricole curente
din România, o decizie privind criteriile
de eligibilitate legate de mărimea fermei
ar putea avea drept rezultat ca până la
50% din exploataţiile agricole să nu
beneficieze de schemele de plăţi directe
ale PAC. Deşi aceste limite trebuie stabi-
lite ţinând cont de schimbarea structurală
şi de cheltuielile administrative prohibitive
de operare a SPUS pentru fermele extrem
de mici, e posibil ca ele să fie controver-
sate în cazul României. Conform datelor
Recensământului agricol din 2002, 49,5%
din cele 4,5 milioane de exploataţii agri-
cole din România exploatează mai puţin
de 1 ha de teren agricol (Figura 3.8). Fi-
xarea pragului de eligibilitate la 1 ha im-
plică faptul că aceste ferme vor fi excluse
de la orice formă de sprijin, fie ea SPUS
sau PDNC. În lumina unei distribuţii ine-
gale a structurilor de exploatare a pămân-
tului în România, excluderea fermelor mai
mici de 1 ha va exclude doar 5% din
terenul agricol de la eligibilitatea pentru
SPUS. Respectarea pragului minim de
eligibilitate UE de 0,3 ha ar exclude
26,2% din exploataţiile agricole, dar
numai 0,9% din terenul agricol de la
acordarea plăţilor SPUS/PDNC.

Excluderea potenţială a unei ponderi foar-
te mari de fermieri foarte mici, orientaţi
spre subzistenţă sau cu timp parţial, de la
schema plăţilor directe este bineînţeles o
chestiune controversată în cadrul discu-
ţiilor interne privind politica agricolă vii-
toare a României. Această discuţie totuşi
trebuie să ia în considerare că nivelul
introductiv proiectat al plăţilor SPUS este
de 34,90 euro pe hectar şi an – o sumă
care cu siguranţă nu va creşte în mod
substanţial veniturile fermierilor care ex-
ploatează mai puţin de 1 ha. În schimb, o
atenţie deosebită trebuie acordată posibili-
tăţii fermierilor mici şi mijlocii de a absorbi în mod efectiv fondurile alocate pilonului 2 PAC şi
asigurării acestora cu scheme de securitate socială adecvate (ex., schemele de retragere din

Figura 3.8. Distribuţia relativă a numărului de ferme şi
a suprafaţei cultivate pe categorii de mărime a fermei,
2002
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activitate). Aşa cum s-a subliniat mai înainte, schemele de susţinere directă PAC nu pot înlocui
nevoia de creştere a productivităţii şi de îmbunătăţire a competitivităţii agriculturii româneşti.

În lumina unei distribuţii inegale a structurilor de exploatare a terenului în România, o
excludere a fermelor mai mici de 1 ha va exclude doar 5% din terenul agricol de la
eligibilitatea pentru acordarea SPUS. Figura 3.8 indică faptul că fermele cele mai mici, care
reprezintă 50% din fermele din România, utilizează doar 5% din suprafaţa agricolă totală.
Fermele mai mici de 0,5 ha (o treime din numărul de ferme) sau de 0,3 ha (un sfert din total
ferme) exploatează doar 1,7%, respectiv 0,9% din terenul agricol total.

Tabelul 3.5 prezintă ponderile produselor agricole analizate obţinute în fermele mai mici de 1 ha
sau de 0,5 ha. Indică faptul că fermele mai mici au o pondere relativ redusă în multe din aceste
activităţi de producţie vegetală.

Tabelul 3.5. Ponderea terenului agricol eligibil pentru plăţi SPUS cu diferite limite, 2007

Activitate de producţie Cultivat în ferme
>0,5 ha >1,0 ha

Grâu 99,71% 97,98%
Orz 99,76% 98,74%
Porumb 96,97% 88,87%
Floarea-soarelui 99,88% 99,21%
Cartofi 92,08% 81,97%

Sursa: Calculaţii proprii pe baza datelor din Recensământul agricol, INS, 2002.

Pe baza rezultatelor simulării, pragul de 1 ha va corespunde unei scăderi a venitului sectorial cu
aproximativ 4%, iar pentru un prag fixat la 0,5 ha, această valoare scade la 1%. Aceste cifre
sectoriale medii totuşi nu relevă inegalităţile distribuţionale între cei care sunt eligibili şi cei care
nu sunt. Pentru fermierii care nu sunt eligibili pentru susţinere SPUS/PDNC, venitul mediu
din producţia celor 10 produse analizate atinge doar niveluri de 87% (SPUS fără PDNC)
până la 75% (SPUS cu PDNC 30% din UE-15) în comparaţie cu fermele care sunt eligibile
pentru susţinere în cadrul acestor scheme. Aceste rezultate se bazează pe ipoteza că cei care
nu sunt eligibili pentru plăţi directe beneficiază totuşi de creşterile anticipate ale preţurilor din
sectorul producţiei zootehnice (fermele mai mici din România au o pondere relativ mai mare în
totalul producţiei zootehnice naţionale).

Consideraţii privind eficienţa plăţilor PAC: avertismente importante
Fără a subestima dimensiunea socială a acestei excluderi din plăţile de susţinere directă a
venitului, rolul plăţilor directe în rezolvarea problemelor venitului agricol nu trebuie
supraestimat. Schema plăţilor directe, cum ar fi SPUS, poate asigura un anumit nivel de
stabilitate a venitului şi poate contribui la reducerea expunerii fermierilor la riscul privind venitul
prin “garantarea unui venit minim din agricultură”. Schemele de susţinere directă totuşi nu pot
înlocui nevoia de creştere a productivităţii şi îmbunătăţire a competitivităţii agriculturii
româneşti. Creşterea productivităţii şi a competitivităţii rămâne soluţia durabilă pe termen lung
pentru rezolvarea problemelor legate de veniturile agricole. Schemele de susţinere în agricultură
care vizează necesităţile specifice de ajustare sectorială, cum ar fi comasarea fermelor,
investiţiile la fermă care fac să crească productivitatea sau competitivitatea, ar putea fi mai bine
abordate în cadrul pilonului 2 al PAC. În mod similar, aplicarea unei scheme de susţinere directă



48

a veniturilor nu poate înlocui implementarea măsurilor din cadrul pilonului 2, cum ar fi o schemă
de pensionare anticipată în sectorul agricol.

În plus, plăţile de susţinere directă a veniturilor pot face mai complicată restructurarea,
comasarea şi modernizarea. De exemplu, susţinerea directă a veniturilor poate reduce
stimulentele pentru comasare, deoarece ele garantează un “venit minim” din agricultură şi, prin
urmare, reduce stimularea fermierilor bătrâni sau neprofitabili de a vinde sau da în arendă
pământul unor antreprenori mai productivi. Plăţile SPUS şi efectele lor asupra preţurilor
pământului sau rentei pot, de asemenea, îngreuna procesul de comasare, făcându-l mai greoi şi
mai scump, în special într-un mediu agricol unde creditul agricol nu este bine dezvoltat.
Experienţa altor state membre UE indică faptul că plăţile de susţinere acordate la hectar
conduc la creşteri semnificative ale preţurilor de cumpărare şi în special pentru arendarea
terenului agricol. Acest lucru va defavoriza în mod evident pe arendaşi, va încetini orice proces
de comasare spre ferme mai viabile şi va corespunde unei susţineri a proprietarilor de pământ, şi
nu a producătorilor agricoli.   

Aceste legături între plăţile de susţinere directă şi necesitatea unui nivel mai înalt de
productivitate şi competitivitate subliniază nevoia de separare clară a măsurilor sociale rurale
(ex., măsuri vizând reducerea tensiunilor sociale şi asigurarea protecţiei sociale în zonele rurale)
de instrumentele majore ale susţinerii directe a venitului.

Vizarea disparităţilor de venit prin fonduri din cadrul pilonului 2 PAC
Mai multe aspecte ale discuţiei de mai sus au făcut evident faptul că sectorul rural al României
are o nevoie substanţială de competitivitate şi restructurare orientată spre eficienţă. Aşa au stat
lucrurile în multe din NSM, iar această necesitate este cu atât mai pronunţată în România.
Problema numărului extrem de mare al micilor unităţi agricole (50% din gospodării au sub un
hectar) trebuie abordată prin măsuri care permit fermelor ineficiente să se închidă (ex., prin
scheme de pensionare anticipată) şi să înlăture obstacolele din calea expansiunii unităţilor
agricole noi şi mai eficiente (ex.: prin eliminarea din actualele scheme de pensionare anticipată a
agricultorilor a acelor prevederi ce defavorizează arendarea pământului; înfiinţarea unor noi
programe pentru fermierii tineri).

Rezultatele mai sus menţionate cu privire la excluderea potenţială a unui procent mare de
producători din schemele de plăţi directe şi nevoia de îmbunătăţiri structurale legate de
eficacitatea costurilor în sectorul agricol al României au ridicat problema dacă aceste aspecte ar
putea fi abordate printr-o formulare şi aplicare a PDNC care să vizeze în special aceste aspecte.

Deşi măsurile de susţinere directă a veniturilor pot servi la menţinerea sau creşterea venitului
sectorial la nivelurile din perioada de preaderare pe termen scurt, pe termen mediu şi lung ele nu
pot fi considerate mijloace sigure de protecţie a veniturilor agricole. Modul cel mai sigur şi
durabil de a susţine veniturile agricole este dezvoltarea unui sector agricol mai productiv şi mai
competitiv. Orice încercare de a rezolva problemele structurale prin regimul SPUS/PDNC nu va
îmbunătăţi în mod durabil productivitatea şi eficienţa sectorului, ci numai va slăbi ajustarea
structurală a acestuia. Prin urmare, se recomandă separarea clară a măsurilor de dezvoltare rurală
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şi a măsurilor sociale rurale (ex., măsuri de reducere a tensiunilor sociale şi de asigurare a
protecţiei sociale în zonele rurale) de instrumentele principale ale susţinerii veniturilor agricole27.

În (i) întărirea capacităţii sectorului de îmbunătăţire a productivităţii şi eficienţei şi profitarea de
pe urma integrării sale în piaţa comună a UE şi (ii) în reacţia la dezvoltarea PAC, ce pune accent
pe măsuri de dezvoltare rurală şi mai puţin pe susţinerea directă a veniturilor, aplicarea
judicioasă şi bine ţintită a măsurilor de dezvoltare rurală din cadrul pilonului 2 PAC care satisfac
nevoile structurale ale sectorului agricol are un rol-cheie în asigurarea agriculturii cu capacitatea
de a profita în mod durabil de pe urma integrării sale în piaţa agricolă puternic competitivă a UE.

Momentul aderării României la UE, 2007, marchează, de asemenea, introducerea unui cadru
politic reformat pentru măsurile din cadrul pilonului 2 al PAC, urmărind întărirea politicii de
dezvoltare rurală a UE şi simplificarea implementării sale. Conform propunerii curente CE, se
aşteaptă ca această politică de dezvoltare rurală să joace un rol mai important în cadrul noii
politici agricole comune reformate (reforma din 2003 a pilonului 1 al PAC). Propunerea
recomandă introducerea unui instrument unic de finanţare şi programare şi se aşteaptă astfel ca
noua politică să fie mai simplu de administrat şi controlat. În acest concept, statele membre UE
şi regiunile vor avea mai multă libertate legată de implementarea programului. Acest ultim
aspect ar putea fi avantajos în ceea ce priveşte vizarea necesităţilor de dezvoltare rurală specifice
ţărilor; cadrul strategic specific de ţară în România totuşi se află în curs de pregătire şi astfel nu a
putut fi inclus în modelul de simulare.           

Trăsăturile principale ale noii politici de dezvoltare rurală a UE prevăzute conform propunerii
mai sus menţionate sunt următoarele:

•  un instrument de finanţare şi programare, Fondul European pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală (FEADR);

•  o strategie UE autentică de dezvoltare rurală, cu un mai mare accent pe priorităţile
UE;

•  întărirea controlului, evaluării şi raportării. Sistemul de audit va fi extins la întreaga
dezvoltare rurală;

•  o abordare consolidată de jos în sus. Statele membre, regiunile şi grupurile de acţiune
locale vor avea o mai mare influenţă asupra ajustării programelor la nevoile locale.

                                                          
27 Dacă, de exemplu, ar fi implementate PDNC cuplate pentru protecţia veniturilor micilor producători în zonele
defavorizate (ex., cu scopul de a menţine sistemele de păşunat extensiv în zonele montane), ar fi necesară o analiză
suplimentară privind structurile regionale ale exploataţiilor şi diferenţele de profitabilitate din cadrul lor. Experienţa
din Republica Slovacă  a arătat că o schemă de PDNC cuplate, care iniţial a vizat susţinerea producătorilor de vaci
cu viţei din zonele defavorizate, a favorizat de fapt efectivele mari de animale din cele mai fertile regiuni ale ţării.
Deciziile privind asemenea cazuri specifice care ar putea fi avute în vedere de către MAPDR ar trebui evaluate
întotdeauna împreună cu posibilitatea de a realiza un efect de venit sectorial similar cu un instrument mai flexibil şi
mai puţin specific (ex., plăţi specifice cuplate pentru vacile de lapte comparativ cu o plată pe suprafaţa furajeră) şi
cu posibilitatea de a obţine un efect de venit sectorial similar (sau mai mare) prin vizarea fondurilor din cadrul
pilonului 2 al PAC (în cazul dat, al producătorilor de lapte din zonele defavorizate, schemele LFA (scheme pentru
zone defavorizate) din cadrul pilonului 2 ar reprezenta o abordare mai bine ţintită). Rămâne un aspect important cel
al operării schemelor de plăţi directe acordate doar activităţilor de producţie specifice care necesită un cadru de
administrare mult mai complex şi dau naştere la inegalităţi distribuţionale pe termen mediu şi lung.
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Cele trei mari obiective ale noii politici propuse de dezvoltare rurală a UE sunt următoarele:
Axa 1: Îmbunătăţirea competitivităţii în agricultură şi silvicultură

- Exemple: îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea
agriculturii şi silviculturii; sprijinirea fermierilor care participă la programele de calitate
a alimentelor; instalarea tinerilor fermieri; suport pentru fermierii de semisubzistenţă din
noile state membre pentru a deveni competitivi (vezi Caseta 3.6).

- Un minim de 15% din pachetul financiar naţional trebuie cheltuit cu axa 1. Rata de
cofinanţare a UE este de maximum 50% (75% în regiunile de convergenţă).

Axa 2: Mediul înconjurător şi organizarea teritoriului
- Exemple: plăţi de handicap natural pentru fermierii din zona montană; plăţi NATURA

2000; măsuri de agromediu; plăţi pentru bunăstarea animalelor.
- Măsurile de agromediu vor rămâne obligatorii. Beneficiarii trebuie să respecte cerinţele

UE şi cerinţele naţionale pentru agricultură şi silvicultură.
- Un minim de 25% din pachetul financiar naţional trebuie să fie cheltuit cu axa 2. Rata de

cofinanţare a UE este de 55% (80% în regiunile de convergenţă).
Axa 3: Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi diversificare

- Exemple: diversificarea activităţilor neagricole; sprijin pentru crearea de
microîntreprinderi; încurajarea turismului, reamenajarea satelor.

- Un minim de 15% din pachetul financiar naţional trebuie cheltuit cu axa 3. Rata de
cofinanţare este de maximum 50% (75% în regiunile de convergenţă).

Caseta 3.6. Măsuri potenţiale sub axa 1 a pilonului 2 al PAC

Orientarea sprijinului spre competitivitate în sectorul agricol şi silvic trebuie să vizeze:

(a) măsuri pentru îmbunătăţirea potenţialului uman prin:
•  instruire profesională şi acţiuni de informare pentru persoanele angajate în sectorul agricol şi silvic;
•  instalarea tinerilor fermieri;
•  pensionarea anticipată a fermierilor şi lucrătorilor agricoli;
•  utilizarea de către fermieri şi proprietarii de păduri a serviciilor de consultanţă;
•  înfiinţarea de servicii de farm management, ajutor pentru fermieri, servicii de consultanţă agricolă şi servicii

de consultanţă în silvicultură;
(b) măsuri pentru restructurarea potenţialului fizic prin:
•  modernizarea fermelor;
•  îmbunătăţirea potenţialului economic al pădurilor;
•  creşterea valorii adăugate a producţiei agricole primare şi a producţiei forestiere;
•  îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii în legătură cu dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii;
•  refacerea potenţialului de producţie afectat de calamităţi naturale şi introducerea unor măsuri adecvate de

prevenire;
(c) măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii producţiei şi produselor agricole prin:
•  ajutor acordat fermierilor să se adapteze la standardele bazate pe legislaţia comunitară;
•  ajutor acordat fermierilor care participă la programele privind calitatea alimentelor;
•  sprijinirea grupurilor de producători în activităţile de promovare şi informare pentru produsele incluse în

programele vizând calitatea alimentelor;
(d) măsuri de tranziţie pentru noile state membre privind:
•  sprijinirea fermelor de semisubzistenţă în curs de restructurare;
•  sprijin pentru înfiinţarea grupurilor de producători.

Sursa: Propunerea CE, 2004/0161(CNS).
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O simplă comparaţie cu alocările pentru susţinerea directă a veniturilor pentru comunitatea
agricolă (881 milioane euro pentru 2007-2009) indică mărimea notabilă a bugetului disponibil
pentru susţinerea agriculturii prin măsurile din cadrul pilonului 2 (2,5 miliarde euro pentru 2007-
2009)28. În lumina lecţiilor învăţate din implementarea SAPARD, o preocupare-cheie pentru
primii ani după ce România va intra în Uniunea Europeană este dacă pot fi create atât
capacitatea administrativă, cât şi sectorială pentru a absorbi în mod efectiv această alocaţie
semnificativă din cadrul pilonului 2.

În lumina provocărilor mai sus-menţionate, este de dorit să se abordeze nevoile de ajustare
structurală ale sectorului agricol din România prin concentrarea asupra măsurilor prevăzute
în cadrul axei prioritare 1, “Măsuri pentru îmbunătăţirea competitivităţii agriculturii şi
silviculturii” din cadrul noii politici de dezvoltare rurală a UE. Conform alocărilor provizorii ale
propunerii recente a Comisiei privind politica de dezvoltare rurală reformată a UE, Guvernul
României va avea de alocat un minim de 15% din pachetul financiar naţional pentru axa 1;
alocarea maximă – determinată de alocările minime pentru celelalte două axe – se ridică la 60%
din pachetul financiar naţional. În termeni monetari, acest lucru corespunde cu o alocare ce poate
varia de la 454,5 milioane euro la 1.818 milioane euro pentru trei ani, în prima perioadă (2007-
2009).

Dacă această problemă nu este abordată la timp şi în mod corespunzător prin implementarea
măsurilor din pilonul 2, putem asista din nou la situaţia că marile ferme – care deja au
performanţe bune – vor fi principalii beneficiari ai acestor programe de sprijin. Prin acest
semnal, procentul de ferme mici (cele 50% menţionate mai înainte), care s-ar putea ridica
la 98% dacă ar fi luate în considerare toate fermele mai mici de 10 ha, ar putea să nu
beneficieze de alocările din cadrul pilonului 2 în ajustarea la viitorul cadru politic al
sectorului agroalimentar românesc. Dimensiunile economice şi sociale ale unei asemenea
neglijări potenţiale s-ar putea dovedi mai pronunţate decât faptul că ele nu sunt eligibile pentru
măsurile de susţinere din cadrul pilonului 1.

În afară de accelerarea eforturilor pentru adaptarea infrastructurii administrative necesare şi
formularea unei strategii de programare mai bine ţintită, printre primele priorităţi ale Guvernului
României trebuie să se numere selectarea corespunzătoare a măsurilor disponibile şi investigarea
opţiunilor pentru facilitarea preluării programului de către fermele de dimensiune mică şi
mijlocie. Această ajustare trebuie realizată în lumina rezultatelor prezentate în analiza
efectului potenţial al măsurilor din cadrul pilonului 1 discutate mai sus şi recunoaşte
eficacitatea mai mare a măsurilor din cadrul pilonului 2 în ajustarea sectorială spre un
cadru al PAC care evoluează în mod continuu de la susţinerea directă în agricultură la
dezvoltarea rurală integrată.

3.3.3.  Implicaţii pentru veniturile consumatorilor
În termeni valorici, consumul de alimente şi băuturi, în medie, în totalul gospodăriilor, reprezintă
mai mult de 52% din consumul total al gospodăriilor din România. Pentru decila de venituri cele

                                                          
28 Presupunând că Guvernul ar decide să utilizeze opţiunea sa de a devia până la 20% din alocările pilonului 2 pentru
a suplimenta plăţile directe SPUS, alocările pentru axa 1 ar fi reduse la niveluri încă semnificative, care se întind de
la 399,9 milioane euro până la 1.599,6 milioane euro.
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mai scăzute, această pondere este cea mai mare, atingând chiar 76%, în timp ce, pentru decila
cea mai bogată, această pondere încă se ridică la valoarea considerabilă de 36% (vezi Figura
3.9). Deoarece multe din gospodăriile rurale îşi produc hrana necesară din activitatea agricolă
proprie (de subzistenţă), aceste ponderi sunt semnificativ diferite atunci când se iau în
considerare cheltuielile băneşti pentru alimente şi băuturi. Aici, gospodăria medie încă plăteşte
aproximativ 52% pentru hrană şi băutură, în timp ce valorile corespunzătoare se ridică la 42%
pentru decila cea mai săracă şi 46% pentru decila cea mai bogată. În ceea ce priveşte cheltuielile
băneşti, ponderea cea mai mare în total cheltuieli este observată pentru decila medie, unde
alimentele şi băuturile cresc chiar la o pondere de 57% în total cheltuieli29.

Pentru toate gospodăriile din România,
totuşi reforma politicii care afectează
preţurile agricole afectează, de aseme-
nea, în majoritatea cazurilor, preţurile
alimentelor şi va afecta astfel şi venitul
real al consumatorilor. Trebuie remarcat
totuşi că experienţa multor NSM-10 a
arătat că o creştere a preţurilor la
producător nu conduce în mod necesar
la creşterea preţurilor produselor
alimentare la nivelul comerţului cu
amănuntul – în multe din NSM-10,
apariţia procesatorilor internaţionali şi a
lanţurilor de supermarketuri a intensi-
ficat competiţia şi a condus la o scădere
semnificativă a indicelui preţurilor la
consumator pentru produsele alimentare
după aderare. Datorită complexităţii
simulărilor în ceea ce priveşte
producătorii, modelul aplicat în acest
studiu a trebuit să se limiteze la
ilustrarea transferurilor preţurilor de la
producător la nivel de comerţ cu amănuntul, care ar apărea, ceteris paribus, pe termen scurt şi
mediu, cu forţe competitive moderate pe piaţa cu amănuntul a produselor alimentare. O scurtă
descriere a modului în care modelul aplicat surprinde legătura între preţurile agricole şi veniturile
gospodăriilor în model apare în Anexa 2a.

Simularea efectelor asupra veniturilor consumatorilor evaluează impactul modificărilor preţurilor
alimentelor induse de implementarea regimurilor alternative de fixare a preţurilor la produsele
agricole30. Trebuie remarcat în acest context că orice scenarii tip PAC implică un nivel similar de

                                                          
29 În scopul acoperirii impactului asupra venitului real al consumatorilor şi recunoaşterii costului de oportunitate
pentru consumul de alimente, în următoarea discuţie, termenul “cheltuieli” va fi utilizat în mod sinonim cu “valoarea
consumului”. Atunci când ne referim la cheltuielile băneşti, vom menţiona în mod explicit “numerar”.
30 Simularea în mod conceptual nu acoperă efectele de răspândire de ordinul doi asupra transferurilor de impozit de
la venitul brut al consumatorilor prin bugetul de stat către sectorul agricol (conceptul de venit brut), deoarece
simulează efectele directe ale preţurilor asupra venitului disponibil al consumatorilor (conceptul de venit net).

Figura 3.9.  Structura consumului în funcţie de venituri,
2004
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fixare a preţurilor; diferitele opţiuni SPUS discutate mai sus diferă cu privire la nivelul şi
mecanismele de acordare a plăţilor directe producătorilor agricoli, iar regimul PAC de fixare a
preţurilor în general rămâne identic sub toate subopţiunile SPUS.

Figura 3.10. Impactul pe termen lung al schimbărilor de politică asupra cheltuielilor alimentare

Simulările noastre au indicat că, spre deosebire de multe speculaţii în această privinţă,
introducerea modificărilor de tip PAC în politicile interne privind preţurile agricole ar
avea un impact redus asupra cheltuielilor alimentare ale consumatorilor români. Dat fiind
faptul că angrosiştii internaţionali ar face să crească competiţia pe piaţa cu amănuntul de
produse alimentare a României, ar fi chiar posibilă o reducere reală a indicelui preţurilor
la consumator pentru produsele alimentare  după aderare. Conform rezultatelor noastre,
introducerea unor politici agricole de tip PAC va face să crească preţurile agricole interne ale
României într-o măsură relativ moderată şi astfel va conduce la o creştere relativ mică, de numai
1,6%, a preţurilor produselor alimentare pe termen mediu (Figura 3.10). Pe termen scurt, adică
într-o fază iniţial limitată înainte ca cererea de consum să reacţioneze la noile preţuri ale
produselor, modificările preţurilor agricole ar induce o creştere medie a cheltuielilor cu
alimentele şi băuturile nealcoolice de 2,8%, comparativ cu condiţiile perioadei de bază curente31.

Datorită creşterilor preţurilor pentru majoritatea produselor agricole analizate, cheltuielile sunt
proiectate să crească pentru toate grupele de produse, cu excepţia a două grupe. Deşi la nivel
relativ scăzut, creşterile cele mai pronunţate ale cheltuielilor pe termen mediu şi lung sunt
proiectate la ouă (creşterea cheltuielilor cu aproximativ 16%), lapte şi produse lactate (6,8%)
                                                          
31 Politicile agricole curente din România au un impact relativ moderat asupra cheltuielilor de consum alimentar. Ca
indicator al impactului cadrului de politică agricolă curentă, cadrul politicii nonintervenţioniste ar induce o reducere
a cheltuielilor cu alimentele pe termen mediu şi lung de 3,95% în medie, reducerile cele mai pronunţate fiind la
carne şi legume. Pe termen scurt, acest efect s-ar ridica chiar la o reducere de 4,8%. De fapt, cheltuielile se vor
reduce la aproape toate grupele de produse, cu excepţia ouălor.
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(vezi Figura 3.10). Creşterea cheltuielilor în cazul ouălor totuşi are un impact minor asupra
cheltuielilor totale cu alimentele, ponderea acestora în total cheltuieli cu alimentele fiind de
numai 1,2%. Scăderi ale cheltuielilor de consum au fost proiectate chiar şi pentru cereale şi
produse cerealiere (-2,3%, reprezentând 12,4% din cheltuielile medii cu alimentele şi 15% din
cheltuielile alimentare ale celor mai sărace gospodării) şi băuturile alcoolice (-1,28%,
reprezentând doar 1,7% din cheltuielile alimentare).

Efectele implementării politicilor
de tip PAC asupra preţurilor ali-
mentelor vor fi de reducere ne-
semnificativă a veniturilor reale
ale consumatorilor în România.
Împreună cu competiţia crescută
care se aşteaptă pe piaţa cu
amănuntul a produselor alimentare,
puterea de cumpărare totală a
gospodăriilor populaţiei din
România este posibil chiar să
crească după aderare. Creşterile
preţurilor agricole implicate de in-
troducerea politicilor agricole de
tip PAC în România au drept
rezultat reduceri minore ale veni-
tului real, de numai 0,84% pe termen mediu (Figura 3.11). Impactul este semnificativ mai mare
pe termen scurt, de –1,4%, înainte ca aceşti consumatori să aibă timp să-şi ajusteze structurile de
consum la noile preţuri.

Deşi la un nivel relativ scăzut, pierderea de venit real imediat este mai severă pentru două
tipuri de gospodării: gospodăriile cele mai sărace şi gospodăriile care nu produc propriile
lor produse alimentare, probabil urbane. Deşi introducerea politicilor agricole de tip PAC e
posibil să pară că are efecte relativ moderate asupra veniturilor reale ale gospodăriilor, e posibil
ca ele să împovăreze şi mai mult gospodăriile agricole care deja cheltuiesc o pondere
semnificativă a venitului lor disponibil pe alimente. În timp ce gospodăriile cele mai sărace sunt
cu siguranţă cele mai lovite de introducerea politicilor de tip PAC, noi am exclus din analiza
noastră, în al doilea pas, produsele alimentare produse în interiorul gospodăriei. Devine atunci
evident că al doilea grup cel mai afectat de gospodării sunt cele care nu îşi pot produce
alimentele necesare, ci trebuie să cumpere alimentele, plătindu-le în numerar (probabil
gospodării urbane). Datorită ponderii mai mari a alimentelor în totalul cheltuielilor băneşti şi
structurii diferite a coşului de consum alimentar, în aceste gospodării se observă reduceri
semnificative ale venitului real.

3.3.4. Implicaţiile pentru bugetul statului
Privire generală
Conform rezultatelor negocierilor privind Capitolul 29 – Prevederi financiare şi bugetare,
România va fi un beneficiar net în relaţie cu bugetul UE. În anul 2007, contribuţia României

Figura 3.11. Efectele politicii preţurilor PAC asupra venitului
real al consumatorilor
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la bugetul UE va fi de aproximativ 800 milioane euro, în timp ce România va primi aproximativ
11 miliarde euro în angajamente şi aproximativ 6 miliarde euro sub formă de plăţi (o medie
anuală de aproximativ 2 miliarde euro sub formă de plăţi)32. Pentru perioada 2007-2009, aceste
angajamente de la bugetul UE cuprind alocări de:

•  aproximativ 4 miliarde euro pentru implementarea şi operarea PAC, incluzând alocări
pentru plăţi directe şi măsuri privind piaţa (pilonul 1; fără cofinanţare naţională necesară)
şi măsuri de dezvoltare rurală (pilonul 2; cofinanţare naţională necesară);

•  aproximativ 6 miliarde euro pentru instrumente structurale (fonduri structurale şi de
coeziune; este necesară cofinanţare naţională) şi

•  aproximativ 1 miliard euro pentru politici interne.

În studiul nostru, principalul accent se pune pe efectele introducerii politicii agricole comune (în
special introducerea SPUS, adică regimul plăţilor directe). Prin urmare, următoarele informaţii
vin să completeze discuţia de mai sus privind implicaţiile asupra veniturilor agricole, asupra
consumatorilor, asupra săracilor, oferind în acelaşi timp şi o privire de ansamblu asupra unor
implicaţii bugetare de bază ale încasărilor bugetare de la bugetul UE33.

Aspecte generale ale alocărilor pentru agricultură
O clasificare a alocărilor PAC enumerate mai sus pentru perioada 2007-2009 indică o alocare de
la bugetul UE de 1,3 miliarde euro pentru România în primul an după aderare (tabelul 3.6);
împreună cu cofinanţarea naţională, aproximativ 1,5 miliarde euro sunt disponibile pentru
cheltuielile publice legate de agricultură în anul 2007.

Tabelul 3.6. Clasificarea alocărilor bugetare de tip PAC, 2007-2009
Perioadă de programare

2007-2009
Primul an  după aderare

2007
Transfer
de la UE

Cofinanţare
naţională
(mil. euro)

Total
cheltuieli
publice

Transfer
de la UE

Cofinanţare
naţională
(mil. euro)

Total cheltuieli
publice

Plăţi directe  881 - 881 245 - 245
Măsuri de piaţă 732 - 732 244 - 244
Dezvoltare rurală 2.424 606 3.030 808 202 1.010
Total PAC România 4.037 606 4.643 1.297 202 1.499

Sursa: Delegaţia Uniunii Europene în România, calculaţii proprii.

Aproximativ 489 milioane euro vor fi disponibili pentru măsurile de susţinere din cadrul
pilonului 1 al PAC (vezi Caseta 3.1), sumă care este în întregime finanţată de la bugetul UE.
Presupunând o utilizare uniform distribuită a alocării pentru măsurile din cadrul pilonului 2, vor
fi disponibile pentru România aproximativ 808 milioane euro/an din bugetul UE pentru măsurile
de dezvoltare rurală. Din moment ce ele sunt supuse unui procent de cofinanţare de 25%, o sumă

                                                          
32 Sursa: Comunicat de presă al Ministerului României pentru Integrare Europeană, 7 iunie, 2004.
33 Alte efecte bugetare principale asociate aderării la PAC, dar care nu sunt cuantificate în studiul nostru, cuprind: (i)
efecte bugetare care apar din modificările cantitative şi direcţia fluxurilor comerciale agricole şi cheltuielile şi
câştigurile la măsurile interne şi la frontieră (ex., achiziţii de intervenţie, venituri tarifare la import, cheltuieli de
subvenţii la export); (ii) efecte bugetare ale restructurării infrastructurii administrative şi creării cadrului instituţional
pentru implementarea setului descris de politici UE.
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suplimentară de 202 milioane euro pe an ar putea fi obţinută de la bugetul naţional (probabil de
la bugetul MAPDR).

Trebuie observat totuşi că plata efectivă a fondurilor din aceste trei categorii va fi bazată pe
primirea cererilor din partea fermierilor pentru măsurile de susţinere directă (plăţi directe),
situaţia pieţei interne (măsuri privind piaţa) şi aplicaţii pentru proiecte (dezvoltare rurală). Plata
efectivă va depinde în mare măsură de capacitatea administraţiei şi a sectorului rural din
România de a dezvolta o capacitate adecvată de absorbţie a acestor fonduri34. Prin urmare, la
momentul actual, cifrele din Tabelul 3.6 trebuie văzute doar ca nişte angajamente. Bugetul
naţional totuşi trebuie să fie pregătit pentru completarea resurselor din cadrul pilonului 2 cu
mijloace financiare adecvate.

Comparativ cu NSM-10, alocările de la buget de tip PAC pentru România (ca şi pentru ve-
cina sa, Bulgaria) sunt relativ mari, un fapt care poate fi atribuit ponderii încă foarte mari a ocu-
pării în agricultură în ambele ţări. Ca procent din PIB-ul scontat, alocările pentru agricultură în
România şi Bulgaria se ridică la
2,2% şi, respectiv, 2,1% în com-
paraţie cu 0,7% pentru NSM-10.

Alocările semnificative pentru
măsurile din cadrul pilonului 2
subliniază importanţa în creştere
a ajutorului structural şi de
dezvoltare rurală din PAC refor-
mată şi oglindesc, de asemenea,
nevoia pentru o asemenea asis-
tenţă în România. O comparaţie
între NSM a alocărilor pentru
instrumente structurale a indicat,
de asemenea, că România şi Bul-
garia beneficiază de cea mai
mare alocare relativă de aseme-
nea măsuri între NSM (vezi
Figura 3.12).

Aspecte bugetare ale opţiunilor de implementare pentru regimul plăţilor unice pe suprafaţă
(SPUS) din cadrul PAC
În alegerea pachetului de implementare SPUS din cadrul PAC final, MAPDR, ca parte a
Guvernului României, va trebui să-şi bazeze decizia nu numai pe impactul deciziei sale finale
asupra producătorilor şi consumatorilor, dar, de asemenea, pe impactul deciziei sale asupra
statului (şi bugetului MAPDR). Această subsecţiune investighează impactul opţiunilor
disponibile asupra alocărilor bugetare necesare pentru operarea diferitelor opţiuni SPUS şi
asupra sumelor rezultate din fondurile publice totale (UE şi contribuţiile naţionale) disponibile
pentru susţinere în sectorul agricol din România.
                                                          
34 În primele faze ale programului SAPARD în România, capacitatea de absorbţie a fost extrem de redusă şi
alocările bugetare ale UE pentru România din anul 2000 erau aproape de pragul de a fi dezangajate în anul 2004.

Figura 3.12. Ajutorul financiar pentru acţiuni structurale în NSM
ale UE
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Unul dintre rezultatele principale ale
negocierilor de aderare privind Capi-
tolul 7 – Agricultura a fost că România
va beneficia de o alocare de 881
milioane euro pentru plăţi de susţinere
directă în agricultură în perioada 2007-
2009. Această alocare financiară a fost
determinată pe baza “evaluării
monetare” (în termenii schemelor de
susţinere curentă a UE-15) a
rezultatelor negocierilor privind supra-
faţa de bază, producţiile medii de refe-
rinţă, cotele, precum şi drepturile la
plăţi suplimentare35. Prin aplicarea ni-
velurilor de introducere treptată mai
sus-menţionate (25% din nivelul de
susţinere din UE-15 pentru 2007; 30%
pentru 2008; 35% pentru 2009), a fost
calculată alocarea totală pentru întreaga
perioadă 2007-2009.

Aşa cum s-a arătat mai înainte, Ro-
mânia (la fel ca toate NSM) va avea
opţiunea de a introduce regimul SPUS
PAC cu sau fără suplimentarea plăţilor
directe ale UE în cadrul limitelor pre-
definite (România are opţiunea de a
suplimenta plăţile directe UE, pentru
toate sau pentru o listă specificată de
produse agricole, cu până la 30% peste
nivelul de introducere treptată din anul
respectiv; vezi Tabelul 3.2).

Prin urmare, ipotezele includ diferite
niveluri de suplimentare a plăţilor
directe: SPUS fără suplimentarea plăţi-
lor şi SPUS cu suplimentări ale plăţilor
care se ridică la 10%, 20% şi, respectiv,
30% din nivelul de susţinere din UE-
15.

În obţinerea resurselor bugetare nece-
sare pentru suplimentarea plăţilor
SPUS, MAPDR are două opţiuni

                                                          
35 Pentru detalii, vezi http://www.mie.ro/media/English/2004/june/070604.htm.

Figura 3.13. Fonduri publice anuale medii disponibile  
                     pentru PAC, măsuri pentru pilonii 1 şi 2 
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Figura   3.14. Fonduri publice anuale medii disponibile pentru 
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principale. O primă opţiune este aceea ca resursele financiare să provină din bugetul naţional (şi
anume din bugetul MAPDR); în acest caz, 100% din plăţile suplimentare ar proveni de la
bugetul naţional. Ca a doua opţiune, MAPDR are dreptul (pe o perioadă limitată) să finanţeze
parţial această suplimentare prin redirecţionarea a 20% din fondurile de dezvoltare rurală pe care
UE le va asigura după aderare. Toate aceste fonduri totuşi trebuie însoţite de fonduri din bugetul
naţional (cerinţă de cofinanţare).

Principalul rezultat al simulărilor noastre este că, în condiţiile prevederilor rezultatelor nego-
cierilor, alocarea bugetară naţională necesară pentru operarea PAC în România se situează
între 606 milioane euro (SPUS fără plăţi suplimentare) şi 1.634 milioane euro (30% plăţi supli-
mentare provenind integral din surse naţionale). În afara de luarea în considerare a impacturilor
privind venitul asupra producătorilor şi consumatorilor (secţiunile anterioare ale acestui studiu),
alegerea finală a uneia dintre opţiunile prezentate în Tabelele 3.3 şi 3.7 va depinde în mare măsură
de “compromisul” dorit între “posibilitatea acordării” de fonduri necesare din bugetul naţional şi
volumul “dorit” de fonduri publice (UE şi naţionale) pentru măsurile din cadrul pilonului 1 şi 2 în
sectorul rural. Toate opţiunile prezentate în Tabelul 3.7 au câteva caracteristici principale:

•  Suplimentarea plăţilor SPUS determină alocarea unor sume mai mari din fondurile
publice totale (UE şi naţionale) pentru sectorul rural (Figura 3.13).

•  Finanţarea suplimentării de la alocările din cadrul pilonului 2 reduce fondurile
publice totale disponibile pentru pilonul 2 de dezvoltare rurală (Figura 3.14).

•  O suplimentare mai mare a plăţilor SPUS (până la 30% din nivelul susţinerii în UE-
15) implică cerinţe relativ mai mari de la bugetul naţional (Figura 3.15);

•  Suplimentarea plăţilor SPUS în întregime din resursele bugetului naţional este mai
costisitoare pentru bugetul statului decât finanţarea, în parte, prin redirecţionarea (până la
20%) a alocărilor UE de la pilonul 2 pentru măsuri de dezvoltare rurală (Figura 3.15).

Tabelul 3.7. Implicaţiile bugetare ale surselor alternativelor de finanţare a suplimentării plăţilor
SPUS, 2007-2009

Contribuţie naţională necesară
pentru

Fonduri disponibile pentru
Ponderea

Supli-
mentare

plăţi

Sursă
suplimen-
tare plăţi*

plăţi
directe

pilonul 2
dezvoltare

rurală
total

plăţi
directe

pilonul 2
dezvol-

tare
rurală

total PAC
pilonul

1+2

contribuţiei
naţionale în total
fonduri publice

disponibile
(% din
UE-15

                 (milioane euro)                (milioane euro)     (%)

  0 - 0 606 606 881 3.030 4.643 13%
10 BN 294 606 900 1.175 3.030 4.937 18%
10 P2_10 147 569 716 1.175 2.846 4.753 15%
20 BN 587 606 1.193 1.468 3.030 5.230 23%
20 P2_10 +BN 345 545 890 1.468 2.727 4.297 18%
20 P2_20 +BN 103 485 587 1.468 2.424 4.624 13%
30 BN 881 606 1.487 1.762 3.030 5.524 27%
30 P2_10 +BN 639 545 1.184 1.762 2.727 5.221 23%
30 P2_20 +BN 396 485 881 1.762 2.424 4.918 18%
Pentru comparaţie:                         Bugetul MAPDR 2005                                                           Total:    703,9 milioane euro
                                                                                                                        d.c. măsuri susţinere directă:    574,0 milioane euro

*Opţiuni: BN: bugetul naţional (MAPDR): P2_10: 10% din alocarea UE pentru pilonul 2;  P2_20: 20% din
alocarea UE pentru pilonul 2.
Sursa: Calculaţii proprii.
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Cea mai redusă alocare financiară din surse naţionale (606 milioane euro pentru alocarea UE
2007-2009) ar fi necesară dacă guvernul decide să nu suplimenteze plăţile SPUS de bază cu
PDNC. Suma cea mai mare de fonduri publice totale (UE şi naţionale) pentru măsurile din cadrul
pilonului 1 şi 2 în sectorul rural s-ar putea ridica la 5,7 miliarde euro în 2007-2009, dacă s-ar
finanţa integral din surse naţionale un nivel de plăţi suplimentare egal cu 30% din UE-15. O
asemenea opţiune ar fi prohibitivă din punct de vedere fiscal, având în vedere cerinţele
semnificative de cofinanţare naţională (1,5 miliarde euro). În alte cuvinte, suplimentarea
plăţilor SPUS determină alocarea de sume mai mari din finanţarea totală (UE şi naţională)
pentru sectorul agricol şi rural. Acest lucru costă bugetul naţional şi contribuabilul.

Finanţarea unei părţi din suplimentarea plăţilor prin realocarea resurselor UE din cadrul
măsurilor pilonului 2 este adecvată din punct de vedere fiscal pentru România, deoarece
reduce în mod semnificativ nivelul total de cerinţe de cofinanţare naţională. De exemplu,
pentru o suplimentare a plăţilor echivalentă cu 20% din nivelul UE-15, cerinţele totale de
cofinanţare naţională ar putea fi reduse cu mai mult de jumătate dacă România utilizează 20%
din resursele pilonului 2 pentru finanţarea acelui nivel de suplimentare a plăţilor. Din punct de
vedere al contribuţiei naţionale şi al disponibilului de cheltuieli publice totale, opţiunea de
suplimentare a plăţilor de 10% şi opţiunea de finanţare a acestora în întregime din surse naţionale
sunt opţiunile cele mai puţin atractive.

Oricare ar fi decizia sa finală privind opţiunile de finanţare SPUS/PDNC, MAPDR trebuie să
creeze spaţiul fiscal pentru cerinţele de cofinanţare semnificativă ale resurselor PAC şi ar
trebui să realizeze acest lucru înainte de aderare (în 2006). În timp ce MAPDR are în mod
curent un buget total de aproximativ 704 milioane euro (din care 574 milioane sunt alocate
măsurilor de susţinere directă), aproximativ 202 până la 495 milioane euro vor fi necesare anual
numai pentru satisfacerea cerinţelor de cofinanţare ale intervenţiilor din pilonul 1 şi 2 al PAC.
Constrângerile agregate de ordin fiscal şi un management fiscal sănătos indică nevoia de creare a
spaţiului fiscal pentru absorbirea resurselor de alocări UE. Spaţiul fiscal ar trebui să rezulte din
ajustările politice care aliniază politicile curente cu cadrul PAC şi care elimină treptat toate
programele de susţinere naţională neconforme cu PAC (cum ar fi primele la preţurile de
producţie şi subvenţionarea inputurilor).     

3.4. Concluzii

Pe drumul României către UE, la care va adera la începutul anului 2007, pregătirea unei integrări
depline în structurile politicii agricole comune a Uniunii Europene (PAC) se află printre
priorităţile cele mai importante. În prezent totuşi, crearea capacităţii necesare administrative
şi de absorbţie a fondurilor încă mai trebuie întărită. Datorită importanţei sale deosebit de
mari pentru sectorul rural, specificarea, implementarea şi în final aplicarea schemelor de
susţinere agricolă (şi rurală) atât în cadrul pilonului 1, cât şi în cadrul pilonului 2 al PAC trebuie
să se afle în centrul atenţiei tuturor organismelor implicate, pentru a nu expune România perico-
lului de a nu fi capabilă să implementeze în mod efectiv PAC, chiar dacă va adera la UE în 2007.

În cadrul acordurilor încheiate în timpul negocierilor de aderare privind Capitolul 7 –
Agricultura, implementarea PAC în România ridică un întreg lanţ de decizii strategice
importante care trebuie evaluate şi luate de către guvern. Aceste decizii strategice implică
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selectarea unei scheme de plăţi pentru măsurile de susţinere directă a veniturilor, suplimentarea
potenţială a plăţilor pe suprafaţă, modalităţile de plată, transferurile între alocările bugetare şi,
desigur, definirea criteriilor de eligibilitate. Evaluarea prezentată în această secţiune sprijină
procesul de pregătire a acestor decizii, acoperind efectele introducerii unor scheme de susţinere
directe în cadrul PAC asupra venitului producătorilor, asupra venitului real al consumatorilor,
asupra sărăciei şi asupra bugetului statului. Aceste lucruri au fost discutate mai în detaliu în
Secţiunile 3.1–3.3 ale acestui capitol.

Implicaţiile deciziei strategice privind schema plăţii unice pe suprafaţă (SPUS)
Cu excepţia Sloveniei, toate noile state membre din Europa Centrală şi de Răsărit care au aderat
la UE în anul 2004 au optat pentru introducerea schemei plăţii unice pe suprafaţă (SPUS), o
versiune simplificată a schemei plăţii agricole unice a Uniunii Europene, PAU.  Cel mai
probabil, Guvernul României va avea aceeaşi opţiune. Introducerea treptată a plăţilor de tip
SPUS pentru producătorii agricoli, pornind de la un nivel de 25% din media UE-15 în 2007,
va face să crească în mod semnificativ importanţa relativă a schemelor de plăţi directe
acordate fermierilor români (de la 4,5% din venitul agricol în condiţiile politicilor curente
până la 40% în condiţiile PAC).

În anul 2007, plăţile SPUS de bază (fără suplimentare) nu vor avea drept rezultat o
creştere imediată a veniturilor totale ale producătorilor agricoli, dar va compensa
aproximativ jumătate din pierderile de venit care rezultă din trecerea la o susţinere mai
scăzută a preţului pe piaţa UE pentru diferitele culturi.  Impactul agregat al modificării
preţurilor la aderarea la piaţa comună a produselor agricole şi nivelul iniţial relativ scăzut al
plăţilor directe ar induce o scădere cu 9,6% a valorii adăugate sectoriale, dacă nu ar fi acordate
plăţi suplimentare. Deşi nu vor fi acordate plăţi SPUS pentru activităţile din zootehnie ca atare,
producătorii de animale s-ar putea bucura de creşteri ale veniturilor prin creşterea preţurilor
produselor, scăderea preţurilor inputurilor şi acordarea plăţilor SPUS pentru suprafaţa lor
furajeră. Producătorii din sectorul vegetal ar trebui să facă faţă unor reduceri ale veniturilor lor.
Până în anul 2010, veniturile medii agricole ar depăşi veniturile curente, dacă plăţile SPUS
ar atinge 40% din media UE-15.

Implicaţiile deciziei strategice privind schema de plăţi directe naţionale complementare (PDNC)
Având în vedere pierderile probabile de venit pe termen scurt în perioada 2007-2010,
suplimentarea plăţilor directe SPUS cu PDNC ar reprezenta singura opţiune strategică în
conformitate cu PAC pentru protecţia sau chiar creşterea veniturilor producătorilor în
faza iniţială a aderării la UE. Până în anul 2010, perioadă în care nivelurile de introducere
treptată a SPUS vor rămâne sub 40% din nivelul UE-15 şi măsurile anuale din cadrul pilonului 2
nu vor fi absorbite în întregime (experienţa din NSM a arătat că plăţile iniţiale pot fi efectuate
chiar la un interval de un an după aderare), suplimentarea SPUS prin PDNC cu cel puţin 20% din
media UE-15 ar conduce la creşteri ale veniturilor în întregul sector deja în primul an al aderării
la PAC. Dacă MAPDR ar decide să acorde PDNC pe bază uniformă la hectar până la nivelul
maxim permis de 30% din media UE-15, venitul sectorial (aproximat de valoarea adăugată) ar
creşte cu 8,0% în 2007.

Decizia MAPDR privind nivelul PDNC va depinde, prin urmare, de obiectivul de transfer al
veniturilor care trebuie realizat. Dacă obiectivul este menţinerea în primul an după aderare a
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veniturilor medii ale producătorilor la nivelul din perioada de preaderare, o suplimentare
a plăţilor cu 20% din nivelul UE-15 ar reprezenta opţiunea preferată (vezi Figura 3.4). O
suplimentare cu 30% din nivelul UE-15 ar fi necesară dacă obiectivul este creşterea
veniturilor fermierilor din toate categoriile de mărime a fermelor. Această opţiune totuşi ar
determina o creştere a veniturilor fermierilor de aproximativ 25% în cazul fermelor mai
mari (peste 100 ha). În afară de aceste consideraţii, trebuie evaluate echilibrele între aceste
opţiuni în contextul implicaţiilor lor bugetare. În timp, pe măsură ce nivelul plăţilor SPUS creşte,
o abordare dinamică a PDNC, în care nivelul suplimentării este redus pe măsură ce nivelul SPUS
creşte, ar permite guvernului să menţină constante veniturile fermierilor; până în anul 2010, fără
nici o suplimentare, plăţile SPUS vor fi suficiente pentru creşterea veniturilor medii ale
fermierilor.

Implicaţii ale deciziilor strategice privind modalităţile de plată
Evaluarea noastră recunoaşte nevoia de suplimentare a SPUS prin PDNC în faza iniţială a
aderării, dacă se doreşte protecţia veniturilor agricole în primii ani după aderare. În afară de
decizia strategică de a suplimenta plăţile SPUS prin PDNC, o altă decizie strategică se referă la
modalitatea de implementare a PDNC, şi anume dacă aceste plăţi să fie implementate pe bază
uniformă per hectar sau ca prime la produse vegetale sau animale specificate. Permiţând o
anumită focalizare a plăţilor directe, PDNC specifice pe produs ar putea fi considerate ca o
încercare de reducere a efectelor de venit potenţial adverse pentru anumite categorii de fermieri.
Totuşi, evidenţa disponibilă indică faptul că aplicarea unei scheme de plăţi PDNC decuplate
uniforme ar fi de preferat plăţilor PDNC cuplate specifice.

Au fost exprimate îngrijorări legate de faptul că producătorii de lapte, de exemplu, ar putea suferi
o pierdere de venit substanţială din moment ce plăţile directe ar fi alocate doar pe suprafaţa de
teren agricol. De fapt, dovezile indică o cu totul altă direcţie, deoarece, o dată cu implementarea
politicilor tip PAC, veniturile fermierilor crescători de vaci de lapte ar creşte cu până la 23% deja
în primul an de aderare. În plus, o serie de efecte de venit pozitive suplimentare, cum ar fi
plăţile acordate pe suprafaţă furajeră, vor contribui la evoluţii pozitive ale veniturilor în
sectorul zootehnic.

Costurile ridicate de implementare şi complexitatea administrativă asociate PDNC specifice,
impactul lor distorsionant pe termen lung asupra structurilor de producţie militează în favoarea
utilizării PDNC pe bază cât mai uniformă şi mai simplificată. Orice preocupare legată de
schemele PDNC care favorizează anumite regiuni sau sectorul zootehnic în comparaţie cu
cel al producţiei vegetale apare a fi în principal o decizie de natură politică. Schemele de
susţinere care vizează anumite necesităţi de ajustare structurală specifice sau disparităţile
de venit regionale ar fi mai bine abordate sub umbrela pilonului 2 al PAC.

Implicaţii ale deciziei strategice privind criteriile de eligibilitate
În lumina implicaţiilor opţiunilor discutate mai înainte, guvernul va trebui să ia încă o decizie
strategică, şi anume să determine nivelurile de eligibilitate pentru plăţile directe SPUS (criterii
pentru exploataţiile agricole (ferme) şi parcele, în ceea ce priveşte mărimea acestora). Conform
regulilor UE, mărimea minimă a unei exploataţii agricole pentru a fi eligibilă pentru susţinerea în
cadrul SPUS este de 0,3 ha, dar România poate decide să fixeze această limită la un nivel mai
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înalt, dar nu mai mare de 1 hectar. În practică, toate NSM care aplică SPUS au stabilit mărimea
minimă a exploataţiei la 1 hectar.

Criteriile de eligibilitate privind mărimea fermei ar putea avea drept rezultat ca până la
50% din exploataţiile agricole să nu beneficieze de schemele de plăţi SPUS/PDNC. Deşi
aceste limite trebuie stabilite în vederea facilitării schimbării structurale şi a limitării costurilor
administrative prohibitive de operare a SPUS pentru fermele extrem de mici, e posibil ca ele să
fie controversate în cazul României. Conform datelor Recensământului agricol din 2002, 49,5%
din cele 4,5 milioane de exploataţii agricole din România exploatează mai puţin de 1 ha de teren
agricol. Fixarea pragului de eligibilitate la 1 ha implică faptul că aceste ferme vor fi excluse de la
orice formă de sprijin, fie ea SPUS sau PDNC. În lumina unei distribuţii inegale a structurilor de
exploatare a terenului în România, o excludere a fermelor mai mici de 1 ha va exclude doar 5%
din terenul agricol de la eligibilitatea pentru acordarea SPUS. Respectarea pragului minim de
eligibilitate de 0,3 ha ar exclude numai 26% din exploataţiile agricole, cu doar 0,9% din terenul
agricol de la acordarea de plăţi SPUS/PDNC.

Implicaţii bugetare
În afară de considerarea impactului asupra veniturilor producătorilor şi consumatorilor, alegerea
privind nivelul de suplimentare a plăţilor SPUS şi sursa de finanţare va trebui, de
asemenea, să ia în considerare implicaţiile sale fiscale şi trebuie realizat un echilibru între
“posibilităţi” în termeni de cerinţe de cofinanţare şi suma “dorită” din totalul cheltuielilor
(ex., UE şi buget naţional) pentru măsurile din cadrul pilonului 1 şi 2. O trecere în revistă a
tuturor opţiunilor de implementare disponibile indică faptul că ele urmează o structură similară,
şi anume: (i) o suplimentare mai mare a plăţilor SPUS (până la 30% din nivelul susţinerii UE-15)
implică cerinţe bugetare naţionale relativ mai mari; (ii) suplimentarea plăţilor SPUS de bază în
întregime din resurse bugetare naţionale este mai costisitoare pentru bugetul statului decât
finanţarea sa în parte prin redirecţionarea (până la 20%) a alocărilor UE pentru pilonul 2 pentru
măsuri de dezvoltare rurală; dar (iii) finanţarea suplimentării din alocările pilonului 2 reduce
fondurile disponibile pentru măsurile de dezvoltare rurală din România.

Cea mai redusă alocare financiară din surse naţionale (606 milioane euro pentru perioada 2007-
2009) ar fi necesară dacă guvernul decide să nu suplimenteze plăţile de bază SPUS cu PDNC.
Volumul cel mai mare din fondurile publice totale (UE şi buget naţional) pentru măsurile din
cadrul pilonului 1 şi 2 în sectorul rural s-ar putea ridica la 5,5 miliarde euro în perioada 2007-
2009, dacă o suplimentare a plăţilor cu 30% din UE-15 este în întregime finanţată din surse
naţionale. O asemenea opţiune ar părea prohibitivă din punct de vedere fiscal, având în vedere
cerinţele semnificative de cofinanţare naţională (1,6 miliarde euro). Cu alte cuvinte,
suplimentarea plăţilor SPUS atrage după sine un volum mai mare de finanţare din
fondurile totale (UE şi naţionale) pentru sectorul agricol şi rural. Acest lucru costă bugetul
naţional şi contribuabilul.    

Finanţarea unei părţi din suplimentarea plăţilor prin realocarea resurselor UE din cadrul
măsurilor pilonului 2 este adecvată din punct de vedere fiscal pentru România, deoarece
reduce în mod semnificativ nivelul total de cerinţe de cofinanţare naţională. De exemplu,
pentru o suplimentare a plăţilor echivalentă cu 20% din nivelul UE-15, cerinţele totale de
cofinanţare naţională ar putea fi reduse cu mai mult de jumătate dacă România utilizează 20%
din resursele pilonului 2 pentru finanţarea acelui nivel de suplimentare a plăţilor. Din punct de
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vedere al contribuţiei naţionale şi al disponibilului de cheltuieli publice totale, opţiunea de
suplimentare a plăţilor de 10% şi opţiunea de finanţare a acestora în întregime din surse naţionale
sunt opţiunile cele mai puţin atractive.

Oricare ar fi decizia sa finală privind opţiunile de finanţare SPUS/PDNC, MAPDR trebuie să
creeze spaţiul fiscal pentru cerinţele de cofinanţare semnificativă ale resurselor PAC şi ar
trebui să realizeze acest lucru înainte de aderare (în 2006). În timp ce MAPDR are în mod
curent un buget total de aproximativ 704 milioane euro (din care 574 milioane sunt alocate
măsurilor de susţinere directă), aproximativ 202 până la 495 milioane euro vor fi necesare anual
numai pentru satisfacerea cerinţelor de cofinanţare ale intervenţiilor din pilonul 1 şi 2 al PAC.
Constrângerile agregate de ordin fiscal şi un management fiscal sănătos indică nevoia de creare a
spaţiului fiscal pentru absorbirea resurselor de alocări UE. Spaţiul fiscal ar trebui să rezulte din
ajustările politice care aliniază politicile curente cu cadrul PAC şi care elimină treptat toate
programele de susţinere naţională neconforme cu PAC (cum ar fi primele la preţurile de
producţie şi subvenţionarea inputurilor).     

Consideraţii privind eficienţa plăţilor SPUS/PDNC
Fără a subestima dimensiunea socială a acestei excluderi din plăţile de susţinere directă a
venitului, rolul plăţilor directe în rezolvarea problemelor venitului agricol nu trebuie
supraestimat. Schema plăţilor directe, cum ar fi SPUS, poate asigura un anumit nivel de
stabilitate a venitului şi poate contribui la reducerea expunerii fermierilor la riscul  privind
venitul prin “garantarea unui venit minim din agricultură”. Schemele de susţinere directă totuşi
nu pot înlocui nevoia de creştere a productivităţii şi îmbunătăţire a competitivităţii
agriculturii româneşti. Creşterea productivităţii şi a competitivităţii rămâne soluţia durabilă pe
termen lung pentru rezolvarea problemelor legate de veniturile agricole. Schemele de susţinere în
agricultură care vizează necesităţile specifice de ajustare sectorială, cum ar fi comasarea
fermelor,  investiţiile la fermă care fac să crească productivitatea sau competitivitatea, ar putea fi
mai bine abordate în cadrul pilonului 2 al PAC. În mod similar, aplicarea unei scheme de
susţinere directă a veniturilor nu poate înlocui implementarea măsurilor din cadrul pilonului 2,
cum ar fi o schemă de pensionare anticipată în sectorul agricol.

În plus, plăţile de susţinere directă a veniturilor pot face mai complicată restructurarea, comasa-
rea şi modernizarea. De exemplu, susţinerea directă a veniturilor poate reduce stimulentele
pentru comasare, deoarece ele garantează un “venit minim” din agricultură şi, prin urmare,
reduce stimularea fermierilor bătrâni sau neprofitabili de a vinde sau da în arendă pământul unor
antreprenori mai productivi. Plăţile SPUS şi efectele lor asupra preţurilor pământului sau rentei
pot, de asemenea, îngreuna procesul de comasare, făcându-l mai greoi şi mai scump, în special
într-un mediu agricol unde creditul agricol nu este bine dezvoltat. Experienţa altor state membre
UE indică faptul că plăţile de susţinere acordate la hectar conduc la creşteri semnificative
ale preţurilor de cumpărare şi în special pentru arendarea terenului agricol. Acest lucru va
defavoriza în mod evident pe arendaşi, va încetini orice proces de comasare spre ferme mai
viabile şi va corespunde unei susţineri a proprietarilor de pământ, şi nu a producătorilor agricoli.

Aceste legături între plăţile de susţinere directă şi necesitatea unui nivel mai înalt de
productivitate şi competitivitate subliniază nevoia de separare clară a măsurilor sociale rurale
(ex., măsuri vizând reducerea tensiunilor sociale şi asigurarea protecţiei sociale în zonele rurale)
de instrumentele majore ale susţinerii directe a venitului.
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4. Modificarea structurilor de proprietate asupra
pământului şi a structurilor agricole

Reforma funciară, incluzând transferul pământului în proprietate privată şi utilizarea individuală,
ca şi desfiinţarea marilor structuri agricole ineficiente, a fost una dintre sarcinile cele mai dificile
ale tranziţiei pentru toate ţările din Europa Centrală şi de Răsărit. România nu reprezintă o
excepţie. S-au produs schimbări ample ale structurii agricole a ţării, dar sarcina de creare a unui
sistem agricol capabil să producă produse competitive pe plan internaţional nu s-a încheiat încă.

4.1. Cadrul juridic al modificărilor din cadrul proprietăţii asupra pământului
şi al structurilor agricole

Tranziţia în agricultură a trebuit să facă faţă sarcinii duale de inversare a exproprierilor de după
1945 (cel puţin parţial) şi de decolectivizare a cooperativelor agricole de producţie care au
reprezentat structura agrară dominantă începând cu anii ’50. Reformele a trebuit, de asemenea,
să elimine favorizarea excesivă a cooperativelor şi fermelor de stat, care a fost practicată
începând cu constituţia din 1948. Procesul a început în 1990, când membrii cooperativelor
agricole au primit drepturi de proprietate pe o suprafaţă de teren de 0,5 hectare – în creştere de la
suprafaţa  tradiţională de 0,3 hectare a lotului gospodăriei rurale. Acesta nu s-a bazat pe vreun
principiu de restituire: pur şi simplu a dat drepturi de proprietate pe suprafaţa în plus de teren
“oamenilor care îl lucrau” şi astfel a început transferul de terenuri către sectorul individual.

Noua Lege a fondului funciar din anul 1991 (Legea nr. 18/1991) a pus bazele unui mecanism
dual al reformei funciare: (a) restituirea drepturilor de proprietate foştilor proprietari al căror
pământ fusese expropriat de către stat după 6 martie 1945 (ziua când primul guvern comunist a
venit la putere) şi (b) restituirea drepturilor de utilizare a terenurilor acelor indivizi al căror
pământ fusese administrat ani de zile şi decenii întregi de către cooperative şi fermele de stat.

Mecanismul dual introdus de Legea fondului funciar din 1991 este denumit în limba română
reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenului, ca formă distinctă de “restituire”, în
sensul strict convenţional de restituire a pământului foştilor proprietari. În afară de
“reconstituire”, Legea fondului funciar introducea, de asemenea, termenul de “constituire” a
drepturilor de proprietate asupra pământului, adică distribuirea de pământ persoanelor fără
pământ care au lucrat cel puţin trei ani în cadrul cooperativei şi familiilor tinere fără pământ care
doreau să fie agricultori. Reforma funciară din România se distinge astfel printr-o combinaţie
între restituirea pământului şi elemente de distribuire a pământului, care o face să fie diferită de
procedurile bazate strict pe restituirea pământului, proceduri mai puţin echitabile, adoptate în alte
ţări din centrul Europei şi din ţările baltice (Ungaria fiind o excepţie notabilă).

Legislaţia din România a stabilit limite absolute atât asupra suprafeţei de teren “reconstituite”,
cât şi asupra suprafeţelor deţinute în proprietate privată. Conform legislaţiei curente, o familie
poate primi maximum 50 hectare prin “reconstituire” sau “constituire”, iar o familie poate avea
maximum 200 hectare în proprietate privată, dobândite pe bază de tranzacţii. Suprafaţa de teren
care depăşeşte 200 hectare trebuie arendată; ea nu poate fi cumpărată. Limita de teren în
proprietate nu se aplică persoanelor juridice.
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În condiţiile Legii fondului funciar din 1991, membrii cooperatori au primit suprafeţe în
proprietate în schimbul suprafeţelor pe care le-au adus în cooperativă în trecut. Drepturile de
proprietate asupra terenurilor aflate în proprietatea statului, pe de altă parte, au fost iniţial
restituite prin alocarea de acţiuni în fostele IAS. Situaţia acestor acţionari a devenit treptat
similară cu situaţia membrilor fostelor cooperative de producţie; în anul 1999 situaţia s-a
rezolvat prin aceea că toate terenurile care aparţineau proprietarilor în cadrul fostelor IAS trebuia
restituite sub formă fizică, iar proprietarii erau liberi să îl folosească după cum voiau. Pe baza
datelor funciare din anul 1996, această legislaţie a afectat 0,56 milioane hectare de teren în
proprietate privată deţinut în fostele IAS sau aproape o treime din cele 1,7 milioane hectare
utilizate de 477 de ferme de stat existente  în acea perioadă (Ioniţă et al., Green Book, p. 108-109).

Tabelul 4.1. Clasificarea schematică a tipurilor de ferme

Cadrul juridic Sector
privat

Sector
de stat

Persoane fizice Ferme individuale Legea nr. 18/1991) x
Asociaţii familiale Legea asociaţiilor (Legea nr. 36/1991) x

Persoane juridice Asociaţii juridice Legea asociaţiilor (Legea nr. 36/1991) x
Societăţi agricole Legea societăţilor comerciale (Legea nr.

31/1990) x x

Legile privind restituirea şi distribuirea pământului au fost însoţite de legi privind noile forme de
organizare în agricultură. Legislaţia română clasifică fermele în funcţie  de organizarea juridică –
persoane fizice şi persoane juridice – şi în mod alternativ conform formei de proprietate –
proprietate privată şi proprietate de stat (Tabelul 4.1). Toate persoanele fizice – ferme
individuale şi asociaţii familiale informale – se află în sectorul privat. Persoanele juridice se află,
începând cu anul 2005, în sectorul privat (toate asociaţiile formale şi majoritatea societăţilor
agricole). Grupul întreprinderilor agricole aflate sub controlul statului (aşa-numitele foste IAS)
s-au micşorat continuu prin privatizare sau lichidare şi, în cele din urmă, şi-a încetat activitatea în
2004. Societăţile formale (în general denumite “asociaţii juridice”; de asemenea, numite
“societăţi agricole”) au fost considerate ca un succesor al fostelor cooperative, în timp ce
asociaţiile familiale au fost privite ca o formă nouă, flexibilă, care permite micilor fermieri
individuali să beneficieze de avantajele economiei de scară, prin acţiunea comună nestânjenită de
cerinţe de înregistrare juridică. În afară de cele două tipuri de asociaţii agricole există, de
asemenea, categoria de întreprinderi agricole, care în general include fostele ferme de stat
reorganizate ca întreprinderi pe acţiuni aflate sub controlul statului şi fermele privatizate care
utilizează în principal suprafeţe concesionate de la stat, precum şi alte entităţi corporative
(organizate ca întreprinderi cu răspundere limitată) care exploatează propriul lor teren sau
terenuri închiriate de la persoane private sau de la stat.

4.2. Progrese realizate în restituirea terenurilor şi privatizarea terenurilor
statului

4.2.1. Reconstituirea drepturilor de proprietate şi de folosinţă
Reconstituirea drepturilor de proprietate a necesitat completarea de cereri însoţite de
documentele respective până la un anumit termen strict specificat (care totuşi s-a prelungit în
mod repetat). Tabelul 4.2 prezintă date referitoare la progresul cumulativ înregistrat în
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reconstituirea drepturilor de proprietate în perioada 1999-2005. Suprafaţa totală revendicată (de
către foştii proprietari şi membrii cooperatori) a fost de 10,2 milioane hectare, adică 85% din
suprafaţa de teren agricol utilizată de fermele de stat şi cooperative în anul 1989.

Tabelul 4.2. Progresul înregistrat în aplicarea legilor fondului funciar (Legea nr. 18/1991 şi Legea nr. 1/2000)

Martie 1999 Nov. 1999 Iunie 2000 Martie 2001 Ian. 2005
Suprafaţa totală utilizată de ferme de
stat şi cooperative (1989) (mii ha) 11.019
Suprafaţa totală de reconstituit
(mii ha) 9.361 9.367 9.419 9.426 10.194
Reconstituită până acum (mii ha) 7.769 7.998 8.114 8.245 9.782
Număr total de cereri 4.688.091 4.696.280 4.716.062 4.716.498
Total număr de cereri satisfăcute 3.748.777 3.847.118 3.918.159 3.965.209
Titluri de proprietate ce trebuie emise 4.322.626 4.329.973 4.340.507 4.341.493 4.350.553
Titluri de proprietate emise 3.237.156 3.349.273 3.413.299 3.469.944 4.298.153
Titluri de proprietate în curs de
completare n.a. 36.036 29.084 15.732
Procent de suprafaţă reconstituită
până acum (%) 83,0 85,4 86,1 87,5 96,0
Procent de cereri satisfăcute (%) 80,0 81,9 83,1 84,1
Procent de titluri de proprietate emise
până acum (%) 74,9 77,4 78,6 79,9 98,8

Sursa: Buletin Informativ al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei (1/2000, 7/2000, 2/2001).

Au fost realizate multe lucruri în domeniul reconstituirii drepturilor de proprietate şi a drepturilor
de folosinţă asupra pământului în România, începând cu anul 1991, dar această sarcină nu s-a
încheiat încă. Procentul de completare a titlurilor de proprietate a crescut în mod continuu din
martie 1999 până în ianuarie 2005 (Figura 4.1), când rata de reconstituire a atins 96,0% (98,8%

Figura 4.1. Progrese realizate în implementarea Legii fondului funciar, 1999-2005
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din proprietarii cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate au primit titluri de proprietate);
această situaţie nu este deloc rea atunci când se compară cu situaţia din alte ţări din centrul
Europei.

4.2.2. Privatizarea terenurilor statului
Terenurile aflate în proprietatea statului care au rămas după satisfacerea cererilor de restituire se
împart în două categorii distincte – domeniul public al statului şi domeniul privat al statului.
Suprafeţele din domeniul public al statului sunt “de interes şi uz public” special. Drept rezultat,
ele nu pot fi vândute sau schimbate, dar pot fi arendate sau concesionate etc. Suprafeţele
aparţinând domeniului privat al statului constituie terenul rezidual care aparţine statului, dar nu
este clasificat ca teren din domeniul public. Acest teren în proprietatea statului poate participa la
orice tranzacţie funciară standard: poate fi vândut (prin privatizare), dat în arendă, în concesiune,
schimbat etc. O parte din acest “teren privat al statului” aparţine satelor, oraşelor, municipiilor,
judeţelor, unde este alocat necesităţilor şi utilizărilor pe plan local.

O altă parte se află sub administrarea centrală a Agenţiei Domeniilor Statului şi este concesionat
operatorilor privaţi (fermierilor). Inventarul de terenuri pe forme de proprietate este prezentat în
Tabelul 4.3, conform clasificării utilizate de cadastrul naţional.

Practica occidentală ar include în mod
normal în terenul statului întreaga
proprietate publică (632.300 hectare),
ca şi aşa-numita “suprafaţă în dome-
niul privat” al statului şi al judeţelor şi
municipiilor (3.230.000 hectare). Con-
form acestui calcul, existau aproape 4
milioane  hectare de teren al statului în
anul 2000, practic aceeaşi suprafaţă ca
în 1989-90 (vezi Tabelul 4.4). Din
aceste 4 milioane hectare, 630.000
hectare (domeniul public al statului) nu
poate fi privatizat, 1 milion hectare
(“domeniul privat” al statului) este potenţial privatizabil, dar este doar avut în vedere în mod
activ pentru transferul în folosinţă privată prin aranjamente de arendare şi concesiune; alte 2,2
milioane hectare (“domeniul privat” al judeţelor şi municipiilor) este, de asemenea, potenţial
privatizabil, dar nu este avut în vedere în mod activ pentru o modificare privind proprietatea
sau dreptul de posesiune. Este important de subliniat că, în anul 2004, o suprafaţă suplimentară
de aproximativ 190.000 ha din terenul statului a fost restituită proprietarilor privaţi, astfel încât
suprafaţa totală administrată în mod curent de ADS a scăzut la 550.000 ha.

Observăm din Tabelul 4.4 că ceea ce este prezentat în prezent drept o scădere semnificativă a
terenurilor statului - de la peste 4 milioane hectare în perioada comunistă la 600.000 hectare în
prezent - este pur şi simplu o reclasificare între terenul public şi cel “privat” al statului. Volumul
total al terenurilor statului indică faptul că, în mai mult de un deceniu de la Legea fondului
funciar din anul 1991, statul a privatizat aproximativ 800.000 hectare, care reprezintă 5% din
terenul agricol total, 17% din suprafaţa totală în domeniul statului (atât public, cât şi privat) şi

Tabelul 4.3. Terenuri pe tip de proprietate (mii ha)

Decembrie 2000
Total teren agricol 14.856,8
Proprietate privată 14.218,2

Persoane juridice 1.298,8
Persoane fizice 9.690,4
Stat 1.015,7
Judeţe şi municipii 2.219,6

Proprietate publică 632,3
Stat 418,4
Judeţe şi municipii 213,9

Sursa: Oficiul Naţional de Cadastru.
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20% din ceea ce estimăm ca rezervă de teren a statului privatizabilă iniţial (4 milioane hectare în
anul de bază 1991 – vezi nota de la Tabelul 4.5).

Tabelul 4.4. Terenurile în proprietatea statului, 1989-2001

Stat, judeţe, municipii (mii ha) % din suprafaţa agricolă

Anul
Total

suprafaţă
agricolă

Proprietate
publică

“Proprietate
privată”

Total Public “Privat” Total
terenuri ale

statului
1989 14759 4134 0 4134 28,0 0,0 28,0
1990 14769 4244 0 4244 28,7 0,0 28,7
1991 14898 2662 1912 4574 17,9 12,8 30,7
1992 14790 2560 1834 4394 17,3 12,4 29,7
1993 14793 2615 1842 4457 17,7 12,5 30,1
1994 14798 2618 1338 3956 17,7 9,0 26,7
1995 14798 2618 1338 3956 17,7 9,0 26,7
……
2000 14857 632 3229 3861 4,3 21,7 26,0
2001 14833 571 3204 3775 3,8 21,6 25,5

Sursa: 1989-1995 din Strategia naţională de pregătire a aderării agriculturii României la UE, Ministerul Agriculturii şi IEA,
Bucureşti, 1995 (p. 89); 2000 – date ale Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie; 2001 - date din Agricultura
României, Ministerul Agriculturii, Bucureşti, 2002 (p. 6).

Tabelul 4.5. Progresul înregistrat în privatizarea terenurilor statului, 1991-2001

1991-1995 1996-2001 1991-2001
Privatizat  (mii ha) 618 181 799
Procent din terenul privatizabil total în 1991* (%) 15,5 4,5 20,0

*Estimat la 4 milioane ha: 4,6 milioane ha în domeniul public şi privat al statului în 1991 minus 0,6 milioane ha în
domeniul public neprivatizabil al statului în 2001.

Tabelul 4.5 prezintă rezultatele privatizării terenurilor statului între 1991 şi 2001. Trebuie
subliniat că aceste estimări se referă la privatizarea pământului (în principal, prin restituire
foştilor proprietari) şi că nu se referă în nici un caz la privatizarea fermelor de stat, care au fost
privatizate fără pământul lor (vezi secţiunea de mai jos). Nici nu include vânzările terenurilor
statului la licitaţie, care, deşi sunt permise, nu au fost practicate până acum de Agenţia
Domeniilor Statului.

4.3. Structuri agricole şi forme organizatorice în agricultură

În timpul perioadei comuniste, agricultura României era organizată mai ales în ferme de stat
(IAS) şi cooperative agricole, care, în ajunul tranziţiei, în 1989, controlau mai mult de 85% din
terenul agricol total. În ciuda colectivizării forţate din 1949-1950, agricultura privată nu a
dispărut niciodată şi ea era reprezentată de o multitudine de mici gospodării individuale şi
parcele pe lângă gospodărie, pe care populaţia rurală, în număr mare, cultiva aproximativ 15%
din terenul agricol, mai ales pentru subzistenţă.



69

Structura de utilizare a terenului s-a schimbat în mod substanţial în deceniul tranziţiei. Suprafaţa
de teren agricol a exploataţiilor agricole din sectorul individual a crescut de la 15% în 1989 la
aproape 55% în 2002 (Tabelul 4.6), din care o proporţie estimată de 5% este cultivată în comun,
în diferite asociaţii familiale informale fără personalitate juridică. Sectorul cooperatist a dispărut
în întregime: cooperativele agricole de producţie (precum şi unele ferme de stat) s-au transformat
în diferite persoane juridice, care astăzi controlează aproximativ 45% din terenul agricol,
incluzând societăţile private şi rămăşiţele fostului sector de stat.

Tabelul 4.6. Exploataţiile agricole şi suprafeţele agricole utilizate în funcţie de situaţia juridică, 2002

Situaţia juridică a exploataţiilor Exploataţii agricole
[număr]

Suprafaţă agricolă
utilizată [hectare]

Suprafaţă agricolă pe
exploataţie [hectare]

(1) (2) (3) (3) / (2)
Exploataţii agricole individuale 4.462.221 7.708.757 1,73
Persoane juridice: 22.672 6.221.952 274,43
Asociaţii agricole 2.261 975.564 431,47
Societăţi comerciale 6.138 2.168.792 353,34
Unităţi de administraţie publică 5.698 2.867.368 503,22
Alte tipuri 8.575 210.227 24,52
Total exploataţi agricole 4.484.893 13.930.710 3,11

Sursa: Recensământul general agricol, 2002.

Nu a existat o bază statistică foarte solidă a structurilor agricole şi a evoluţiilor structurilor de
utilizare a suprafeţelor până la Recensământul general agricol. Analiza prezentată în această
secţiune reflectă încă această ambiguitate. Primul recensământ agricol a avut drept rezultat
obţinerea de informaţii pertinente privind situaţia agriculturii şi, în general, a confirmat
concluziile şi tendinţele evoluţiilor schiţate mai sus. Tabelul 4.6 prezintă pe scurt principalele
rezultate ale acestui recensamânt în ceea ce priveşte structurile agricole care funcţionează în
cadrul sectorului. Reflectă structura duală a agriculturii, unde aproximativ 55% din suprafeţele
agricole sunt utilizate de sectorul individual şi al gospodăriilor, restul de 45% fiind utilizate de
diferite categorii de entităţi juridice. Totuşi nu include terenurile care nu sunt înregistrate ca
ferme sau gospodării agricole.

După mai mult de un deceniu de tranziţie, agricultura României se caracterizează prin existenţa
exploataţiilor agricole care pot fi clasificate în două forme organizatorice.

Sectorul individual sau sectorul gospodăriilor agricole cuprinde 4,5 milioane de exploataţii
agricole cu o mărime medie de 1,73 ha, care exploatează aproape 55% din terenul agricol total.
Aceasta este componenta principală a sectorului agriculturii private din România. Totuşi, din
numărul de exploataţii mai sus menţionat, aproximativ 185.000 de exploataţii înregistrate de
Recensământul general agricol în 2002 sunt în exclusivitate exploataţii zootehnice şi nu cultivă
suprafeţe agricole.

O subcomponentă a agriculturii private constă din aşa-numitele asociaţii familiale sau asociaţii
informale. Datorită caracterului lor informal, nu sunt specificate ca atare în statistica din anul
2002, ci sunt incluse în categoria menţionată mai înainte, de exploataţii individuale. Aceste
asociaţii familiale sunt asociaţii de fermieri individuali care sunt create pe bază voluntară şi nu
sunt înregistrate ca având personalitate juridică, neavând statut juridic separat. Există
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aproximativ 6.500 de asemenea asociaţii familiale în România şi ele sunt mult mai mici decât
asociaţiile juridice, având în medie 120 ha şi cultivând în total 5% din terenul agricol.

O altă componentă principală a agriculturii din România este reprezentată de exploataţiile
agricole clasificate ca având personalitate juridică. Conform recensământului din anul 2002,
existau aproape 22.000 de unităţi (cu o mărime medie de 274 ha pe exploataţie), al căror statut
juridic poate fi clasificat în mai multe categorii:

- asociaţii agricole (cu persona-
litate juridică, pe structura
cooperativelor agricole de pro-
ducţie din perioada comunistă,
producţia vegetală fiind princi-
pala activitate), totalizând
2261 de unităţi, cu o mărime
medie de 431 ha;

- societăţi comerciale (majorita-
tea ferme vegetale private sau
care exploatează terenuri con-
cesionate de la stat, ori cum-
părate, ori luate în arendă de la
proprietarii împroprietăriţi după 1991), totalizând 6318 unităţi, cu o mărime medie de 353
ha; această subcomponentă include, cu o pondere mică, întreprinderile agricole controlate de
stat (succesori ai fostelor IAS) care au tendinţa să scadă treptat după anul 2002 (totuşi
statistica privind sectorul de stat a fost şi este încă foarte ambiguă – vezi şi secţiunea
Privatizarea fermelor de stat de mai jos);

- unităţi ale administraţiei publice (în special păşuni comunale administrate de unităţile
administraţiei centrale sau locale), totalizând 5.698 de unităţi, cu o mărime medie de 503 ha;

- alte tipuri de exploataţii (ONG-uri, instituţii religioase şi câteva unităţi cooperatiste),
totalizând 8.575 de unităţi, cu o mărime medie de 25 hectare.

Date detaliate privind utilizarea terenului de către cele două principale forme organizatorice sunt
prezentate în Tabelul 4.6. Figura 4.2 prezintă variaţiile exploataţiilor agricole pe cele patru
componente înregistrate la Ministerul Agriculturii în perioada 1993-2001. Suprafaţa agricolă
totală a României a rămas relativ constantă în timp, situându-se la 14 milioane hectare.

Privatizarea fermelor de stat
În anul 1989, România avea 411 ferme de stat (întreprinderi agricole de stat – IAS) care
controlau 2.055.500 hectare de teren agricol – 14% din terenul agricol total şi 50% din terenul
agricol aflat în proprietatea statului. Strategia tranziţiei la o agricultură de piaţă desigur că
includea şi privatizarea fermelor de stat. Ca un pas preliminar privatizării, fermele de stat au fost
transformate din punct de vedere tehnic în societăţi pe acţiuni în 1990-1991. Activele fostelor
IAS (denumite, acum FIAS - fostele întreprinderi agricole de stat) au devenit proprietatea noilor
societăţi comerciale, iar statul şi-a continuat rolul de acţionar unic.

Următoarea etapă a privatizării fermelor de stat începută în anul 1991 a inclus transferul
acţiunilor societăţilor comerciale controlate de stat (inclusiv acţiunile FIAS) în două tipuri de

Figura 4.2. Ponderea suprafeţelor pe tipuri de exploataţii, 2002
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societăţi de portofoliu: Fondul Proprietăţii de Stat (FPS; 70% din acţiuni) şi cinci Fonduri ale
Proprietăţii Private (FPP; 30% din acţiuni). FPS trebuia să vândă aproximativ 10% din
portofoliul său investitorilor privaţi în fiecare an. FPP a emis “certificate de proprietate” pentru
acţiunile din portofoliul său, iar acestea au fost distribuite cu titlu gratuit tuturor cetăţenilor
români, ca parte a unui program de privatizare în masă. Administrarea efectivă a activelor
fostelor IAS a rămas în mâinile acestor societăţi de portofoliu controlate de stat – FPS şi FPP –,
iar aceste schimbări, deşi necesare, nu au transformat fostele IAS în unităţi private, orientate
spre profit.

A treia etapă în privatizarea fermelor de stat a început abia în decembrie 1999, când guvernul a
stabilit că activele fostelor IAS vor fi vândute investitorilor privaţi, iar terenul aflat în
proprietatea statului arendat noilor operatori şi altor utilizatori interesaţi. Conform acestei
politici, suprafeţele aflate în proprietatea statului urmau să fie exploatate în sistem privat, pe baza
unui contract de concesiune de 49 de ani sau contract de arendare pe termen lung, încheiat între
administratorul terenului de stat şi un investitor privat. Acest transfer al drepturilor de utilizare a
terenului putea sau nu să includă vânzarea acţiunilor în activele fermelor de stat, care puteau fi
privatizate separat, pe baza unei licitaţii sau a altui mecanism.

Tabelul 4.7. Situaţia privatizării fermelor

Ian. 2002 Mai 2002 Oct. 2003 Martie 2004
Număr iniţial de ferme de stat în portofoliul ADS, ian.
2000 739 739 739 739
În lichidare/reorganizare/faliment (Legea nr. 64/1995) 264 362 442 450
Privatizate 163 205 262 281
Urmează a fi privatizate 314 172 35 8

Surse: Ian. 2002, Mihail Dumitru, Romania: Country case study on integrating land issues into the broader development agenda,
World Bank, Bucureşti, martie 2002; mai 2002, conferinţa de presă cu Cristian Candet, Director general al ADS, Nine O’Clock,
English Language Newspaper, No. 2671, 17 mai, 2002; octombrie 2003, ADS.

Un element important al noii politici anunţate în decembrie 1999 a fost transferul de
responsabilitate pentru privatizarea fermelor de stat de la FPS la MAPDR, care a înfiinţat în
acest scop Agenţia Domeniilor Statului (ADS). ADS a început în ianuarie 2000 cu 739 de
societăţi agricole în portofoliul său. Acest număr era substanţial mai mare decât numărul IAS
din 1989 (411), deoarece IAS câteodată s-au divizat în mai multe unităţi în cadrul procesului
iniţial de reorganizare juridică în societăţi comerciale (controlate de stat) (foste IAS). Până la 1
martie 2004, 281 (38%) din aceste 739 de foste IAS au fost privatizate, adică vândute unor
investitori privaţi (Tabelul 4.7). Un rest de 8 unităţi (1%) urmează a fi privatizate. Restul de
450 de foste ferme de stat (61%) au trecut prin procesul de lichidare ori de faliment ori sunt
candidate la faliment.

Portofoliul iniţial al ADS în ianuarie 2000 includea 1,1 milioane ha teren agricol. Această supra-
faţă era cu 950.000 hectare mai mică decât suprafaţa IAS din 1989, iar diferenţa probabil
reprezenta suprafeţele restituite în perioada 1991-2000 şi o rezervă pentru restituirile viitoare.
Din acest portofoliu iniţial, încă 160.000 hectare au fost restituite până la mijlocul anului 2002
(Tabelul 4.8), astfel încât ADS a mai rămas cu o zestre de 977.000 hectare de teren al statului
(din “domeniul privat al statului”). Tabelul 4.8 indică faptul că, până la jumătatea anului 2002,
49% din proprietăţile ADS au fost transferate în folosinţa operatorilor privaţi, din care 36% în
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legătură cu privatizarea fermelor de stat şi 13% la alţi arendaşi privaţi. Mai mult de 50% din
suprafaţă sau 500.000 hectare este disponibilă pentru concesiune. Din acest total, aproximativ
360.000 hectare erau utilizate de fostele IAS existente care nu fuseseră până atunci privatizate.
Între timp, aşa cum s-a prezentat mai înainte, suprafaţa totală administrată de ADS a scăzut la
numai 550.000 ha, fiind transferată în întregime operatorilor privaţi prin contracte de concesiune.

Tabelul 4.8. Inventarul suprafeţelor Agenţiei Domeniilor Statului (mii hectare)

Dec. 2000 Mai 2002 Mai 2002,
%

Teren agricol iniţial în portofoliul ADS, ianuarie 2000 1.140 1.140
Restitut din domeniul statului 160*
Administrat de ADS 977 100
Total transferuri către operatorii privaţi 267 477 49
     Contracte de concesiune legate de privatizarea activelor (49 de ani) 155 351 36
     Alte contracte de concesiune cu operatori privaţi 112 126 13
Disponibil pentru concesiune 500 51
      Utilizat de întreprinderi neprivatizate (concesiune de preempţiune) 356 36
      Disponibil pentru concesiune la noi operatori privaţi 144 15

Surse: Dec. 2000, Mihail Dumitru, Romania: Country case study on integrating land issues into the broader development
agenda, World Bank, Bucureşti, martie 2002; mai 2002, conferinţa de presă cu Cristian Candet, Director General al ADS, Nine
O’Clock, English Language Newspaper, No. 2671, 17 mai 2002.
* Interviu cu Corneliu Popa, Director General al ADS, Nine O’Clock, English Language Newspaper, No. 2905, 24
aprilie 2003.

În raportul de sinteză FAO (2002), se afirmă că ADS are 816 contracte de concesiune cu
persoane fizice şi juridice pentru 817.000 hectare, adică în medie 1.000 hectare per contract.
Aceste numere corespund suprafeţei de teren date în concesiune şi concesiune de preempţiune
din Tabelul 4.8, ceea ce este corect, deoarece, din punct de vedere legal, toate fermele aflate în
proprietatea statului trebuia să încheie contracte de concesiune cu ADS.

În general, procesul de privatizare a fostului sector agricol de stat a fost lent, mai ales în cazul
fermelor de stat care sunt supuse procedurilor de faliment – acest proces trebuie accelerat
imediat, deoarece fermele de stat nu vor fi eligibile pentru nici un tip de suport financiar în
cadrul politicilor de susţinere tip PAC care vor fi introduse când România va adera la UE.

4.4. Fragmentare şi comasare

Factorii de decizie din România sunt preocupaţi de faptul că ţara are 4,2 milioane de
exploataţii agricole, din care 60% sub 2 hectare. Ca termen de comparaţie, cele 15 state
membre ale Uniunii Europene au în total 6,8 milioane ferme şi 60% din numărul acestor ferme
din UE-15 au peste 5 ha. Mărimea medie a fermei din România este de 3,2 hectare (incluzând
toate fermele individuale şi asociaţiile), în timp ce ferma medie din UE-15 are 19 hectare.
Aceste fenomene au condus la discuţii aprinse pe tema fragmentării şi comasării suprafeţelor,
însoţite de exprimarea îngrijorării că “micile gospodării de cvasisubzistenţă depăşesc de
departe ca număr fermele (private sau de stat) care exploatează suprafeţe mari de teren (Raport
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Macro FAO, 2002). Faptul că acest fenomen este destul de normal în toate economiile de piaţă
nu pare să calmeze discuţiile în curs.

4.4.1. Distribuţia mărimii fermelor

Tabelele 4.9 şi 4.10 indică un grad sporit de diversitate privind mărimea fermelor. În general,
fermele individuale sunt destul de mici; mai puţin de 0,25% din aceste ferme au peste 20 hectare.
Aproximativ 60% din fermele individuale au sub 5 hectare; 37,6% (adică aproximativ 1 milion
de ferme) aparţin categoriei 2-5 hectare.

Numărul de ferme individuale din categoriile de mărime extreme – fermele foarte mici, sub 0,5
hectare, şi fermele relativ mari, cu peste
3 hectare – creşte în timp, ponderea lor
combinată crescând cu 5 puncte
procentuale, de la 35% din numărul total
de ferme în 1996 la 40% în 2001
(Figura 4.3). Creşterea numărului de
ferme foarte mici şi foarte mari a fost
însoţită de restrângerea numărului de
ferme de 0,5-1 hectare, a căror pondere a
scăzut cu 5 puncte procentuale, de la
31% în 1996 la 26% în 2001 (practic, nu
a existat nici o schimbare în ponderea
fermelor din categoria  1-3 hectare).

Există elemente de comasare spontană în
cadrul acestei structuri, dovedite de
creşterea proporţiei de ferme individuale relativ mari. Totuşi, în acelaşi timp, există şi elemente
de fragmentare în creştere. Asistăm la o anumită polarizare a mărimii fermelor din sectorul
micilor ferme individuale, atât fermele foarte mici, cât şi cele foarte mari crescând ca număr, în
timp ce fermele de mărime mijlocie scad ca număr. Acest proces nu este unic: asistăm la tendinţe
similare şi în  alte ţări din Europa Centrală şi de Răsărit, în special în Polonia.

Tabelul 4.9. Distribuţia numărului de ferme individuale şi a suprafeţei agricole utilizate în anul 2002

Categoria de
mărime a fermei

(ha)

Număr de
exploataţii

Ponderea în total
exploataţii (%)

Suprafaţă utilizată,
(ha)

Ponderea
suprafeţei

utilizate (%)
< 0,1 539.325 12,61 23.871 0,31
0,1-0,3 580.255 13,57 103.515 1,34
0,3-0,5 322.825 7,55 124.510 1,62
0,5-1 723.600 16,92 505.830 6,56
1-2 896.603 20,96 1.270.922 16,49
2-5 949.521 22,20 2.898.616 37,60
5-10 215.714 5,04 1.421.180 18,44
10-20 35.953 0,84 453.214 5,88
20-30 5.081 0,12 120.916 1,57
30-50 3.450 0,08 130.434 1,69
50-100 2.759 0,06 180.933 2,35

Figura 4.3. Dinamica mărimii fermelor, 1996-2001
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Categoria de
mărime a fermei

(ha)

Număr de
exploataţii

Ponderea în total
exploataţii (%)

Suprafaţă utilizată,
(ha)

Ponderea
suprafeţei

utilizate (%)
>100 2.229 0,05 474.810 6,16
Total 4.277.315 100,00 7.708.757 100.00

Sursa: Recensământul general agricol, 2002.

Există o diversitate de mărimi ale exploataţiilor din categoria societăţilor comerciale şi a
asociaţiilor agricole. Aproape 60% au mai mult de 100 hectare (cu o mărime medie de 655
hectare) şi exploatează mai mult de 97% din terenul agricol care aparţine acestei categorii.

Tabelul 4.10. Distribuţia numărului de exploataţii cu personalitate juridică (societăţi comerciale şi asociaţii
agricole) şi a suprafeţei agricole utilizate în 2002

Categoria de
mărime a fermei

(ha)

Număr de
exploataţii

Ponderea în total
exploataţii (%)

Suprafaţă utilizată,
(ha)

Ponderea
suprafeţei

utilizate (%)
< 0,1 133 1,68 6,2 0,00
0,1-0,3 286 3,61 50 0,00
0,3-0,5 156 1,97 60 0,00
0,5-1 221 2,79 148 0,00
1-2 245 3,09 318 0,01
2-5 300 3,78 932 0,03
5-10 259 3,27 1.818 0,06
10-20 309 3,90 4.363 0,14
20-30 235 2,96 5.667 0,18
30-50 309 3,90 11.803 0,38
50-100 796 10,04 55.908 1,78
>100 4,681 59,03 3.063.275 97,42
Total 7,930  100,00 3.144.348 100,00

Sursa: Recensământul general agricol, 2002.

4.4.2. Măsuri pentru încurajarea comasării fermelor
Unul dintre avantajele reformei funciare din România a fost că fermele foarte mari nu mai
domină structura agricolă la fel ca în trecut. Acest lucru este o realizare deosebit de importantă,
reflectând o mai bună conformare la principiile pieţei. Totuşi, aceste rezultate nu spun nimic în
legătură cu mărimile absolute ale fermelor şi ele cu siguranţă nu sunt interpretate ca o dovadă că
mărimile specifice ale fermelor – în special mărimile fermelor mai mici – sunt adecvate pentru
producţia comercială sau chiar de subzistenţă.

Nemulţumirile legate de “fragmentarea excesivă” a proprietăţilor predomină în rândul factorilor
de decizie şi al micilor fermieri. Cum putem determina dacă fragmentarea este sau nu o
problemă serioasă, care merită o atenţie prioritară? Cea mai bună modalitate este probabil să se
analizeze veniturile familiilor rurale cu ferme de diferite mărimi (incluzând toate componentele
agricole şi neagricole) şi să se determine incidenţa sărăciei (adică incapacitatea de a avea un
standard minim de trai) din diferite categorii de mărime a fermelor. Acest lucru ar asigura o
primă indicaţie asupra mărimii fermelor care sunt prea mici chiar şi pentru satisfacerea nevoilor
de subzistenţă şi ar trebui să facă subiectul comasării. O metodă mai simplă, dar mai puţin exactă
ar ignora limita sărăciei şi s-ar concentra asupra variaţiei venitului familial în funcţie de mărimea
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fermei: dacă venitul familial este mai mare la familiile cu exploataţii mai mari, acest lucru ar
constitui o dovadă prima facie în favoarea comasării.36

Din nefericire, până acum pentru România nu a fost făcut un asemenea studiu privind impactul
fragmentării la nivelul gospodăriilor, deşi diferitele anchete realizate de Banca Mondială şi
PHARE/ACE în perioada 1996–2001 conţin informaţiile necesare. Totuşi dovezile empirice ale
anchetelor realizate în România şi în alte ţări indică faptul că o suprafaţă mai mare de pământ
este o garanţie cel puţin parţială pentru un nivel de trai mai bun în gospodăriile rurale. Acest
lucru sugerează cu claritate că procesul de comasare al fermelor mici trebuie încurajat.
Comasarea va apărea în mod firesc, dacă agricultura va deveni o afacere profitabilă: fermierii vor
căuta să crească suprafaţa exploataţiei într-un mediu favorabil, unde ei pot câştiga suficient din
agricultură. În consecinţă, guvernul ar trebui să implementeze politici care vor permite
fermierilor să-şi îmbunătăţească performanţa financiară. Aceste politici includ:

•  dezvoltarea de filiere de marketing şi aprovizionare în agricultură, incluzând
încurajarea cooperativelor pentru servicii pentru micii fermieri;

•  asigurarea de informaţii privind piaţa, a serviciilor de extensie şi instruire a micilor
fermieri în domeniul managementului fermei (toate acestea sunt bunuri publice şi deci
cad în responsabilitatea guvernului);

•  atenţie acordată înfiinţării de sisteme de credit rural accesibile fermelor de diferite
profiluri;

•  acordarea de granturi şi subvenţii cu scopul dezvoltării activităţilor comerciale şi pro-
ducerii de produse cu valoare adăugată mare, cu potenţial semnificativ pentru export.

O concluzie privind comasarea fermelor se desprinde foarte clar din experienţa internaţională:
programele formale de schimb de parcele iniţiate de guvern (ori direct între micii proprietari,
ori prin intermediul unei rezerve de stat de terenuri) nu au niciodată un succes foarte mare.
Slovacia, unde legile privind moştenirea de pe vremea lui Napoleon au avut drept rezultat o
fragmentare extremă a exploataţiilor în decursul mai multor generaţii, a urmat această cale şi,
după mai mult de un deceniu, încercările au ajuns pe o linie moartă. Comasarea trebuie lăsată în
voia forţelor pieţei, iar guvernul trebuie să fie pregătit să sprijine pe fermierii de succes şi sufi-
cient de motivaţi care doresc să-şi extindă suprafeţele într-un mediu condus de forţele pieţei.

Comasarea fermelor fragmentate necesită în mod firesc ca unele persoane să renunţe la folosinţa
(dacă nu şi la proprietatea) asupra propriului teren în favoarea unor fermieri mai eficienţi şi mai
productivi. Există cel puţin trei mecanisme de piaţă care pot acţiona în mod efectiv în această
direcţie:

•  dezvoltarea pieţelor pentru tranzacţii funciare;
•  acordarea de pensii adecvate pentru proprietarii de terenuri în vârstă din zona rurală;
•  dezvoltarea de oportunităţi de ocupare neagricolă în zona rurală.

Dezvoltarea tranzacţiilor pe piaţa funciară, incluzând arendarea suprafeţelor, este deosebit de
importantă în cazul României, unde procesul de restituire a pământului şi constituirea dreptului
                                                
36 Această metodologie a fost aplicată în Polonia de Z. Lerman. Productivity and Efficiency of Individual Farms in
Poland: A Case for Land Consolidation, întâlnire anuală AAEA, Long Beach, CA, 28-31 iulie, 2002. Versiuni
electronice la AgEcon Search and http://departments.agri.huji.ac.il/economics/lerman-main.html
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de proprietate au transferat drepturile de proprietate şi dreptul de utilizare a pământului unui
număr de 4,2 milioane de beneficiari rurali, din care 40% au peste 60 de ani şi aproape 30% sunt
pensionari37. Conform unor estimări, pensionarii deţin în proprietate 65% din terenurile din zona
rurală38. Aceşti oameni în vârstă continuă să cultive suprafeţele pe care le deţin pentru a-şi obţine
hrana necesară şi venituri modeste în numerar, ceea ce rezultă în mod evident din rata de
activitate surprinzător de mare în rândul persoanelor vârstnice din rural: aproximativ 40% din
populaţia rurală din grupa de vârstă 65-75 de ani lucrează (în special în agricultură), în
comparaţie cu mai puţin de 2% pentru populaţia urbană (Raport FAO privind comasarea
fermelor, 2003). Totuşi aceşti oameni în vârstă cu siguranţă nu se află printre cei mai productivi
fermieri şi probabil că se află în pragul de a deveni proprietari de pământ pasivi. Alte 500.000 de
persoane cărora li s-a restituit pământul locuiesc la oraş şi au cariere alternative, nefiind
interesaţi să îşi reia activitatea în agricultură şi să lucreze efectiv pământul. În acest cadru,
pieţele funciare au un rol important în asigurarea unui mediu pentru transferul de resurse
funciare de la cei mai puţin activi la producătorii mai activi şi mai eficienţi, generând astfel
creşteri potenţiale ale productivităţii prin comasarea terenurilor.

Pieţele funciare nu se limitează doar la tranzacţii de vânzare-cumpărare: ele includ, de
asemenea, arendarea suprafeţelor. Peste tot în lume, dar mai ales în ţările în tranziţie, micii
proprietari preferă să-şi păstreze pământul în familie, pământul reprezentând o potenţială reţea de
siguranţă pentru familie. Ca o alternativă, arendarea dă posibilitate proprietarilor să-şi menţină
proprietatea  asupra pământului pe care ei nu pot să îl utilizeze în scopuri productive, iar în
acelaşi timp să aibă asigurat un câştig de la arendaş. În următoarea secţiune se discută despre
pieţele funciare în curs de apariţie. Pentru a exploata pieţele funciare ca instrument de comasare
a terenurilor, guvernul ar trebui să adopte politici care simplifică procedurile de înregistrare şi
acordare a titlurilor de proprietate, minimizează costurile de tranzacţie şi asigură securitatea
arendatorilor şi arendaşilor, prin aplicarea adecvată a contractelor.

O analiză detaliată a sistemului de pensii din România (Raportul FAO privind comasarea
fermelor, 2003) sugerează faptul că pensiile rurale sunt total inadecvate şi că bătrânii sunt
obligaţi să continue activitatea agricolă ani buni după ieşirea la pensie, ca mijloc de a obţine un
venit pentru satisfacerea unor nevoi minime de subzistenţă. Drept rezultat, gospodăriile de
pensionari îşi asigură doar 30% din venit din pensii şi 58% din gospodăria agricolă (50% în
natură şi 8% în numerar din vânzările de produse). Există motive bugetare şi contabile datorită
cărora guvernul limitează pensiile rurale la un minim absolut, iar în această situaţie, nimeni nu se
aşteaptă ca pensionarii să renunţe la siguranţa relativă oferită de alimentele produse pe propriul
lot familial în schimbul unui venit mai puţin sigur şi probabil insuficient care rezultă din
vânzarea sau arendarea propriei suprafeţe de teren. Singura modalitate de a-i încuraja pe bătrâni
să înceteze activitatea agricolă şi să elibereze propriile resurse de teren unor utilizatori mai
productivi este creşterea pensiilor acestora la un nivel adecvat sau cel puţin la un nivel care să le
dea posibilitatea să supravieţuiască atunci când sunt suplimentate cu veniturile din arendarea
suprafeţelor. Aceasta este cu siguranţă o politică pe care guvernul nu o poate implementa în
condiţiile prezente şi trebuie să acceptăm faptul că fragmentarea terenurilor este un înlocuitor de
culise al incapacităţii guvernului de a asigura pensii adecvate pentru populaţia rurală.
                                                
37 Date INS pentru 1998; citat din Gavrilescu et al., Romania Case Study, Raport Phare/Ace, iunie 1999.
38 Date pentru 1997 din Chirca C. şi Teşliuc E., De la sărăcie la dezvoltare rurală, World Bank şi INS, Bucureşti,
1999, p. 42.
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Programul prezent al MAPDR proiectează o potenţială introducere a unei scheme de plăţi de tip
pensii pentru fermierii care au depăşit vârsta de 60 de ani. Este prevăzută o pensie mai mare
(aproximativ 100 euro/an) pentru un hectar de teren care este vândut şi o pensie mai mică
(aproximativ 50 euro/an) pentru un hectar de teren care este arendat.

Într-o ţară cu 4,2 milioane de exploataţii agricole pe un total aproximativ de 10 milioane hectare
de teren arabil, nu este realist să ne aşteptăm la o dublare a mărimii fermelor mai mici pe termen
scurt. Orice mişcare pe termen scurt în această direcţie ar obliga mai mult de 2 milioane de
oameni – majoritatea în vârstă – să părăsească activitatea agricolă şi poate avea drept rezultat o
migraţie masivă a populaţiei neocupate din rural către zonele urbane. Dezvoltarea
oportunităţilor de ocupare neagricolă în zona rurală în sectorul serviciilor, construcţiilor şi
prelucrării este esenţială în această situaţie, în special pentru populaţia aflată la o vârstă înainte
de pensionare. Ocuparea neagricolă în zona rurală va elibera forţa de muncă din activitatea
agricolă şi va facilita comasarea fermelor. Totuşi acesta este un proces care va lua mult timp, iar
guvernul ar trebui să iniţieze politici adecvate cât mai curând posibil, pentru a asigura
dezvoltarea cu succes a locurilor de muncă în afara agriculturii.

Factori în afara comasării terenurilor au, de asemenea, un puternic impact pozitiv asupra
veniturilor rurale. Pentru o suprafaţă dată de pământ, şi alţi factori, cum ar fi accesul la maşini
agricole, capitalul uman (gradul de instruire), precum şi dorinţa de a se angaja în vânzări
comerciale, pot avea chiar un impact şi mai semnificativ asupra bunăstării gospodăriei. O
tehnologie mai bună şi o mai bună calitate a capitalului uman pot face minuni în îmbunătăţirea
productivităţii şi eficienţei, inclusiv la fermele de dimensiune mică. Accentul pus pe capitalul
fizic şi uman, ca şi dezvoltarea canalelor de piaţă (pentru vânzările comerciale) sunt probabil
direcţiile de politică prioritare pe care guvernul trebuie să le exploreze, în afară de dezvoltarea
pieţei funciare, în eforturile sale de a contracara impactul fragmentării. Şi alţi cercetători au ajuns
la concluzii similare privind importanţa capitalului fizic, a instruirii şi serviciilor de piaţă pentru
o agricultură de succes în ţările în tranziţie. Atenţia acordată capitalului, instruirii şi canalelor de
piaţă poate produce cu siguranţă sinergii suplimentare prin sporirea motivaţiei pentru dezvoltarea
de activităţi neagricole în zona rurală.

4.5. Apariţia pieţelor funciare

Privatizarea pământului niciodată nu garantează şi apariţia pieţelor funciare. În România, Legea
fondului funciar din 1991 a interzis alienarea suprafeţelor de teren pe care “noii” proprietari,
înainte lipsiţi de pământ, l-au primit ca parte a procesului de “constituire”. Categorii întregi de
tranzacţii au fost blocate în acest mod pe o perioadă de 10 ani de la data acordării suprafeţelor.
Interzicerea vânzării pământului de către “noii” proprietari a rămas în vigoare până la data
aprobării Legii privind circulaţia juridică a terenurilor din 1998.

Cadrul legal al tranzacţiilor de pe piaţa funciară este asigurat de două legi principale:

- Legea privind circulaţia juridică a terenurilor (1998), care reglementează cumpărarea şi
vânzarea pământului de către persoane fizice şi juridice, impunând în acelaşi timp o limită de
200 hectare în ceea ce priveşte suprafaţa în proprietate privată a persoanelor fizice şi
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asigurând în acelaşi timp drepturi de preempţiune pentru arendaşi, vecini şi coproprietari; nu
este nevoie să mai amintim că vânzările de pământ au fost total interzise în perioada
comunistă.

- Legea arendei (1994, amendată în 1998), care reglementează relaţiile contractuale între aren-
datori şi arendaşi. Limita minimă de 5 ani impusă arendării suprafeţelor a fost înlăturată în
1998; totuşi alte restricţii persistă: legea curentă nu permite subarendarea sau înfiinţarea de
agenţii imobiliare în domeniul arendării; contractul de arendare poate fi transferat unei terţe
părţi doar dacă arendaşul a decedat; persoanele care caută să arendeze teren agricol trebuie să
obţină un certificat de calificare profesională de la MAPDR. Aceste restricţii birocratice sunt o
moştenire a epocii comuniste, când arendarea, la fel ca vânzarea terenurilor, era total interzisă.

Proprietatea corporativă asupra terenurilor, ca şi proprietatea persoanelor străine sunt două
puncte sensibile pentru toate ţările în tranziţie. România, spre deosebire de unele ţări învecinate,
permite proprietatea persoanelor juridice asupra pământului, dar este interzis dreptul de
proprietate al persoanelor străine (deja prin Constituţia din 1991). Cetăţenilor străini le este
interzis dreptul de a cumpăra pământ. Societăţile româneşti aflate în proprietatea cetăţenilor
străini (de exemplu, filialele româneşti ale corporaţiilor străine sau societăţile mixte) pot
cumpăra pământ, dar acest pământ poate fi proprietatea societăţii respective atât timp cât ea
există sub forma unei persoane juridice româneşti. Arendarea totuşi este permisă atât cetăţenilor
străini, cât şi societăţilor străine. În mod specific, terenul statului poate fi arendat (“concesionat”)
pe bază de licitaţie cetăţenilor străini şi societăţilor străine.

Problema dreptului de proprietate al străinilor are o importanţă considerabilă de ordin politic şi
practic în România, la fel ca în toate ţările în tranziţie. Această afirmaţie este alimentată de o
combinaţie de doi factori: rezistenţa istorică est-europeană la cumpărarea de pământ – în special
teren agricol – de către cetăţenii străini şi consideraţia practică a preţului pământului, care în
prezent este mai scăzut decât în UE şi chiar decât preţul pământului în Polonia. Tabelul 4.11
prezintă un preţ mediu de 300 $ pe hectar de teren agricol extravilan în anul 2004. Deşi preţurile
au crescut în mod semnificativ în ultimii cinci ani, acest preţ este relativ scăzut în comparaţie cu
4.000 $-5.000 $ pe hectar în Germania de Est, 14.000 $ pe hectar în Germania de Vest şi 800 $-
1.800 $ pe hectar în Polonia. Desigur, diferenţele de preţ reflectă producţiile medii scăzute din
România, dar aceste producţii pot creşte prin aplicarea tehnologiilor străine. Astfel, terenurile
agricole din România ar putea fi cumpărate relativ ieftin de către cetăţenii mai bogaţi ai UE. Se
susţine, de asemenea, că dacă se permite ca cetăţenii străini să poată avea proprietăţi în România,
acest lucru ar face ca preţurile să crească, iar terenul agricol ar fi mai puţin accesibil pentru
fermierii locali. Proprietatea asupra pământului a cetăţenilor străini este una dintre problemele
care trebuie abordate ca parte a strategiei de aderare a României: statelor membre UE li se cere
în general să elimine toate barierele din calea dreptului de proprietate asupra pământului al
cetăţenilor UE din oricare ţară şi sunt permise doar excepţii foarte specifice.

4.5.1. Tranzacţii funciare
După adoptarea Legii privind circulaţia juridică a terenurilor din 1998, cumpărarea şi vânzarea
pământului a devenit posibilă fără restricţii; printre alte prevederi, legea a înlăturat dreptul de
preempţiune al statului de a cumpăra pământ de la proprietarii individuali. Tabelul 4.11 prezintă
un rezumat al tranzacţiilor de vânzare a suprafeţelor începând cu anul 1999.
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Figura 4.4. Gospodării ce doresc să vândă pământ
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Sursa: Agricultura privată în România, 1997, p. 24.

Tabelul 4.11. Vânzări şi cumpărări de terenuri, 1999-2004 (date cumulative la sfârşitul anului)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 (Oct)
Intravilan
Suprafaţă vândută [ha] 26.904 33.646 37.966 58.014 64.381 68.686
Valoare totală [miliarde lei] 1.555 1.870 2.439 5.395 7.942 9.600
Preţul [milioane lei pe ha] 58 56 64 93 123 139.8
Extravilan
Suprafaţă vândută [ha] 43.977 65.723 94.480 254.281 340.699 413.368
Valoare totală [miliarde lei] 281 452 764 2.209 3.040 4.313
Preţul [milioane lei pe ha] 6 7 8 8,7 8,9 10,4

Sursa: MAPDR şi Oficiul Naţional de Cadastru.

Până în luna octombrie 2004, fuseseră vândute 482.000 hectare de teren agricol intravilan şi
extravilan. Aceasta reprezintă o cifră respectabilă, de 4,2% din terenul agricol privat din zona
rurală (de 11,5 milioane hectare) (vezi Tabelul 4.11).

Puternicul potenţial de vânzare a terenurilor în rândul proprietarilor rurali este, de asemenea,
accentuat de rezultatele anchetei
realizate de Banca Mondială/PHARE în
anul 1996, care evidenţia faptul că 8%
din respondenţi manifestaseră dorinţa de
a vânde pământ (şi asta cu doi ani
înainte ca Legea circulaţiei juridice a
terenurilor să legalizeze tranzacţiile
funciare). O caracteristică interesantă a
rezultatelor anchetei este creşterea
procentului de respondenţi care doresc
să vândă pământ o dată cu înaintarea în
vârstă (Figura 4.4).

Nu sunt disponibile date statistice
oficiale privind arendarea. Direcţia de
Dezvoltare Rurală din cadrul MAPDR a făcut o încercare de a aduna date privind arendarea
pentru anul 1997. Conform acestor date, arendarea pământului şi dijma, împreună, reprezintă
16% din terenul agricol exploatat în sistem individual. Aceste cifre prin propria lor natură nu
includ suprafeţele arendate de acţionarii individuali de la fostele IAS, care în anul 1996
reprezentau 0,56 milioane hectare din cele 1,7 milioane hectare utilizate de fermele de stat
(33%). Nu includ nici contractele de concesiune şi de arendare semnate de Agenţia Domeniilor
Statului după 1999, care au ajuns la 477.000 hectare la jumătatea anului 2002. Totalizând toate
aceste cifre (cu recunoaşterea faptului că ele corespund unor ani diferiţi), obţinem o cifră
estimativă a volumului arendei în România: aproximativ 2 milioane hectare apar ca fiind sub
incidenţa diferitelor contracte de arendă, ceea ce reprezintă aproximativ 14% din suprafaţa totală
de teren agricol a ţării.

Structura preţurilor pământului din România pare a favoriza decizia proprietarilor de a da în
arendă pământul în loc de a-l vinde. Cuantumul arendei în mod obişnuit este de 20–30% din
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recoltă, plătibil proprietarilor terenurilor respective de către arendaş. Luând producţia medie
modestă de 2.700 kg grâu/ha şi preţul de vânzare de 1.500 lei/kg, Florian (2002) a calculat că
plăţile arendei s-au ridicat la aproximativ 1 milion lei pe hectar în preţuri 1999. Capitalizând
plăţile arendei la o rată reală a dobânzii de 5% (care este un procent mare pe plan internaţional),
obţinem o valoare de aproximativ  20 milioane lei pe hectar în preţuri 1999 (şi mult mai mare
dacă se foloseşte o rată mai scăzută a capitalizării). Aceasta este de aproape trei ori mai mare
decât preţul de vânzare mediu raportat, de 7,2 milioane lei pe hectar în 1999.

4.5.2. Sistemul cadastral
Până în momentul prezent, România are un sistem dual de înregistrare a terenurilor, moştenit
dinaintea celui de-al doilea război mondial: sistemul de “carte funciară” (practicat în 18 judeţe
din Transilvania) şi sistemul tip “inscripţie-transcripţie” (practicat în restul de 24 de judeţe).
Cartea funciară reprezintă cronica proprietăţii pentru o anumită suprafaţă, care indică lotul
respectiv, cu limitele ei. Modificarea proprietăţii apare când se face înregistrarea corespunzătoare
în cartea funciară; o copie a paginii din cartea funciară reprezintă, prin urmare, baza oricărui
contract de vânzare. În condiţiile sistemului de înscriere/transcriere, transferurile proprietăţii sunt
înregistrate într-un registru alfabetic sub numele cumpărătorului. Verificarea titlului, prin
urmare, necesită o căutare laborioasă în caietele unde au fost înregistrate transferurile anterioare.
Un titlu emis pe baza unor asemenea căutări este întotdeauna discutabil: dacă altă persoană vine
cu un titlu pentru aceeaşi proprietate, neînţelegerea trebuie rezolvată pe cale judecătorească.
Conform noii legislaţii, sistemul cărţii funciare a fost extins în toate judeţele, prin birourile de
carte funciară înfiinţate în cadrul judecătoriilor teritoriale.

Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare din 1996 a vizat trecerea la sistemul de carte funciară
pe întregul teritoriu al României. Legea a intrat în vigoare doar în luna iulie 1999, iar procesul de
înregistrare a proprietăţilor în cărţile funciare continuă. În zonele în care era utilizat sistemul de
inscripţie-transcripţie, înregistrarea proprietăţii imobiliare în cartea funciară era făcută ori când
apărea o tranzacţie, ori la simpla cerere a proprietarului. Există condiţia ca, pentru fiecare
proprietate, să fie pregătită o fişă cadastrală bazată pe măsurători topografice realizate de
topografi autorizaţi. Informaţiile din cadrul sistemului inscripţie/transcripţie sunt păstrate în
arhive pentru verificarea şi validarea drepturilor de proprietate la prima înregistrare în cartea
funciară. Până în anul 2004, birourile de carte funciară au funcţionat ca extensii ale
judecătoriilor, căzând sub jurisdicţia Ministerului de Justiţie. Fiecare birou funciar era condus de
un judecător local, cu personalul auxiliar aferent.

Oficiul Naţional de Cadastru a fost înfiinţat în anul 1996, sub directa autoritate a primului-
ministru şi încorporat în anul 2001 în Ministerul Administraţiei Publice. Înfiinţarea ulterioară a
Ministerului Administraţiei şi Afacerilor Interne (în anul 2003), prin unirea Ministerului
Administraţiei Publice şi a Ministerului de Interne, a adus Oficiul Naţional de Cadastru în
subordinea Ministerului Administraţiei şi Afacerilor Interne. În anul 2004, activităţile de
cadastru şi de carte funciară s-au unit în cadrul unei singure agenţii, Agenţia Naţională de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), care încorpora Oficiul Naţional de Cadastru şi toate
birourile de carte funciară. Această unire a facilitat simplificarea tranzacţiilor şi a îmbunătăţit
eficienţa înregistrării şi evidenţei proprietăţilor, împreună cu uşurarea activităţii judecătoriilor.
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ANCPI va continua activităţile birourilor de carte funciară, fără a-i mai implica pe judecători,
rolul lor fiind transferat personalului administrativ – arhivari. La nivel de cadastru, ANCPI este
responsabil cu realizarea cadastrului general, adică un inventar complet al terenurilor şi clădirilor
din toate judeţele, şi cu asigurarea accesului public la informaţia cadastrală. Cadastrul general
este organizat la nivel de judeţ şi ţară, indicând limitele unităţilor administrative (urban şi rural).
În prezent, nu există un schimb electronic de date între birourile de cadastru ale judeţelor şi
sediul central; totuşi un sistem amănunţit de tehnologia informaţiei, care să integreze cadastrul
cu informaţiile din cartea funciară, se află în etapa finală de pregătire şi testare din cadrul
proiectului de “cadastru şi publicitate imobiliară” finanţat de către Banca Mondială, proiect
iniţiat în anul 1999.

La mijlocul anului 2001, Oficiul Naţional pentru Cadastru a preluat de la MAPDR
responsabilitatea de înmânare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole repartizate în
proprietate privată din 1991, în afară de responsabilitatea sa statutară pentru cadastrul electronic
la nivelul întregii ţări. Pentru peste 90% din suprafeţe s-au acordat titluri de proprietate începând
cu anul 1991, procent în creştere de la 70%-75%, cât a fost realizat de către  MAPDR până în
2001. Sistemul va fi înlocuit de cadastrul electronic bazat pe hărţi digitale aduse la zi şi fotografii
aeriene recente. Testarea pilot a metodologiei a fost realizată în două judeţe din apropierea
oraşului Bucureşti: Dâmboviţa (90% din această activitate încheiată până la jumătatea anului
2003) şi Prahova (30% din activitate încheiată). Scopul avut în vedere, de a realiza un cadastru
complet informatizat până la sfârşitul anului 2004, a fost extrem de optimist, dar un număr de
probleme de ordin administrativ, financiar şi juridic a împiedicat realizarea sa. Se preconizează
că acoperirea întregii ţări cu noi fişe fotografice aeriene va fi realizată până în luna decembrie şi
cu hărţi digitale până în luna iunie 2006. Totuşi pregătirea hărţilor cadastrale digitale pe baza
noilor hărţi topografice ar necesita un timp mai îndelungat, în relaţie directă cu fondurile
disponibile. O nevoie mai urgentă este pregătirea hărţilor pentru sistemul de identificare a
parcelelor, obligatoriu pentru implementarea sistemului de plăţi unice pe suprafaţă (SPUS).

Deoarece cadastrul general naţional reprezintă încă o activitate “în curs de desfăşurare”, toate
înregistrările bazate pe contracte de vânzare trecute prin notariat şi măsurătorile private sunt
considerate, din punct de vedere legal, ca “provizorii” până când noua măsurare cadastrală
naţională (iniţiată în 1999) va fi încheiată la nivel naţional. În prezent, înregistrarea garantează
posesia, dar nu şi limitele precise ale proprietăţii.

Notarii au un rol esenţial în transferul proprietăţii, deoarece sunt responsabili cu validarea
titlului şi numai un contract de vânzare trecut prin notariat poate servi ca bază pentru
înregistrarea transferurilor de proprietate. Taxele notariale (care se bazează în general pe un
procent din valoarea tranzacţiei, tranzacţie ce are o valoare minimă fixă) şi taxele implicate de
măsurătorile topografice reprezintă astfel două componente de neevitat ale cheltuielilor cu
transferul proprietăţii. Un calcul recent realizat de Agenţia de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară (ANCPI) a arătat că costul de tranzacţie pentru o suprafaţă de teren în valoare de
90.000 euro este de aproximativ 2,2%. Totuşi costurile de tranzacţie sunt percepute de către
proprietari ca fiind mari şi reprezintă un obstacol serios în calea încheierii înregistrării
cadastrale. Prin urmare, aceste costuri ar trebui să se afle sub supravegherea constantă a
guvernului.
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4.6. Sarcini prioritare pentru încheierea reformei funciare şi a restructurării
în agricultură

România a realizat progrese semnificative în sensul creării unei agriculturi private reale,
caracterizate printr-o combinaţie de tipuri organizatorice, care cuprinde o întreagă gamă de
exploataţii individuale şi ferme corporative. Reforma funciară, în sensul restaurării drepturilor de
proprietate şi de folosinţă, este virtual încheiată. Totuşi mai rămân de dus la bun sfârşit sarcini
importante. Prima dintre ele priveşte responsabilităţile Agenţiei Domeniilor Statului, şi anume
încheierea privatizării fermelor de stat şi privatizarea pe bază de licitaţii a majorităţii suprafeţelor
aflate în proprietatea statului sau, în caz de eşec al acestei acţiuni, încredinţarea acestora în
mâinile unor operatori privaţi. Peste 50% din numărul iniţial de ferme din portofoliul ADS sunt
considerate insolvabile şi sunt mai curând pe panta lichidării decât a privatizării. Procedurile de
lichidare trebuie încheiate fără nici o întârziere. Suprafeţe mari de teren agricol vor fi astfel
eliberate şi vor fi disponibile pentru arendare către operatori privaţi. Trebuie acordată
prioritate acestor mari rezerve de teren ale statului şi trecerii lor în sistemul agriculturii
private.

Fermelor de stat falimentare li s-a permis să-şi continue existenţa şi să acumuleze datorii timp de
mai mult de un deceniu, datorită regimului tradiţional al bugetului „blând” care a încurajat
iresponsabilitatea financiară. O analiză preliminară a datelor financiare de la aproximativ 10.000
de unităţi cu personalitate juridică realizată de INS sugerează faptul că mai mult de jumătate din
aceste unităţi au raportat datorii în ultimii 4–5 ani. Nu toate aceste ferme au ajuns la situaţia de
insolvabilitate reală, dar frecvenţa fermelor neprofitabile este alarmantă. Guvernul ar trebui să
evite dezastrul financiar potenţial care poate apărea din cauza acestei situaţii şi să ia măsuri
imediate pentru a impune tuturor fermelor restricţii bugetare severe şi o disciplină
financiară strictă. Procedurile de faliment, oricât ar fi de dureroase, ar trebui aplicate tuturor
fermelor care suferă de neprofitabilitate cronică.

Unul dintre obiectivele originale ale tranziţiei a fost eliminarea favorizării marilor ferme care a
fost imprimată mentalităţii agricole începând cu anul 1948. Din nefericire, politicile recente vin
să întărească senzaţia că marile ferme sunt încă favorizate în România; manifestarea cea mai
recentă a acestei situaţii este clasificarea bizară în ferme “comerciale” şi ferme “familiale”, care
permite plătirea subvenţiilor mai ales pe baza criteriilor de mărime. Agricultura comercială este
cea care trebuie sprijinită şi încurajată, dar acest lucru ar trebui realizat pe baza măsurării
activităţii comerciale, şi nu a mărimii. Obiectivul ar trebui să fie ajutorarea micilor fermieri
pentru creşterea nivelului de comercializare a produselor proprii, iar acest lucru nu poate fi
realizat prin eliminarea lor de la subvenţii, datorită dimensiunii mici a fermelor. Dezvoltarea cu
succes a sectorului agricol necesită eliminarea tratamentului preferenţial acordat prin
tradiţie marilor ferme şi stabilirea unui teren de joc uniform pentru toate fermele, indiferent de
forma de organizare şi de mărime.

O sarcină importantă, cu implicaţii majore pentru bunăstarea populaţiei rurale şi dezvoltarea
rurală în general, este comasarea structurii agricole fragmentate. Aşa cum s-a discutat în
Secţiunea 4.4, măsurile necesare pentru progresul acestei acţiuni depăşesc cu mult cadrul
convenţional al reformei agrare. Se fac încă eforturi semnificative pentru finalizarea punerii
la punct a sistemului de cadastru naţional pe suport electronic şi pentru implementarea
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măsurilor pentru simplificarea şi facilitarea tranzacţiilor funciare (incluzând arendarea
terenurilor agricole), ca şi pentru reducerea costurilor de tranzacţie aferente. În afară de
dezvoltarea pieţelor funciare şi a altor servicii de piaţă pentru agricultură, această sarcină
necesită promovarea economiei rurale neagricole, incluzând acordarea unei atenţii sporite
educaţiei şi instruirii, finanţelor rurale şi chiar pensiilor rurale.

La un nivel diferit, este necesar să subliniem că organele statistice trebuie să-şi îmbunătăţească
activitatea de colectare şi raportare a datelor în domeniul proprietăţii funciare, al utilizării
terenurilor şi al organizării fermelor. În cursul acestui studiu a trebuit să recurgem la diferite
surse care, în general, raportau date incomplete şi inconsecvente. Factorii de decizie ar trebui să
poată să se bazeze pe un set complet de date care să acopere întreaga perioadă, începând cu
1989-1990, şi care să reflecte toate aspectele relevante ale reformei funciare, ale restructurării
fermelor şi ale privatizării în agricultură. Este responsabilitatea organelor statistice să asigure
asemenea date pentru procesul de luare a deciziilor.
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5.   Industria alimentară – prelucrarea produselor
O industrie alimentară competitivă care funcţionează bine este o condiţie esenţială pentru adera-
rea la Uniunea Europeană. Privatizarea sectorului alimentar românesc aproape că s-a încheiat,
dar se mai resimte încă o prezenţă puternică a statului în unele subsectoare. Progresul înregistrat
de privatizare e posibil să fi contribuit la creşterea producţiei şi a productivităţii în industria ali-
mentară, începând cu anul 1990. Opţiunile pentru proprietatea privată au atras, de asemenea, un
flux crescut de investiţii străine directe, dar nivelul ISD în sectorul alimentar (şi în agricultura
primară) rămâne totuşi scăzut. Mai mult, investitorii străini preferă în general sectorul comerţului
cu amănuntul şi al restaurantelor, în timp ce ISD în sectorul de prelucrare sunt limitate la fabri-
cile de bere şi fabricile de lapte. Drept rezultat, micii proprietari privaţi (care reprezintă două
treimi din sector) sunt în general lipsiţi de resurse financiare pentru îmbunătăţiri tehnologice, iar
fabricile de stat supradimensionate, cu tehnologie învechită, lucrează cu o capacitate şi eficienţă
scăzute. Privatizarea procesatorilor de stat care au mai rămas (în special în subsectoarele impor-
tante ale zahărului şi fructelor) în combinaţie cu o promovare agresivă a ISD ar trebui să devină
o prioritate de prim rang.

5.1. Performanţa şi structura sectorului

Industria alimentară a României reprezintă 14% din producţia industrială totală a ţării (18% din
total industrii prelucrătoare), iar valoarea producţiei sale a fost mai mare cu 43,5% în decembrie
2004 faţă de anul 2000 (comparativ cu creşterea de 25,0% pe total industrie prelucrătoare) în
termeni reali39.

Tabelele 5.1 şi 5.2 trec în revistă evoluţia performanţei industriei prelucrătoare alimentare în
perioada 1998-2003. Prezentarea evoluţiei producţiei fizice (Tabelul 5.2) în paralel cu evoluţia
valorii producţiei (Tabelul 5.1) relevă o uşoară deplasare a orientării sectorului de procesare spre
produse cu valoare relativ mai mare.

Tabelul 5.1. Valoarea producţiei în industria alimentară şi a băuturilor

Valoarea producţiei
[milioane lei în preţuri constante 1990; IPC deflatat]

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total 90489,1 71031,6 90857,5 91690,1 89975,9 96963,9
Produse din carne şi carne de pasăre 14149,0 12550,3 15751,6 19799,7 18723,0 17628,0
Produse din peşte 164,9 160,0 293,4 574,1 310,6 398,8
Procesarea fructelor şi legumelor 1790,7 1424,2 1809,1 1478,5 1589,7 2157,3
Uleiuri şi grăsimi 5972,3 6058,7 6469,1 7420,9 12221,4 5429,0
Produse lactate 3827,0 3498,3 6191,1 5118,0 5553,0 6906,2
Sector morărit 7630,7 5934,0 10950,4 8742,2 8656,5 13511,3
Sector panificaţie 25414,1 10557,9 13461,7 13839,0 11186,3 17049,4
Zahăr şi produse pe bază de zahăr 3835,4 5245,3 4052,7 5917,8 4616,1 4781,3
Vin, bere, băuturi alcoolice 17562,1 15424,9 21377,2 16240,7 14657,1 16594,7
Ape minerale 7962,3 6989,8 6818,9 7348,9 7208,3 7725,9
Altele 2180,8 3188,2 3682,3 5210,3 5253,8 4782,0
Sursa: Institutul Naţional de Statistică.

                                                          
39 Pe baza unui indice de tip Laspeyres.
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Tabelul 5.2. Dinamica producţiei de alimente şi băuturi, 1998-2003

Produse principale 1998 1999 2000 2001 2002 2003* '03/'98 [%]
Carne mii tone 374 361 259 248 238 227 60,7
Produse din carne mii tone 129 147 127 138 136 136 105,4
Conserve de carne mii tone 10 10 11 14 15 19 190,0
Peşte semiconservat mii tone 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 33,3
Conserve de peşte mii tone 0,6 0,7 1,1 1,2 1,3 0,4 66,7
Conserve de legume mii tone 75 65 61 71 67 - -
Conserve de fructe mii tone 40 41 43 40 40 - -
Ulei comestibil mii tone 173 245 253 285 218 206 119,1
Margarină mii tone 36 36 38 34 44 26 73
Lapte pentru consum mii hl 1.864 1.750 1.608 1.580 1.170 1.123 60,2
Produse lapte proaspăt (3,5% grăsime) mii hl 825 922 905 1.077 1.578 1.485 180,0
Unt mii tone 7 7 6 6 6 7 100,0
Brânză mii tone 37 31 29 30 31 26 70,3
Făină de grâu şi secară (echivalent grâu) mii tone 2.945 2.763 2.275 2.249 2.269 2.436 82,7
Zahăr total, din care: mii tone 321 246 476 493 514 462 143,9
   - Zahăr din sfeclă de zahăr mii tone 185 114 55 74 66 57 30,8
Produse de cofetărie şi patiserie mii tone 81 83 87 96 99 94 116,0
Alcool (echivalent alcool 100%) mii hl 376 184 275 348 409 455 121,0
Bere mii hl 9.989 11.133 12.664 12.087 11.602 12.514 125,3
Produse din tutun mii tone 29 31 33 38 33 32 110,3

*Date provizorii
Sursa: MAPDR, Departamentul Integrării Europene, Serviciul de statistică agricolă.

Gradul de concentrare al industriei este relativ scăzut. Astfel, primele 5 întreprinderi din
industria alimentară şi a băuturilor deţin 8,6% din veniturile totale realizate de acest sector şi
5,4% din numărul total de angajaţi care lucrează în cadrul sectorului. Primele 20 de întreprinderi
deţin 19,4% din veniturile totale realizate de sector şi 12,5% din numărul total de angajaţi.

Tabelul 5.3. Structura şi situaţia privatizării în industria alimentară şi a băuturilor din România în anul 2003

Număr de
firme

Ponderea în total firme
[%]

În proprietatea statului
[%]

Total industrie alimentară şi a băuturilor 10688 100,0 0,5
Produse din carne şi carne de pasăre 1193 11,2 1,0
Produse din peşte 51 0,5 2,0
Prelucrare fructe şi legume 279 2,6 3,9
Uleiuri şi grăsimi 319 3,0 0,6
Produse lactate 812 7,6 0,2
Morărit1 1873 17,5 0,6
Panificaţie2 4306 40,3 0
Sfeclă de zahăr, zahăr brut3 254 2,4 2,4
Vin, bere, băuturi alcoolice 579 5,4 0,8
Apă minerală 481 4,5 0,4
Altele 544 5,1 0,4

1 Inclusiv amidon şi furaje pt. animale; 2 Inclusiv paste făinoase şi biscuiţi;  3 Inclusiv produse din zahăr şi ciocolată.
Sursa: Institutul Naţional de Statistică.
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Conform informaţiilor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în anul 2003 funcţionează
10.688 de firme, din care 99% cu capital majoritar privat (Tabelul 5.3). Mai mult, 99,4% din
valoarea producţiei este obţinută în întreprinderi cu capital majoritar privat.

Două treimi din cele 9.000 de firme sunt întreprinderi mici cu mai puţin de 10 salariaţi.
Întreprinderile relativ mari (cu peste 50 de salariaţi) domină doar sectorul zahărului, vinului şi
berii. În aceste trei subsectoare, 50%-60% din întreprinderi au mai mult de 50 de angajaţi (în
comparaţie cu 9% pe plan naţional).

5.2. Privatizarea industriei alimentare

Cadrul juridic general pentru privatizarea societăţilor comerciale din România este prezentat în
Caseta 5.1. Nu se mai pot adăuga date suplimentare privind privatizarea industriei alimentare în
sens strict, în afară de cifrele prezentate în Tabelul 5.3 şi de discuţia din secţiunea privind
investiţiile străine directe (Secţiunea 5.3). Sunt disponibile câteva detalii suplimentare privind
privatizarea unui număr de subsectoare agroalimentare aflate la graniţa dintre agricultura primară
şi industria alimentară. Aceste subsectoare includ complexele de porci şi păsări, silozurile pentru
cereale, societăţile comerciale specializate în seminţe.

Complexele de porci şi păsări au caracterizat, prin tradiţie, sectorul agricol de stat din România.
În anul 1989, sectorul de stat, cu mai puţin de 10% din numărul total al marilor întreprinderi
agricole din România (atât ferme de stat, cât şi cooperative), deţinea mai mult de 50% din
numărul de porcine şi păsări din întreaga ţară. La sfârşitul anului 1996, FPS avea în portofoliul
său 114 complexe de porci şi păsări aflate în curs de privatizare. În acest subsector, exista un
grad extrem de mare de concentrare, deoarece primele 8 ferme mari însemnau 70% din stocuri şi
70% din datoria totală. Fermele zootehnice din sectorul de stat aveau datorii mari, iar transferul
lor în sectorul privat a fost o combinaţie între privatizare (de ex., vânzarea către investitori
privaţi), pentru întreprinderile care aveau un grad relativ de succes, şi lichidare, pentru
întreprinderile falimentare. La începutul anului 2000, practic toate complexele de porci şi păsări
fuseseră privatizate. Noii proprietari erau toţi investitori din ţară, deoarece complexele
zootehnice nu au reuşit să atragă capital străin.

Sectorul de depozitare a cerealelor era, prin tradiţie, reprezentat de Romcereal – monopsonul
gigant de stat al cerealelor, care, până în anul 1996, deţinea o capacitate de depozitare şi
însilozare a cerealelor de 10 milioane tone şi acţiona, de asemenea, ca un furnizor major de
inputuri, distribuitor de credit direcţionat, cumpărător de cereale şi agent de depozitare şi
comercializare a cerealelor. Prin Romcereal, guvernul exercita un control deplin asupra pieţei
cerealelor, împiedicând sectorul privat să intre pe pieţele cerealelor şi inputurilor. Până la
începutul anului 1997, Romcereal se divizase, în două etape, în 73 de societăţi comerciale (44
COMCEREAL-uri şi 29 CEREALCOM-uri), care au continuat să funcţioneze în proprietatea
majoritară a statului, în timp ce deţineau în mod efectiv monopolul local la nivel de judeţ.

Întreprinderile de depozitare şi comercializare a cerealelor au început să fie oferite spre
privatizare la sfârşitul anului 1998. FPS nu a întâmpinat dificultăţi în găsirea de cumpărători
privaţi şi majoritatea întreprinderilor de depozitare şi comercializare a cerealelor s-au privatizat
într-un an (1999). La fel ca şi complexele zootehnice, toate întreprinderile de depozitare şi
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comercializare a cerealelor au fost cumpărate de către investitori interni şi, contrar aşteptărilor,
nici una din companiile multinaţionale care funcţionau pe teritoriul României nu a intrat în
sectorul cerealelor. Privatizarea a deschis sectorul cerealelor unor noi intraţi, care au cumpărat o
parte semnificativă a capacităţii de depozitare (aproximativ 20%), în general în zone-cheie, de
exemplu, în bazine cerealiere importante sau în apropierea porturilor Dunării sau Mării Negre.
Apariţia noilor capacităţi de depozitare a fost, de asemenea, grăbită de faptul că fostele
COMCEREAL-uri, în prezent privatizate, au utilizat avantajul poziţiei lor de monopol moştenit
şi au crescut taxele de depozitare. În ciuda lipsei de experienţă şi a dificultăţilor legate de accesul
la credit, noii intraţi au avut în general o performanţă satisfăcătoare, care dovedeşte o evaluare
amănunţită a afacerii înainte de cumpărare şi o bună administrare după.

Caseta  5.1. Cadrul legal al privatizării

Legea nr. 31/1990: Transformarea întreprinderilor de stat în societăţi comerciale cu capital social de stat.

Legea nr. 58/1991: Prima lege a privatizării în România, definind cadrul juridic pentru transferul de capital din
sectorul de stat în sectorul privat. Legea a înfiinţat Fondul Proprietăţii de Stat (FPS), care a preluat peste 70% din
totalul capitalului tuturor societăţilor comerciale de stat, şi cinci Fonduri ale Proprietăţii Private (FPP) regionale,
care au preluat restul de 30%. Legea a prevăzut un proces din două etape: (1) transferul liber al “acţiunilor” în
societăţi comerciale (sub forma certificatelor de proprietate) eliberate cetăţenilor români calificaţi, (2) vânzarea
restului de acţiuni către sectorul privat. După aceea, vânzarea de acţiuni sau active putea începe în mod legal. În
mod retrospectiv, deşi legea includea prevederi moderne, una dintre principalele strangulări în implementarea sa
a fost menţiunea care a permis FPS să aleagă metoda de privatizare specifică în funcţie de condiţiile pieţei.

Legea nr. 77/1994: “Legea MEBO” (MEBO = Management/Employee Buy-Outs – privatizarea întreprinderii
prin achiziţionarea ei de către conducere şi salariaţi), care reglementa participarea la privatizarea unei societăţi
comerciale a angajaţilor săi, a conducerii, a foştilor salariaţi şi a altor persoane care aveau relaţii contractuale cu
societatea. Deosebit de relevantă pentru agricultură, deoarece a permis participarea producătorilor agricoli la
privatizarea societăţilor de servicii de mecanizare, legea a introdus sistemul de “privatizare pe credit”, cu o
perioadă de rambursare în rate de până la 12 ani, cu dobândă scăzută (5%-10% pe an).

Legea nr. 55/1995: “Legea privatizării în masă (PM)”, care asigura transferul real şi liber a 30% din acţiunile în
societăţile comerciale de stat către populaţie (aproximativ 300 USD pe primitor eligibil) şi stabilirea unor
proceduri realiste pentru vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale.

Legea nr. 64/1995: “Legea falimentului”, care stabilea procedurile pentru lichidarea şi reorganizarea întreprin-
derilor falimentare.

Întreprinderile prestatoare de servicii agricole erau reprezentate la începutul anului 1997, în
principal, de 1.428 AGROMEC-uri (furnizori de servicii de mecanizare), în timp ce
îngrăşămintele şi substanţele chimice erau furnizate direct de către producători sau firmele
private specializate. AGROMEC-urile au moştenit maşini vechi şi uzate moral din timpul
regimului socialist; ele aveau pierderi financiare substanţiale şi, drept rezultat, erau incapabile
să-şi înlocuiască echipamentele.

Întreprinderile de prestări de servicii au început să fie privatizate în 1994-1995, în cadrul asigurat
de MEBO  şi PPM (Programul de privatizare în masă). Aproximativ 450 de întreprinderi au fost
privatizate până în 1996. Ritmul privatizării s-a accelerat în 1997 şi, practic, toate întreprinderile
de servicii au fost privatizate până la sfârşitul anului 1999. Întreprinderile de servicii privatizate
consideră că este dificil să facă faţă concurenţei venite din partea micilor operatori privaţi, care
deţin un singur tractor, care oferă servicii similare la preţuri scăzute, deoarece nu sunt înregistraţi
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ca persoane juridice şi deci nu plătesc impozit. Pentru a compensa presiunile din partea
competiţiei, majoritatea întreprinderilor de servicii privatizate au început să-şi diversifice
activităţile cu cultivarea de plante agricole, în special pe terenurile arendate de la persoane
individuale, în schimbul unei plăţi medii de 600 kg de grâu la hectar. Dată fiind mărimea
parcului de maşini şi echipamentul de lucrare a solului, întreprinderile de servicii privatizate
cultivă în medie 3.500-5.000 hectare, o suprafaţă egală cu cea a unei ferme mari de stat. Unele
întreprinderi şi-au modernizat parcul lor de maşini cu maşini din import cu performanţă ridicată,
achiziţionând, de asemenea, tractoare produse în România pe baza diferitelor subvenţii de la
buget. În multe din cazuri, vechile tractoare româneşti nu au fost vândute (pentru evitarea
competiţiei), ci păstrate pentru piese de rezervă. În prezent totuşi, persistă o deficienţă în
asigurarea de servicii mecanizate pentru fermieri şi, în acelaşi timp, fermierii sunt lipsiţi de
resursele financiare necesare cumpărării propriului lor echipament agricol.

Întreprinderile de comercializare a seminţelor. Majoritatea seminţelor comerciale produse în
România se aflau sub controlul tehnic şi financiar al SEMROM (pentru culturile mari) şi
UNISEM (legume, flori, cartofi). La începutul anului 1997, SEMROM s-a divizat în cinci
întreprinderi aflate în proprietatea statului, cu acoperire regională independentă, în timp ce
UNISEM a rămas aproape intact. Toate cele şase întreprinderi de seminţe au fost privatizate în
1998-1999. Ele trebuie să “se lupte” pentru cote de piaţă şi să facă faţă competiţiei din partea
importatorilor privaţi de seminţe certificate de calitate.

Întreprinderile SEMROM lucrează în general cu marii producători de seminţe – asociaţii juridice
şi ferme de stat –, în timp ce micii fermieri sunt din ce în ce mai puţin încurajaţi să producă
seminţe (deşi aceasta este o activitate profitabilă). Unele întreprinderi SEMROM au început, de
asemenea, să importe seminţe, iar activităţile de import au o pondere din ce în ce mai mare în
cifra lor de afaceri. Cifra de afaceri a întreprinderilor care comercializează seminţe a scăzut după
reducerea subvenţiilor directe pentru achiziţia de seminţe şi extinderea eligibilităţii pentru aceste
subvenţii la importatorii privaţi. Privatizarea, competiţia crescută şi restrângerea activităţilor au
condus la reduceri semnificative ale forţei de muncă (cu mai mult de 30%), dar nu au fost
raportate schimbări manageriale majore.

5.3. Investiţiile străine directe

Investiţiile străine directe (ISD) sunt necesare pentru modernizarea industriei privatizate şi
pentru facilitarea accesului la pieţele de export. România a primit 10,2 miliarde euro în fonduri
străine de investiţii în perioada 1991-2003 (Tabelul 5.4).

Conform Tabelului 5.4, principalele sectoare care atrag ISD au fost industria prelucrătoare şi
sectorul serviciilor. În acest context, industria alimentară şi a băuturilor a atras 10% din totalul
ISD. Agricultura primară reprezintă doar 1% din totalul ISD cumulate în România în perioada
1991–2003.

Lista celor 100 de investitori străini principali include 9 investiţii străine majore în prelucrarea
alimentelor şi comerţul cu amănuntul în sectorul alimentar şi o investiţie străină în industria
lemnului (Tabelul 5.5). Două investiţii suplimentare în industria alimentară au apărut în alte
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surse, dar nu apar în tabelul celor 100 de investitori principali. Totalul investiţiilor străine în cele
12 companii listate în Tabelul 5.5 reprezintă aproximativ 6% din stocul ISD din România (aşa
cum se indică în Tabelul 5.4).

Tabelul 5.4. Investiţii străine directe în principalele activităţi economice, 1991–2003

Activitate economică Valoare cumulată
[milioane euro]

Pondere
[%]

Total, din care 10159,6 100,0
Industria prelucrătoare, din care: 5239,9 51,6
       - alimente, băuturi, tutun 983,4 9,7
Poştă şi telecomunicaţii 1509,2 14,9
Comerţ 1157,0 14,9
Intermediere financiară şi asigurări 936,9 9,2
Servicii pentru întreprinderi 675,2 6,6
Altele 641,4 6,3

Sursa: Institutul Naţional de Statistică.

Tabelul 5.5. Investiţii străine majore în sectorul prelucrării şi comerţului cu amănuntul în sectorul alimentar

Poziţie în cadrul celor
100 de investiţii străine

principale

Investiţii străine
[milioane USD]

Ponderea proprietăţii
întreprinderii române

[%]
McDonalds 24 51,0 100
Supermarketuri Metro 26 45,7 85
Fabrica de bere Interbrew
Efes 37 38,0 50
European Drinks 46 30,9 40
Danone 60 23,1 65
British-American Tobacco 75 18,5 100
Massiv Forest Products 66 18,1 100
Kraft Foods 78 17,6 100
Supermarketuri Selgros 80 17,8 50
Parmalat 81 17,4 70
Perrier Vittel >100 6,3 n.a.
Agroindustriala Legumicola >100 0,3 n.a.
Total investiţii străine 284,7

Sursa: ARIS; Agroindustriala Legumicola din APAPS.

BERD oferă mai multe date detaliate privind portofoliul de investiţii în agribusiness, iar acesta
reprezintă o componentă importantă a strategiei sale pentru ţările în tranziţie. BERD enumeră 8
proiecte de investiţii în agribusiness în România (Tabelul 5.6), majoritatea în companii private şi
doar unul singur într-un proiect de stat (Piaţa de gros Bucureşti). Valoarea totală a celor opt
proiecte BERD este de 4,8 miliarde euro şi cota BERD este de 1,6 miliarde euro. Deşi această
sumă se ridică la o treime din totalul investiţiilor străine în România, este aproape în totalitate
datorie BERD şi deci nu poate fi calificată ca ISD. Doar investiţia relativ mică în Danone
reprezintă capital şi poate fi clasificată ca ISD. Proiectele BERD de agribusiness în România
reprezintă 4% din totalul proiectelor BERD în România, cifră care este compatibilă cu ponderea
naţională a agriculturii în ISD conform ARIS. Proiectele de agribusiness ale României reprezintă
un procent puţin mai mare (5,5%) din portofoliul total BERD de agribusiness în ţările în
tranziţie.
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Tabelul 5.6. Proiectele de agribusiness BERD: volum cumulat net până în decembrie 2002

Numele proiectului Proprietate An semnat Valoare totală
proiect

[mii euro]

Total BERD*
[mii euro]

Coca-Cola Bihor & Iasi Privat 1993 23.853 4.760
Danone MPF - Danone SRL Privat 1998 25.688 7.235
EPH Grain Handling Project Privat 1998 22.644 8.024
Leventis Extension Privat 1995 21.467 4.111
Parmalat MPF Privat 1998 15.613 5.614
Rompak S.R.L Privat 1996 29.100 7.156
United Romanian Breweries SRL Privat 1996 74.129 29.592
Bucharest Wholesale Market Stat 1994 36.482 23.818
Total 248.976 90.310
Total BERD în România 7.672.296 2.251.300
Total proiecte BERD de agribusiness
în ţările în tranziţie 4.786.960 1.643.190

*Datorie BERD, cu excepţia Danone, care este capital.
Sursa: www.ebrd.com.

Nici una din cifrele de mai sus nu reflectă realizările notabile din sectorul zahărului. În anul
1998, existau în România 33 de fabrici în industria zahărului. Datorită scăderii bruşte a
producţiei de sfeclă de zahăr şi dificultăţilor tranziţiei, în 1998/1999 mai funcţionau doar 19
fabrici; celelalte 14 fabrici au fost închise ori datorită lipsei de materie primă, ori datorită
dificultăţilor de ordin financiar. Astfel, gradul de utilizare a capacităţilor în sectorul zahărului a
scăzut la aproximativ 50%. De atunci investitorii străini din Franţa, Austria şi Germania au
achiziţionat 10 fabrici de zahăr, astfel încât sectorul zahărului astăzi are o treime capital străin
(Raport sectorial FAO, 2003).

Trebuie să subliniem din nou faptul că nu sunt accesibile statistici sistematice privind ISD în
România şi apar discrepanţe mari în datele din diferite surse. Dată fiind importanţa investiţiilor
străine pentru ţările în tranziţie în general şi pentru România în particular, problemei datelor
statistice trebuie să i se acorde o atenţie deosebită.

5.4. Pregătirea pentru aderarea la UE

Controlul calităţii alimentelor la nivel de producător şi procesator se află printre problemele de
primă prioritate în cadrul programului de preaderare SAPARD. Ministerul Agriculturii este
angajat într-un program intensiv de pregătire a  reglementărilor şi liniilor orientative pentru
armonizarea standardelor de calitate şi a procedurilor de comercializare cu cele ale UE. În aprilie
2002, gradele şi standardele de dinainte de 1989 au fost abrogate, iar producătorii sunt în prezent
responsabili de respectarea noilor standarde de calitate, care sunt formulate pentru a satisface
cerinţele minime de igienă ale UE.

Armonizarea este un concept foarte larg, care acoperă o varietate de probleme şi preocupări la
fiecare produs. Este, prin urmare, foarte dificil să se evalueze gradul de armonizare în sectorul
agroalimentar românesc, în special deoarece procesul legislativ este în curs. Este important de re-
marcat faptul că, deşi armonizarea legislativă a fost realizată în mare măsură, totuşi aplicarea sa se

http://www.ebrd.com/
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face în mod treptat. Mari întârzieri există în sectorul laptelui şi produselor lactate, ca şi în sectorul
carne (în special carnea de porc, vită şi oaie), unde există, de asemenea, presiuni din partea
grupurilor de producători pentru întârzierea aplicării legii până în anul 2006. Armonizarea a fost
încheiată (sau în mare măsură încheiată) doar pentru producţia de seminţe, struguri, vin, control
fitosanitar şi sanitar-veterinar. Monitorizarea reziduurilor de pesticide este implementată şi
funcţională la nivelul standardelor UE pentru producţia vegetală; ajustări suplimentare sunt în curs
în sectorul producţiei zootehnice. În ceea ce priveşte alte produse şi activităţi, armonizarea este în
cel mai bun caz parţială (Tabelul 5.7), deşi progrese semnificative au fost realizate în anul 2005.

Tabelul 5.7. Situaţia armonizării sectorului agroalimentar românesc cu standardele UE în 2005

În mare măsură armonizate Parţial armonizate Nearmonizate
Producţia de seminţe Fructele şi legumele Zahăr

Viticultura Cerealele Lapte şi produse lactate
Vinul Morărit şi panificaţie Carne (porc, vită, oaie)

Controlul fitosanitar Pesticide, monitorizarea reziduurilor Ouă şi carne de pasăre
Controlul sanitar-veterinar

Faptul că unele mărfuri şi activităţi sunt considerate ca “nearmonizate” nu înseamnă ca nu există
standarde de calitate pentru aceste mărfuri. Înseamnă doar că, în această etapă, standardele de
calitate româneşti nu se ridică la nivelul standardelor de calitate ale UE. Un exemplu deosebit de
convingător este dat de sectorul laptelui şi produselor lactate. Acest sector este extrem de dificil de
armonizat, deoarece laptele este produs de o multitudine de mici gospodării ale producătorilor, care
au fiecare una sau două vaci. Marile fabrici de lactate (unele finanţate cu capital străin) şi-au
instalat cu cheltuieli proprii tancuri de lapte şi facilităţi de refrigerare în multe sate. Aceste centre
de colectare primesc lapte materie primă de la micii producători în mod organizat, utilizând
echipamente moderne şi respectând cerinţele de igienă standard. Totuşi aceste standarde încă nu se
ridică la nivelul standardelor UE, iar sectorul lactatelor încă este considerat ca fiind nearmonizat.

Tabelul 5.8. Capacitatea de producţie a unităţilor care satisfac standardele UE, 2005
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Deja satisfac stan-
dardele UE 4 5 5 6 4 2 1 15 2 1
Vor satisface
standardele UE în
viitorul apropiat 13 43 1 9 7 24 6 5
Considerate “în
tranziţie” 20 17 2 27 1
TOTAL 37 65 5 1 9 15 4 2 1 66 9 6

Sursa: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
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Tabelul 5.8 prezintă o imagine de ansamblu asupra nivelurilor curente de pregătire a industriei
prelucrătoare alimentare pentru a face faţă standardelor de piaţă ale UE şi potenţialul curent al
sectoarelor de a aproviziona piaţa UE cu produsele lor.

Industria alimentară românească în general nu este pregătită pentru noul mediu competitiv
asociat aderării la UE.  Această lipsă de pregătire este subliniată de datele anchetei INS privind
implementarea sistemului ISO 9000. Doar 16% din întreprinderi aveau certificate ISO 9000 în
anul 2002 (o cifră încurajator în creştere de la 8% în 1999) şi alte 13% se aflau în stadiul de
implementare şi formulare (în creştere, de la 10% în 1999). Mai mult de 40% din respondenţii
din industria alimentară în anul 2002 au indicat că ei nu sunt interesaţi în certificarea ISO 9000.
Acest procent a rămas constant din anul 1999 şi a fost cu mult mai mare decât procentul
respondenţilor la nivelul întregii industrii prelucrătoare care nu erau “interesaţi de ISO” (Figura
5.1). Industria alimentară este mai
puţin conştientă de importanţa
certificării ISO decât restul industriei
prelucrătoare. Acţiunea legislativă
singură este astfel insuficientă pentru
implementarea standardelor UE,
incluzând HACCP şi ISO. Pentru a
asigura competitivitatea cu sectoarele
de activitate ale UE, agribusiness-ul
din România trebuie să-şi schimbe
atitudinea în legătură cu certificarea
ISO 9000 şi să facă eforturi concertate
pentru a asigura implementarea sis-
temului.

5.5. Sarcini importante

Factorii de decizie au în faţă trei sarcini importante în sectorul de agroprelucrare.

! În primul rând, trebuie făcute toate eforturile la nivel guvernamental pentru promovarea
şi atragerea ISD în industria alimentară (şi în agricultura primară). Guvernul ar trebui să
aibă în vedere experienţa altor ţări europene – în special Irlanda – în încurajarea
investiţiilor străine. Nu sunt necesare măsuri speciale pentru încurajarea ISD în comerţul
alimentar cu amănuntul şi în domeniul restaurante, dar devine imperativă atragerea
capitalului străin pentru modernizarea şi upgradarea sectorului de prelucrare a
alimentelor care s-a privatizat.

! În al doilea rând, în paralel cu încurajarea investitorilor străini, guvernul trebuie să
dezvolte politici pentru încurajarea investiţiilor interne în întreprinderile
prelucrătoare mici şi mijlocii din zonele rurale. Aşa cum se indică în Tabelul 5.9,
investiţiile nete în industria alimentară sunt încă la un nivel relativ modest. Prelucrarea
alimentelor este un complement ideal al activităţilor agricole ale populaţiei rurale şi poate
fi înfiinţată în localităţile rurale cu un minim de efort şi de investiţii. În afară de creşterea

Figura 5.1. Ponderea unităţilor din industria prelucrătoare
şi alimentară care se declară “neinteresate de ISO"
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veniturilor familiilor de antreprenori, această activitate va genera locuri de muncă pe plan
local şi astfel va contribui la reducerea forţei de muncă ocupate în agricultură şi la
dezvoltarea rurală neagricolă în sens larg. Aceste politici ar trebui să fie parte a unei
strategii de dezvoltare rurală care priveşte spre viitor şi care nu trebuie să se limiteze la
obiceiul tradiţional de asigurare de subvenţii pentru achiziţionarea de maşini şi
echipamente agricole.

Tabelul 5.9. Investiţii nete în industria alimentară în perioada 1998–2003 (milioane euro)

Total  perioadă
1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998-2003

Produse din carne 70,5 21,0 34,0 36,3 50,2 69,8 281,8
Produse din peşte 0,9 0,5 0,8 1,4 1,6 8,6 13,8
Prelucrare fructe şi
legume 15,8 6,8 7,0 4,2 4,4 8,7 46,9
Uleiuri şi grăsimi 18,6 16,4 15,3 13,3 11,8 23,2 98,7
Produse lactate 15,1 26,7 57,3 23,2 34,3 38,4 195,1
Morărit 10,3 12,3 15,3 95,6 26,3 28,2 188,0
Panificaţie 51,4 28,9 32,6 51,7 69,9 101,9 336,3
Zahăr şi produse din
zahăr 14,2 10,0 9,8 16,4 14,2 18,3 82,9
Vin şi băuturi
alcoolice 70,4 37,8 20,0 27,6 28,8 39,1 223,7
Bere 42,1 45,3 42,5 156,9 38,7 27,2 352,6
Ape minerale 97,8 64,2 47,7 56,0 47,4 39,8 353,0
Altele 5,0 5,5 18,5 36,5 52,1 76,6 194,2
Total 412,1 275,4 300,8 519,0 379,8 479,9 2367,0
Sursa: Institutul Naţional de Statistică.

! În al treilea rând, România trebuie cât mai rapid să îşi încheie cu succes eforturile de
satisfacere a cerinţelor legate de calitate şi a standardelor Comunităţii Europene din
sectorul industriei alimentare. Au fost realizate progrese considerabile în armonizarea
standardelor şi reglementărilor locale cu cele ale UE, dar totuşi mai rămân multe lucruri
de făcut. Aceasta nu este atât sarcina Ministerului Agriculturii din Bucureşti, cât
responsabilitatea direcţiilor agricole judeţene, care trebuie să realizeze un program
educativ extensiv la nivelul producătorilor şi procesatorilor din toate părţile ţării. Se pare
că producătorii din România nu sunt încă pe deplin conştienţi de importanţa crucială a
satisfacerii standardelor de calitate ale UE pentru accesul lor viitor pe pieţele europene.
Ministerul Agriculturii trebuie să îşi desfăşoare forţele sale la nivel regional pentru a
depăşi aceste bariere comportamentale şi să-i convingă pe toţi actorii implicaţi în
industria alimentară să ia măsurile necesare pentru obţinerea aprobării UE.
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6. Pieţele produselor şi ale factorilor

Vasta reformă politică care a afectat pieţele agricole a început în 1997, cu acceptarea împru-
mutului pentru ajustarea sectorială a agriculturii (ASAL). În ciuda progresului considerabil
realizat în mai mult de şase ani de reformă, fragilitatea reglementărilor pieţei, în special riscul
inerent şi costurile ridicate, sunt din ce în ce mai evidente. Acestea reprezintă impedimente în
calea apariţiei unor ferme şi activităţi de agribusiness competitive şi una din lecţiile experienţei
reformei este că reformele politice sunt în mod clar necesare, dar nu şi suficiente pentru crearea
unor pieţe care să funcţioneze bine. Acest capitol analizează progresul realizat în direcţia
creşterii competitivităţii pieţelor agricole în ultimii ani şi identifică provocările care apar pe
măsură ce reformele trecute câştigă teren şi presiunile competiţiei asociate aderării la UE cresc.

Capitolul de faţă trece în revistă funcţionarea pieţelor de produse şi inputuri agricole, precum
şi starea sistemului financiar rural, ca principali furnizori de servicii agricole de bază. Piaţa
funciară este discutată în detaliu în Capitolul 4 (în special Secţiunea 4.5). Forţa de muncă în
agricultură este discutată în diferite contexte în alte părţi ale acestui studiu (ex., Capitolele 1
şi 4).

6.1. Activitatea de marketing în agricultură

Creşterea razei de acţiune şi a eficienţei pieţelor produselor şi inputurilor agricole este vitală
pentru dezvoltarea fermelor în România. Această problemă este examinată în detaliu prin
discutarea structurii şi performanţei în cadrul comercializării producţiei şi inputurilor la cinci
grupe de produse principale: produse lactate, cereale, oleaginoase, carne de porc şi carne de
pasăre. Aceste produse reprezintă aproximativ 45% din PIB în agricultură şi ele au fost puternic
afectate de reformele comerţului şi preţurilor din 1997. Pentru a permite evaluarea acestor
sisteme de marketing ale produselor într-un cadru comun, caracteristicile lor cheie sunt
comparate în Tabelul 6.1.

6.1.1. Comerţul agricol: presiuni şi oportunităţi
Toate produsele analizate sunt afectate, în diferite grade, de comerţul internaţional. Presiunea
din partea concurenţilor internaţionali şi regionali a crescut considerabil în ultimii cinci ani.
Există importuri masive de produse lactate, carne de porc şi carne de pasăre. Importurile de
produse lactate sunt totuşi mai mici, reprezentând mai puţin de 1% din oferta internă. Presiunea
exercitată de importuri a fost în special puternică pentru carnea de porc şi carnea de pasăre.
Oleaginoasele, în special floarea-soarelui, sunt foarte profitabile şi sunt exportate în mod
constant. Cerealele (grâu, porumb) reprezintă în mod tipic exporturi nete, cu excepţia anilor de
secetă severă. UE şi CEFTA sunt principalii parteneri comerciali, împreună reprezentând mai
mult de jumătate din cerealele exportate (47% din cereale au fost exportate în UE şi 11% în
CEFTA) în anul 2003. Dintre oleaginoasele exportate, 64% au fost livrate acestor două blocuri
comerciale (60% în UE şi 4% în CEFTA) şi  17% în Turcia (acord comercial liber bilateral).



Tabelul 6.1. Caracteristicile activităţilor de marketing în cazul principalelor produse agricole
Lactate Cereale Oleaginoase Carne de porc Carne de pasăre

Orientarea
comerţului din
1997

Importator net constant de
cantităţi relativ mici

Exportator net de cantităţi
substanţiale, cu importuri
nete ocazionale din motive
de secetă

Exportator net constant de
cantităţi mari

Importator net constant de
cantităţi mari

Importator net constant
de cantităţi mari

Parteneri
comerciali
principali

UE, CEFTA UE, CEFTA UE, CEFTA, Turcia UE, CEFTA SUA, UE, Ungaria

Comercializare
vs. subzistenţă

Produse în special în
gospodării. Jumătate din
lapte consumat în cadrul
gospodăriei; un sfert
comercializat direct către
consumatori pe pieţele
ţărăneşti; restul livrat
unităţilor de procesare;
oraşele mari sunt
aprovizionate de unităţile
mari comerciale

Gospodăriile agricole
consumă cea mai mare parte
din producţie şi numai o
mică parte (mai puţin de 1/3)
ajunge pe pieţele comerciale;
asociaţiile private vând apro-
ximativ 2/3 din producţie, în
timp ce marile ferme private
(fostele IAS) vând cea mai
mare parte a producţiei pe
baze comerciale (80%)

Produsul comercial provine
din ce în ce mai mult de la
marile ferme private;
puternică competiţie între
procesatori; predomină
vânzările în numerar; pieţe
bune de desfacere chiar
pentru micii operatori

Produsă mai ales în cadrul
gospodăriilor, care cumpără
câţiva porci pentru îngrăşat.
Jumătate din carnea de porc
traversează filiera comercială
de marketing, restul fiind
consumată pe plan local sau
în cadrul gospodăriilor
populaţiei

Zece societăţi comerciale
private aprovizionează
trei sferturi din piaţa
formală pentru carnea de
pasăre; producţie
substanţială pe scară
mică pentru consumul
propriu al gospodăriei

Provocări şi
oportunităţi în
comercializarea
producţiei

Echipamentele de depozitare
la rece şi colectare sunt
puternic  limitate; deficienţe
privind igiena, este necesar
echipament de testare; costul
transportului/drumului şi
accesul pe orice vreme este o
problemă; micii procesatori
au început să apară din anul
1999, deservind oraşele mai
mici; marile unităţi
privatizate şi cele nou
apărute ca rezultat al ISD
deservesc oraşele mai mari;
creşterea ponderii vânzărilor
prin  supermarketuri

Competiţie mare între
depozite (în număr de
aproximativ 70). Securitatea
şi calitatea depozitării este
deficitară; morarii cumpără
doar de la marii producători;
majoritatea micilor
producători depozitează
producţia la fermă cu mari
pierderi sau vând recolta
întreprinderilor de depozitare
locale; unii producători mai
mari dezvoltă capacitatea de
depozitare la fermă pentru a
reduce expunerea la costuri
de depozitare mari; nu este
încă bine pus la punct
sistemul certificatelor de
depozit

Procesarea este concentrată în
trei fabrici principale; îmbu-
telierea complet integrată cu
zdrobirea seminţelor; pro-
ducţia de furaje pentru ani-
male este din ce în ce mai
mult controlată de marii
producători de animale; foarte
puţine informaţii privind piaţa,
lipsa vânzărilor pe pieţele la
termen; cheltuieli mari cu
depozitarea şi transportul;
mari unităţi prelucrătoare de
ulei cu tehnologie învechită
funcţionează sub capacitate;
datorii mari şi recuperare lentă
a datoriilor; nu este încă bine
pus la punct sistemul
certificatelor de depozit

Restructurarea procesatorilor
este încă într-o fază iniţială;
o capacitate semnificativă
subutilizată; unii dintre marii
producători realizează o
performanţă tehnică bună;
doar 14 unităţi satisfac în
prezent standardele UE (din
117 care vor funcţiona în
2007); calitate slabă a
inputurilor: calitate slabă din
punct de vedere genetic a
animalelor de prăsilă, furaje
de calitate inferioară şi
sănătate a animalelor mai
puţin bună; forţă de muncă
relativ necalificată şi fără
instruire

Mulţi producători
integraţi au propriul lor
echipament de producere
a furajelor combinate;
calitate slabă a
inputurilor: nivel scăzut
al materialului genetic,
calitate scăzută a
furajelor; lipsa calificării
şi instruirii lucrătorilor
din unităţile de
prelucrare; doar 10
unităţi de prelucrare
satisfac standardele UE
(din cele 19 care vor
funcţiona în anul 2007)

Constrângeri ale
dezvoltării
sistemului de
marketing

Informaţii insuficiente privind comercializarea, gradarea/standardele şi cadrul de siguranţă a alimentelor şi echipamentul necesar; drumuri proaste; lipsa de
aprovizionare cu apă curată (afectează procesatorii); instituţii de marketing în cadrul sectorului slab dezvoltate; rolul guvernului în asigurarea bunurilor
publice nu este pe deplin înţeles; bariere în calea unei intermedieri financiare rurale îmbunătăţite şi în domeniul risk managementului
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În anul 2003, principalele importuri agroalimentare au fost cerealele (în prima jumătate a
anului, datorită secetei severe din anul 2002). CEFTA şi UE au reprezentat sursele principale
(37% şi, respectiv, 25%).

Carnea se situează pe al doilea loc în ceea ce priveşte importurile; în anul 2003, importurile de
carne proveneau din UE (42%) şi CEFTA (30%), iar 15% din SUA. În ceea ce priveşte
importurile, se aşteaptă ca presiunea competitivă din partea producătorilor din statele membre
UE şi CEFTA să continue şi posibil chiar să crească înainte şi după aderare. Producătorii
interni vor pierde teren în faţa importatorilor, dacă ei nu vor fi capabili să îmbunătăţească
calitatea şi sistemul de ambalare a produselor lor. Acest lucru necesită creşterea investiţiilor
private şi a transferului de tehnologie, care trebuie suplimentată de acţiunea publică, incluzând
în special investiţii în bunuri publice, care fac să scadă costurile de comercializare şi
nesiguranţa. Aceste lucruri sunt discutate mai detaliat în continuare.

6.1.2. Stabilirea preţurilor, calitatea, gradele şi standardele
Calitatea îmbunătăţită a produselor şi adoptarea standardelor de gradare compatibile cu cele din
UE sunt cruciale pentru competitivitatea produselor importabile şi vor asista expansiunea pe
pieţe cu valoare mai mare pentru produsele exportabile. În ceea ce priveşte produsele lactate,
principala provocare este capacitatea producătorilor interni de a adera la standardele UE privind
igiena la laptele materie primă şi produsele prelucrate. Micii producători trebuie să facă faţă
unei mari provocări în această privinţă. Pentru produsul carne de porc, competitivitatea este
subminată de absenţa sistemului de clasificare SEUROP pentru carcase şi porcii în viu.
Oleaginoasele au  diferenţe mici de preţ sau nici o diferenţă pentru calitate sau grad, ceea ce
reduce câştigurile fermierilor şi exportatorilor.

În ceea ce priveşte gradarea cerealelor, au fost luate măsuri legislative semnificative, dar mai
sunt multe de făcut pentru implementarea sistemului. În anul 2002 s-a înfiinţat sistemul
naţional de gradare, iar operaţiunile de gradare urmau să înceapă la 1 iunie 2003. A fost
înfiinţată Comisia Naţională de Gradare şi aprobată lista gradatorilor. Gradarea va deveni
obligatorie pentru acei operatori care doresc să utilizeze certificate de depozit. Sistemul de
certificate de depozit totuşi nu a devenit operaţional, datorită inexistenţei unui fond de
garantare. Bugetul de stat nu a asigurat bani pentru acest fond şi nici proprietarii facilităţilor de
depozitare nu doresc să contribuie la crearea acestui fond.

Gradarea cerealelor este strâns legată de operaţiunile de depozitare, deoarece se face doar la
punctul de recepţie al depozitului. Fermierii şi comercianţii care nu deţin facilităţi proprii de
depozitare par să beneficieze cel mai mult de pe urma acestui sistem; totuşi trebuie depăşite
obstacolele în calea utilizării sistemului. Taxa mare de gradare reprezintă unul din obstacole şi
faptul că nu orice proprietar de depozit doreşte să transfere o sumă fixă pe tona de cereale
primită către Comisia Naţională, chiar dacă acest transfer reprezintă un procent din taxa plătită
de proprietarii cerealelor.

Principala problemă a comercianţilor de cereale (menţionată în principal de marii comercianţi
internaţionali, cum ar fi Cargill, Continental Grain şi Dreyfuss, în cadrul interviurilor) este
cadrul legislativ (în special privind certificatele de depozit şi gradarea), excesul de birocraţie,
instabilitatea pieţei favorizată de mediul politic nesigur, precum şi calitatea producţiei (preţurile
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obţinute de comercianţii de cereale pentru grâul românesc exportat sunt mai scăzute decât
preţurile internaţionale, datorită diferenţelor de calitate). Unii dintre investitorii locali consideră
că principalele probleme ale depozitării cerealelor sunt datoriile imense şi lipsa de capital
pentru efectuarea de îmbunătăţiri de ordin tehnic40.

Noua structură de proprietate privată în sectorul de depozitare a cerealelor nu este încă pe
deplin stabilă, iar finanţarea achiziţionării şi depozitării este încă limitată. Sistemul curent de
comerţ cu cereale este încă riscant şi nesigur pentru actorii implicaţi, datorită fluctuaţiei
sezoniere mari a preţurilor şi preţurilor scăzute plătite producătorilor agricoli, care nu
reprezintă stimulente reale pentru obţinerea unor recolte mai mari şi de mai bună calitate.

6.1.3. Comercializarea, fermele mici în comparaţie cu fermele mari, raza de acţiune a pieţei
O trăsătură comună a tuturor sistemelor de produse analizate în Tabelul 6.1 este structura duală
a producţiei agricole, care este divizată între numeroase exploataţii individuale foarte mici şi
câteva ferme mari. Acest lucru reprezintă o provocare pentru integrarea acestor ferme
numeroase foarte mici în sistemul de marketing, deoarece accesul la sistemul de marketing are
tendinţa să fie limitat la unităţile mari de producţie, de la care achiziţionarea de produse este
mai puţin costisitoare, datorită economiei de scară. Situaţia variază în funcţie de produs. Pentru
carnea de porc şi de pasăre, multe din unităţile mari au optat pentru integrarea verticală. Unele
unităţi încorporează producţia primară şi activităţi de procesare a furajelor pentru animale, în
afară de reproducere, îngrăşare, abatorizare şi procesare. Pentru carnea de pasăre, piaţa este
dominată de zece societăţi comerciale private, care aprovizionează trei sferturi din piaţa
formală. Micile ferme comerciale de creştere a porcilor se zbat să facă faţă situaţiei şi, deşi
multe gospodării cumpără un porc sau mai mulţi porci pentru îngrăşat, un sector comercial de
mărime medie (50–200 de scroafe pe fermă) nu s-a dezvoltat încă în mod semnificativ (vezi
Tabelul 6.2)

Micile gospodării individuale predomină în cadrul sectorului de creştere a porcilor şi păsărilor.
Din totalul exploataţiilor agricole de creştere a porcilor, 99,91% sunt exploataţii (gospodării)
individuale, care deţin 84,75% din numărul total de porcine. Unităţile cu personalitate juridică
(deşi reprezintă 0,09%) cresc 15,25% din numărul total de porcine. Există doar 73 de unităţi
mari de creştere a porcilor (cu peste 500 de capete fiecare), toate înregistrate, care deţin 13,34%
din numărul total de porcine. În sectorul avicol, doar 67 de exploataţii înregistrate juridic, cu
mai mult de 50.000 de capete, cresc 25% din numărul total de păsări. Pe de altă parte, există 3,3
milioane de mici exploataţii individuale cu mai puţin de 100 de capete, care cresc în total 57,5
milioane de păsări (70% din numărul total al păsărilor) (vezi Tabelele 6.2 şi 6.3).

Marile ferme predomină în sectorul cerealelor şi oleaginoaselor, reprezentând 30% şi, respectiv,
60% din producţie. Pentru cereale, principalele pieţe de desfacere sunt un număr relativ mic de
morari recunoscuţi, care se aprovizionează doar de la marile ferme. Pentru a ocoli monopolul
local, unii fermieri şi-au dezvoltat propriul sistem de morărit. Procesarea florii-soarelui este, de
asemenea, puternic concentrată, trei fabrici principale prelucrând 70% din seminţe în 2001-2002.

                                                
40 Sursă: Regoverning markets project, studiu de caz, România.
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Deşi volumul produsului care intră pe piaţa oleaginoaselor provine din ce în ce mai mult de la
marii operatori, aceştia totuşi trebuie să facă faţă competiţiei din partea unităţilor mai mici.



Tabelul 6.2. Exploataţii cu vaci de lapte şi porci, pe categorii de mărime şi statut juridic al exploataţiei

Statutul juridic al exploataţiilor
agricole

Categorii de mărime (capete de animale)

  1-2  3-5  6-9  10-19  20-49  50-99  100-499  500 şi peste TOTAL
Numărul de exploataţii care cresc vaci de lapte

Exploataţii individuale 1.131.261 41.494 3.970 1.920 478 52 5 0 1.179.180
Exploataţii cu personalitate juridică 472 314 162 233 213 96 125 6 1.621

Numărul de vaci de lapte
Exploataţii individuale 1.326.181 140.739 27.394 24.324 12.594 3.121 678 0 1.535.031
Exploataţii cu personalitate juridică 710 1.195 1.173 3.196 6.554 6.726 25.119 3.361 48.034

Numărul de exploataţii care cresc porci
Exploataţii individuale 1.901.033 655.518 87.434 2.088 671 120 15 0 2.646.879
Exploataţii cu personalitate juridică 330 444 785 309 231 95 88 73 2.355

Numărul de porci
Exploataţii individuale 2.607.962 2.770.793 1.368.918 132.960 82.203 29.585 7.705 0 7.000.126
Exploataţii cu personalitate juridică 513 2.392 18.799 21.933 30.916 25.979 56.912 1.102.110 1.259.554

Sursa: INS, Recensământul general agricol, Numărul de animale (volumul 3), 2004.

Tabelul 6.3. Exploataţii care cresc păsări, pe categorii de mărime şi statut juridic al exploataţiei

Statutul juridic al exploataţiilor
agricole

Categorii de mărime (capete)

1-99 100-499 500-999 1.000
-2.999

3.000
-4.999

5.000
-9.999

10.000-
49.999

50.000-
99.999

100.000
şi peste

TOTAL

Numărul de exploataţii care cresc păsări
Exploataţii individuale 3.337.072 13.907 150 74 9 7 1 0 0 3.351.220
Exploataţii cu personalitate
juridică 879 171 34 49 22 28 72 18 49 1.322

Numărul de păsări
Exploataţii individuale 57.522.840 1.845.841 91.850 113.781 30.650 42.926 10.250 0 0 59.658.138
Exploataţii cu personalitate
juridică 26.738 34.040 23.587 89.646 83.690 207.897 1.793.362 1.250.738 19.239.216 22.748.914

Sursa: INS, Recensământul general agricol, Numărul de animale (volumul 3), 2004.
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În ceea ce priveşte cerealele, există puţine posibilităţi de depozitare a producţiei la fermă, la
costuri scăzute: majoritatea fermierilor fie depozitează producţia la fermă cu pierderi mari, fie
vând grâul şi porumbul la unităţile de depozitare locale, la preţurile scăzute din perioada de
recoltare. Închirierea sezonieră a unor spaţii de depozitare aflate în afara fermei este încă
dificilă datorită insecurităţii contractelor şi taxelor mari de depozitare. Unii producători mai
mari îşi dezvoltă capacităţi de depozitare la fermă, pentru a reduce expunerea la monopolurile
depozitelor locale.

Laptele reprezintă o excepţie interesantă. Cea mai mare parte a producţiei de lapte (97%)
provine din gospodăriile ţăranilor, iar cea mai mare parte a producţiei comerciale destinată
marilor oraşe provine din unităţile mari, recent privatizate.

Din totalul fermelor de vaci de lapte, 99,86% sunt exploataţii individuale; 95,84% deţin 1–2
capete vaci şi doar 284 de gospodării au mai mult de 50 de vaci. Există doar 6 exploataţii (cu
personalitate juridică) care au peste 500 de vaci fiecare. Din totalul vacilor de lapte, 83,82% se
găsesc în exploataţiile cu 1–2 vaci.

Totuşi peste 20% din producţia ţărănească este livrată procesatorilor locali, în special pentru
consumatorii din oraşele de mărime mică şi mijlocie şi pentru zona rurală. Instalaţiile de răcire
sunt deficitare. Numărul de întreprinderi mici prelucrătoare a scăzut din anul 1999 (de la 909 în
1999 la 725 în 2002), iar acestea va trebui să facă faţă standardelor mai stricte de igienă
asociate aderării la UE. În gospodăria medie, laptele reprezintă o jumătate din valoarea totală a
vânzărilor agricole. Laptele este astfel sursa extrem de importantă de bani în numerar pentru
gospodăriile agricole şi o forţă potenţială pentru reducerea sărăciei.

Lipsa accesului la pieţe reprezintă una dintre barierele cu care sunt confruntaţi micii fermieri
care încearcă să-şi dezvolte activitatea. Barierele includ, de asemenea, funcţionarea defectuoasă
a pieţelor funciare, lipsa de finanţe pentru investiţii şi deficitul de informaţii privind piaţa.
Câţiva mici producători de vaci de lapte şi porci încă încearcă să se comaseze, în ciuda
condiţiilor nefavorabile. Fermele de dimensiune medie care apar în subsectorul oleaginoaselor
reprezintă cel mai bun exemplu de ferme viabile de mărime medie.

La toate produsele analizate, avem o imagine a sectorului de producţie pe scară mică, semi-
comercială, care luptă să supravieţuiască cu lipsa competiţiei în ceea ce priveşte funcţiile de
achiziţionare şi prelucrare. O noutate care ar putea să contribuie la creşterea integrării pe piaţă a
micilor fermieri este utilizarea grupărilor de marketing (asociaţii sau cooperative) pentru a
realiza economia de scară în activitatea de marketing.

6.1.4. Accelerarea dezvoltării în sectorul comerţului cu amănuntul
Sectorul cu amănuntul a fost cel mai rapid sector din economie în ceea ce priveşte
restructurarea şi privatizarea. Unităţile private de vânzare cu amănuntul nou apărute au fost, în
majoritatea lor, chioşcuri sau mici magazine, datorită lipsei de capital şi de localuri, ca şi
datorită structurilor de proprietate şi proceselor de privatizare neclare. Chiar şi în aceste
condiţii, numărul de unităţi cu amănuntul s-a triplat până în 1994 în comparaţie cu 1990 şi deja
77% din numărul total de unităţi cu amănuntul erau în proprietate privată, în timp ce numărul
de magazine publice şi cooperatiste a scăzut cu o treime fiecare. Magazinele alimentare mixte
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s-au privatizat ultimele (1992-1994), datorită legislaţiei neclare, ca şi costurilor mari. Inflaţia
ridicată din acea perioadă (indicele preţurilor la consumator - IPC = 356% în 1993 faţă de anul
anterior) a condus la costuri foarte mari ale creditului. Prin urmare, la jumătatea anilor ‘90, am
putut asista la dezvoltarea micilor magazine privatizate sub formă de mici supermarketuri
independente, şi nu la apariţia unor lanţuri de magazine cu amănuntul cu capital intern, aşa cum
a fost cazul în alte ţări din Europa Centrală şi de Răsărit. Acestea au fost bazele pentru primele
investiţii străine în supermarketurile mai mari.

La jumătatea anilor ‘90, supermarketurile locale independente în format mic au apărut în marile
oraşe (multe dintre ele cu investiţii străine). Primele supermarketuri moderne au apărut în
Bucureşti în anul 1994 şi au fost societăţi mixte cu capital străin. Foarte puţine au fost capabile
să se dezvolte ca lanţuri locale şi să rămână pe piaţă, rezistând competiţiei majore a lanţurilor
internaţionale de magazine cu amănuntul în ultimii cinci ani.

În anul 1996, lanţul internaţional Metro a deschis primul “cash and carry”. Până la sfârşitul
anilor ’90 (când declinul economic a luat sfârşit şi întreg cadrul legislativ a început să se
clarifice şi să devină atractiv pentru investiţiile străine directe), alte lanţuri internaţionale au
investit în România şi au deschis supermarketuri, cash and carry, magazine cu preţuri reduse şi
hypermarketuri. În acelaşi timp, numărul magazinelor a început să evolueze în sens invers:
după explozia numărului de magazine la începutul anilor 1990, a început un proces de
concentrare: în anul 2002, numărul total de magazine reprezenta doar două treimi din numărul
magazinelor din 1994. Procesul a putut fi observat cu uşurinţă: oriunde apărea un supermarket,
majoritatea micilor magazine specializate din apropiere se închideau după câteva luni. Totuşi,
acest proces a avut loc doar în oraşele foarte mari; în oraşele mai mici, ca şi în zona rurală, au
apărut foarte puţine supermarketuri, iar cea mai mare parte a comerţului se desfăşoară în micile
magazine specializate.

Pieţele agroalimentare locale vând mai ales fructe şi legume, dar şi alte produse alimentare,
precum şi produse nealimentare ieftine, de calitate inferioară. Aceste pieţe locale nu par să fie
afectate de apariţia supermarketurilor din apropiere. Dimpotrivă, majoritatea au beneficiat
recent de investiţii de la bugetele autorităţilor locale; ca urmare, ele s-au îmbunătăţit în mod
considerabil în privinţa prezentării produselor, prospeţimii produselor şi curăţeniei. Pe de altă
parte, ele reprezintă o oportunitate ca micii fermieri să-şi poată vinde produsele proaspete. În
prezent, absenţa cooperativelor de marketing şi/sau a pieţelor angro pentru fructe şi legume
face ca aceşti mici fermieri (care realizează cea mai mare parte a producţiei de aceste produse
la nivel naţional) să poată comercializa doar mici cantităţi fiecare, nu de aceeaşi calitate şi, prin
urmare, supermarketurile refuză să lucreze cu ei.

După standardele occidentale, piaţa de vânzare cu amănuntul din România este subdezvoltată.
Totuşi, ca a doua piaţă ca mărime din Europa de Răsărit (după Polonia), are un potenţial imens
şi, în consecinţă, a atras pe detailiştii internaţionali, chiar dacă puterea de cumpărare este
scăzută în comparaţie cu alte ţări din Europa Centrală şi de Răsărit.

Când examinăm primele cinci companii din sistemul de supermarketuri din România, la prima
vedere lucrurile par la fel ca în celelalte ţări din Europa Centrală şi de Răsărit: există multe
companii străine care deţin supremaţia pe terenul de joc. Totuşi situaţia este fundamental
diferită de pieţele din Ungaria sau Republica Cehă, de exemplu, unde comercianţii cu
amănuntul occidentali au un comportament agresiv în afaceri: în România, există doar un
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singur supermarket cu o cotă a pieţei din două cifre (grupul Metro). Cu alte cuvinte, deoarece
România continuă să fie mai puţin dezvoltată din punct de vedere economic decât alte pieţe din
Europa Centrală şi de Răsărit, majoritatea supermarketurilor străine au început să-şi asigure
câteva amplasamente, dar se află încă în aşteptare. Deoarece lanţurile de supermarketuri şi
hypermarketuri care deja au intrat în România au avut succes (de ex., Carrefour a anunţat
investiţii mari în 2005-2006), iar alte lanţuri internaţionale au deschis noi facilităţi în 2004 şi
începutul anului 2005, câţiva alţi noi investitori străini au anunţat că intenţionează să intre pe
piaţa românească. Prin urmare, situaţia se schimbă foarte rapid. Motive suplimentare ar putea fi
stabilizarea mediului macroeconomic şi data apropiată a aderării la UE. Trebuie remarcat faptul
că situaţia de aici este foarte similară cu cea din Bulgaria.

Tabelul 6.4. Primele cinci supermarketuri în comerţul cu amănuntul pe piaţa românească, 2003

Companie
Nr.

maga-
zine

Suprafaţă
vânzări

[m²]

Suprafaţă
medie vânzari

[m²]

Vânzări cu amănuntul
excepţionale 2003

[milioane USD]

Cota pieţei
[%]

Metro 23 100.400 4.365 1.026 16,7
Rewe 21 76.000 3.619 435 7,1
Carrefour 2 18.900 9.450 145 2,4
Delhaize Group 15 11.700 780 59 1
Louis Delhaize 13 25.600 1.969 44 0,7
Total Top 5 74 232.600 1.709 27,7
Altele 4.452 72,3
Total 6.161 100,0

Sursa: www.planetretail.com.

Există puţini actori interni activi pe piaţa românească, dar, la fel ca în cazul unor largi părţi din
Europa Centrală şi de Răsărit, tonul în comerţul cu amănuntul este dat în mod clar de companiile
vest-europene. Concentrarea pieţei produselor alimentare în România este destul de scăzută, chiar
şi după standardele Europei Centrale şi de Răsărit, şi, similar cu situaţia din Bulgaria, Grupul
Metro din Germania  este singurul actor de pe piaţă cu o cotă a pieţei din două cifre, în timp ce
primele 5 companii de supermarketuri cu 74 de magazine deţin împreună doar 27,7% din cota
pieţei. Deşi comerţul cu amănuntul modern este încă într-o etapă de început în România, cererea
este în creştere, iar consumatorii devin din ce în ce mai educaţi.

Volumul vânzărilor cu amănuntul s-a dublat în zece ani (1993-2002), indicând o tendinţă de
creştere mai abruptă în primii ani ai tranziţiei, apoi o creştere mai lentă după 1998, pentru a
reveni din nou la o creştere mai accelerată după anul 2000. Specialişti din cadrul sectorului au
estimat piaţa totală a comerţului cu amănuntul la 7-8 miliarde euro în 2002, din care
aproximativ 1-2 miliarde euro sunt reprezentate de forme moderne de comerţ (hypermarketuri,
supermarketuri, magazine cu preţ redus, cash & carry etc. Volumul comerţului cu amănuntul pe
locuitor a crescut, de asemenea, în perioada de tranziţie, de la 260 USD (în 1993) la 975 USD
pe locuitor (în 2003). Vânzările cu amănuntul de produse alimentare în România reprezintă
aproximativ 45% din vânzările totale cu amănuntul, ceea ce reprezintă o valoare destul de mare
în comparaţie cu Europa Occidentală. Acest lucru se datorează în principal nivelului de trai
relativ scăzut în Europa Centrală şi de Est; în practică, acest lucru înseamnă pur şi simplu că
românilor le rămân mai puţini bani de cheltuit decât locuitorilor din Europa Occidentală pentru
produse nealimentare, cum ar fi articole electronice, haine sau pentru petrecerea timpului liber.
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Un studiu recent indică faptul că cheltuielile populaţiei în supermarketuri pentru bunuri de
primă necesitate s-au dublat, de la 4% în 2000 la 8% în 2002; vânzările de alimente pe cap de
locuitor în magazinele moderne s-a dublat în 2003 faţă de anul 2001, iar cheltuielile totale ale
populaţiei au crescut cu până la 17% în oraşele cu peste 150.000 de locuitori41.

Competiţia pe piaţa bunurilor alimentare a crescut în mod semnificativ în ultimii ani, mărcile
româneşti începând să îşi găsească un loc pe piaţă după invazia produselor importate care a
început în anul 1990. Astfel, împreună cu companiile multinaţionale, câteva companii româneşti
în creştere au început să îşi promoveze produsele în mod agresiv, câştigând cote pe piaţă din ce în
ce mai mari (de exemplu, alimentele şi băuturile de la European Drinks, compania alimentară
Topway Industries, producătorul de ciocolată şi dulciuri Excelent, producătorul de carne Cris
Tim, producătorul de produse lactate La Dorna, mai multe mărci de ape minerale).

Principala agenţie de investiţii străine a României, ARIS, a spus că a revizuit prognoza privind
volumul investiţiilor străine directe pentru 2005 de la 2,6 miliarde la 3,1 miliarde euro, după ce a
evaluat nivelurile din anii anteriori, prognozele băncii centrale şi a introdus recent un impozit pe
profit uniform de 16%.  Conform ARIS, proiectele “greenfield” şi “brownfield” vor asigura in-
fluxuri în valoare de 875 milioane euro în următorii doi ani. Investiţiile străine directe pe 11 luni
în anul 2004 au totalizat 2,15 miliarde euro, din care se estimează că aproximativ 8-10% sunt în
comerţul cu amănuntul modern. Principalele lanţuri internaţionale au anunţat investiţii su-
plimentare în comerţul cu amănuntul modern, care vizează oraşele cu peste 150.000 de locuitori.

Această dezvoltare explozivă a comerţului modern cu amănuntul impune provocări
semnificative sectorului de producţie agroalimentară, în special în cazul produselor în stare
proaspătă şi cu grad redus de prelucrare (fructe, legume, carne). Absenţa cooperativelor de
marketing şi a asociaţiilor de producători, ca şi nefuncţionarea pieţelor angro împiedică
pătrunderea marii majorităţi a producătorilor agroalimentari din România (micilor exploataţii
individuale) în gama de furnizori ai comerţului modern cu amănuntul care se dezvoltă
încontinuu. În anul 2007, se aşteaptă ca România să adere la Uniunea Europeană; includerea sa
în piaţa unică va însemna o competiţie uriaşă din partea producătorilor agricoli şi angrosiştilor
din UE, la care sectorul agroalimentar intern va trebui să facă faţă.

6.1.5. Constrângeri în calea îmbunătăţirii performanţei sistemului de marketing
Pieţele cerealelor, oleaginoaselor şi cărnii/laptelui în România se află într-o fază incipientă de
adaptare la economia de piaţă. Chiar dacă reformele fundamentale sunt acum încheiate,
sistemul privat de comercializare şi depozitare mai are mult până să devină mai competitiv. În
sectorul cerealelor/oleaginoaselor, mulţi proprietari de depozite şi-au dobândit abia recent
bunurile patrimoniale, în general prin metoda MEBO, iar mecanismele de finanţare pentru
achiziţionarea culturilor de către comercianţii şi morarii privaţi nu sunt pe deplin funcţionale.
Totuşi companiile comerciale internaţionale au intrat deja pe piaţa cerealelor/oleaginoaselor şi
caută în mod activ oportunităţi, mai ales în comerţul exterior cu cereale.

Constrângerile specifice funcţionării diferitelor pieţe variază ca grad şi ca tip de funcţie de
marketing afectată. Pe pieţele cerealelor şi oleaginoaselor, îndeosebi depozitarea şi transportul
                                                
41 PricewaterhouseCoopers 2003/2004, Russia and Central & Eastern European Retail & Consumer Study.
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sunt activităţi costisitoare şi riscante, ceea ce determină creşterea marjelor de comercializare şi
scăderea câştigurilor fermierilor. Informaţiile privind piaţa sunt extrem de reduse, iar
instrumentele de management al riscului, cum ar fi contractele la termen simple standardizate,
sunt aproape inexistente. Pe piaţa laptelui şi a produselor lactate, principalele limitări sunt lipsa
echipamentului de colectare/răcire şi a echipamentului de testare a igienei. Costurile ridicate ale
transportului rutier şi lipsa accesului pe vreme rea reprezintă, de asemenea, o limitare
importantă. Pentru carnea de porc şi de pasăre, există un număr de probleme comune privind
comercializarea, incluzând, pe partea inputurilor, o calitate slabă a materialului genetic şi o
calitate slabă a furajelor. Activităţile de prelucrare sunt obstrucţionate de lipsa de pregătire şi
instruire a forţei de muncă care lucrează în unităţile de procesare.

Un studiu recent al Băncii Mondiale confirmă principalele ipoteze conform cărora costurile de
tranzacţie şi constrângerile legate de investiţii reprezintă o problemă serioasă şi există
preferinţa din partea companiilor de a lucra cu furnizori mai puţini, mai mari şi moderni. Totuşi
observaţiile iniţiale indică, de asemenea, o imagine amestecată a activităţii de contractare
curente, cu un număr mult mai mare de ferme mici contractate decât s-ar prognoza pe baza
argumentelor de mai sus.

Altă problemă-cheie este că noile filiere verticale care apar vor exclude o mare parte a
fermierilor, în special pe micii fermieri. Studiul subliniază că există trei motive principale ale
acestei stări de fapt. În primul rând, costurile de tranzacţie favorizează marile ferme în cadrul
filierelor ofertei. În al doilea rând, când sunt necesare anumite investiţii pentru a face contract
cu o întreprindere sau a o aproviziona, fermele mici adesea având constrângeri de ordin
financiar pentru realizarea investiţiilor necesare. În al treilea rând, micile ferme, de obicei, au
nevoie de mai multă asistenţă din partea companiei pe unitate de produs.

Micii fermieri nu sunt excluşi în totalitate de la filierele ofertei şi multe companii majore
încheie, de asemenea, contracte cu micii fermieri. Totuşi programele mai sofisticate de
asistenţă a furnizorilor tind să fie mai disponibile pentru fermele mai mari. Adesea, programele
furnizorilor diferă, pentru a se plia caracteristicilor acestor ferme diferite. De exemplu, în
studiile de caz privind susţinerea investiţiilor procesatorilor de lapte pentru fermele mai mari,
se includ aranjamente de leasing pentru echipament agricol, iar programele de asistenţă pentru
fermele mai mici includ investiţii în unităţile de colectare cu microunităţi de refrigerare.

6.2. Furnizorii de inputuri agricole

Până în 1996, canalele de distribuţie ale inputurilor erau împărţite în două categorii.
Distribuitorii predominanţi erau integratori de stat, care includeau Comcereal (depozitarea
cerealelor), Semrom (producţia şi distribuţia seminţelor), Agromec-urile (prestatori de servicii
de mecanizare) şi fabricile de procesare, în special pentru ulei şi zahăr. Aceşti integratori livrau
o gamă largă de materii prime, pe lângă inputuri agricole. Al doilea tip de distribuitori era de
tip privat şi includea asociaţiile, societăţile comerciale, precum şi firmele comerciale
specializate. Datorită competiţiei din partea integratorilor subvenţionaţi de către stat, furnizorii
privaţi de inputuri s-au dezvoltat foarte încet. În ciuda barierelor la intrare, furnizorii de
inputuri privaţi care asigurau servicii de mecanizare, îngrăşăminte chimice, seminţe şi
medicamente de uz veterinar au avut o pondere semnificativă, dacă nu dominantă.
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Începând cu anul 1997, principalii operatori de stat care produceau sau furnizau inputuri au fost
treptat privatizaţi. Efortul de privatizare a cuprins Semrom, Agromec-urile, Comcereal,
fabricile de zahăr şi de ulei, serviciile judeţene de protecţie a plantelor etc. În prezent, inputurile
sunt distribuite în principal prin operatori privaţi. Acesta este cazul seminţelor, îngrăşămintelor,
pesticidelor, medicamentelor de uz veterinar, serviciilor de mecanizare etc. Operatorii de stat
mai funcţionează încă în unele domenii, cum ar fi fabricile care îşi vând direct produsele
fermierilor. Această categorie include Tractorul Braşov (tractoare) sau Oltchim (substanţe
chimice).

Există astfel două canale principale prin care fermierii pot cumpăra inputuri agricole: direct de
la producător sau prin intermediul dealerilor. Apariţia reţelei de dealeri de inputuri a fost
determinată de structura agrară destul de fragmentată din România. Aceşti agenţi-dealeri
încearcă să furnizeze o gamă completă de produse, acelaşi agent furnizând pesticide, seminţe,
stimulatori de creştere, medicamente de uz veterinar şi îngrăşăminte (acestea din urmă doar în
cantităţi mici). Deşi nu sunt disponibile cifre sigure, numărul de dealeri poate depăşi câteva
sute şi este în general în creştere. Totuşi, în special pe pieţele seminţelor şi pesticidelor, cel mai
mare volum de produse vândute provine de la un număr mic de producători, nu de la dealeri, şi
deci aceste pieţe au încă puternice elemente de oligopol.

Pe piaţa pesticidelor şi a seminţelor se dezvoltă o puternică competiţie din partea
companiilor străine. În continuare sunt date câteva exemple.

! Piaţa pesticidelor: Numeroase întreprinderi producătoare internaţionale îşi vând
produsele pe piaţa românească, cea mai mare cotă a pieţei (în 1999) aparţinând firmelor
Oltchim (19%), Dupont Zeneca, care vinde prin intermediul Aectra Agrochemicals
(8,3%), şi Novartis, care vinde prin intermediul Agrointernational (6,6%). Alţi furnizori
internaţionali de pesticide sunt Rhone-Poulenc (6,3%), Monsanto (5,7%), BASF
(5,6%), Ecochem (3,1%) şi Makhteshim Agan (3%). Totuşi concernul Oltchim,
proprietate de stat, are cea mai mare cotă a pieţei, 19%. Firmele străine cel mai adesea
îşi vând produsele prin dealeri şi mai rar direct la producătorii agricoli. Un studiu de
piaţă realizat în anul 2001 a indicat prezenţa a 300 dealeri de pesticide în România, dar
numai şapte acoperă întregul teritoriu al ţării42. În general, prezenţa crescută a firmelor
internaţionale pe piaţa pesticidelor a avut drept rezultat utilizarea de substanţe chimice
cu spectru mai îngust şi mai puţin toxice decât în trecut.

! Piaţa seminţelor: Acelaşi studiu indică prezenţa a peste 230 de furnizori de seminţe
(unii dintre aceştia fiind şi producători de seminţe). Liderul absolut pe această piaţă este
fosta întreprindere de stat (în prezent privatizată) Semrom, cu o cotă de peste 33%.
Companiile străine distribuie în afara reţelei Semrom şi includ Pioneer, Monsanto şi
Saaten Union. Acestea au o cotă a pieţei mult mai mică. Deschiderea procedurilor
interne de înregistrare a seminţelor în anul 1997 a fost crucială pentru intrarea acestor
companii străine pe piaţa românească.

Companiile străine adesea cer preţuri mai mari pentru produsele lor pe piaţa românească
decât în ţara lor de origine sau în alte ţări din Europa Centrală şi de Răsărit. Acest lucru se
întâmplă nu numai datorită costurilor de transport şi manipulare, ci şi datorită faptului că
                                                
42 Cei şapte dealeri sunt Alcedo, Aectra, Agrointernational, Agrovet, Brimex, Ecochem şi Naturevo.
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furnizorii de inputuri funcţionează într-un mediu economic foarte nesigur aici în România. Doi
factori importanţi contribuie la existenţa unui grad de risc ridicat: resursele financiare nesigure
şi extrem de limitate ale fermierilor, care adesea implică plata în natură la momentul recoltării,
şi faptul că băncile nu doresc să lucreze în sectorul furnizorilor din agricultură. Din acest motiv,
preţurile sunt mari, iar creditele pentru furnizori sunt scumpe.

Începând cu anul 1997, preţurile inputurilor au fost liberalizate împreună cu preţurile
produselor agricole. Discriminările legate de preţ între furnizorii de stat şi furnizorii privaţi au
dispărut, mulţi furnizori de stat privatizându-se. Privatizarea furnizorilor de inputuri a fost
doar parţială şi mai există încă sectoare în care producţia de inputuri este dominată de
întreprinderile de stat, incluzând energia electrică şi tractoarele. Aceasta este o parte a agendei
neterminate a reformei politice. În ceea ce priveşte furnizarea de combustibili, există mai mulţi
furnizori (câteva companii străine sunt prezente pe piaţă). Una dintre probleme în ultimii ani a
fost aceea că, în timp ce creditul de investiţii pentru tractoare era încă susţinut de unele scheme
de subvenţionare, tocmai tractoarele produse în ţară au fost eligibile pentru aceste scheme.

6.3. Pieţele financiare rurale

Îmbunătăţirea intermedierii financiare în sectorul privat din zonele rurale are o importanţă
deosebită în transferul resurselor spre o agricultură şi industrie alimentară mai competitive şi
pentru susţinerea dezvoltării activităţilor neagricole viabile, care pot genera locuri de muncă
pentru cei care părăsesc activitatea agricolă. Începând cu anul 1998, s-a înregistrat un oarecare
progres în dezvoltarea serviciilor financiare care ajung la gospodăriile şi întreprinderile rurale şi
asistăm la  o creştere modestă a furnizării de servicii rurale financiare (Tabelul 6.5).
Îmbunătăţirea cea mai pregnantă s-a înregistrat în asigurarea de credite pe termen scurt pentru
fermieri, în special credit pentru furnizori şi comercianţi. O altă oportunitate pentru creşterea
fluxurilor financiare pe termen scurt (de exemplu, creditul sezonier) pare să fie dezvoltarea
unui sistem al certificatelor de depozit, care a înregistrat progrese cu multe ezitări. Creditul pe
termen lung rămâne încă puternic limitat, puţini creditori dorind să acorde împrumuturi pe mai
mult de 18 luni şi atunci doar pentru împrumutătorii cei mai mari şi mai rentabili. Acest lucru
este valabil, în ciuda îmbunătăţirilor semnificative ale cadrului juridic şi instituţional pentru
acceptarea proprietăţii mobiliare ca garanţie. Un domeniu de oportunităţi pentru finanţele pe
termen lung care nu a fost exploatat în mod adecvat este închirierea de echipamente în sistem
leasing, care se poate dezvolta mai rapid decât împrumutul bancar pe termen lung. Acest lucru
necesită rezolvarea problemei constrângerilor de natură fiscală din cadrul funcţionării
companiilor de leasing.

Tabelul 6.5. Creşterea ofertei de servicii financiare rurale, 1998-2002

Tipul serviciului Situaţia din 1998 Situaţia din 2002
Activitate bancară
comercială privată

Majoritatea băncilor în proprietatea
statului; reţea rurală extensivă pentru
mobilizare de economii (nu credit)

Privatizare într-un stadiu avansat; băn-
cile comerciale încep să acorde îm-
prumuturi  unităţilor agricole mai mari

Instituţii financiare mutuale Cooperativele de credit
nereglementate şi banca populară
proliferează în mod rapid

Multe bănci populare au dat faliment şi
se află acum sub stricta supraveghere a
băncii naţionale

Microfinanţe Piaţă foarte puţin dezvoltată Creştere substanţială (vezi Tabelul 6.6)
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Tipul serviciului Situaţia din 1998 Situaţia din 2002
Piaţa informală/familie Forma cea mai obişnuită pentru

gospodării (pentru consum, nu pentru
investiţii)

Cel mai probabil neschimbată, dar fără
vreo evidenţă clară

Certificate de depozit Inexistente Progres lent: cadrul legal există, dar
sistemul este în mare măsură
neimplementat

Leasing echipamente Neprofitabil Progres modest datorită constrângerilor
fiscale

Credit pentru furnizorii de
inputuri şi comercianţi

Marginal Creştere rapidă de la un nivel scăzut

Managementul riscului în
sectorul privat

Inexistent Progres foarte lent în crearea bazei de
piaţă pentru managementul riscului
(asigurări – noua lege apărută în 2004,
dar nu sunt asigurate fondurile bugetare
necesare)

Contracte la termen Inexistent Tocmai a început să se dezvolte

O abordare menită să faciliteze întărirea finanţelor rurale trebuie să aibă mai multe
faţete:
•  Trebuie să ia în considerare o gamă largă de instituţii financiare: bănci, companii de

leasing, cooperative de credit şi instituţii microfinanciare. Băncile singure nu vor fi capabile
(sau nu vor dori) să ofere antreprenorilor rurali setul complet de servicii financiare
necesare.

•  Trebuie să ia în considerare şi aspecte legate de creditor (proceduri de simplificare şi
eficientizare, dezvoltarea de noi produse financiare, asistenţă pentru evaluarea şi acoperirea
riscului…), de împrumutător (creşterea accesului la pieţe, creşterea productivităţii,
pregătirea planului de afaceri, servicii de extensie…), de tranzacţie în sine (analiza fluxului
de numerar, noi forme de garantare, incluzând certificatele de depozit, securitizarea
activelor) şi de risc al ambelor părţi (asigurări legate de vreme, de exemplu).

•  Trebuie să se examineze cadrul legal, de reglementare şi mediul fiscal (incluzând o nouă
lege privind instituţiile microfinanciare, tratamentul fiscal aplicat pentru deprecierea
fondurilor fixe care rămâne o problemă, în special pentru leasing).

6.3.1. Creditul bancar în sectorul rural
Ca tendinţă generală, accesul băncilor la surse de finanţare pe termen lung a crescut în mod
considerabil în ultimii ani, în parte datorită cumpărării unui număr de bănci de către bănci
străine. Este adevărat totuşi că aceşti proprietari străini probabil nu au avut în fruntea listei lor
agricultura, atunci când au cumpărat băncile locale. Dar această creştere a lichidităţii pe termen
lung ar trebui să faciliteze (sau cel puţin să înlăture) una dintre numeroasele bariere din calea
creditului agricol pe termen lung.

Au fost adunate informaţii de bază legate de creditul agricol în cadrul unei anchete informale în
patru bănci de stat şi private (Tabelul 6.6). Băncile analizate reprezintă aproape 40% din totalul
activelor bancare şi 34% din totalul capitalului bancar pe acţiuni din România. BCR şi Banc
Post deţin împreună jumătate din reţeaua bancară, ceea ce le permite să acorde împrumuturi de
mărime mică şi medie pe întreg teritoriul ţării.
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Ponderea împrumuturilor pentru agricultură la aceste patru bănci principale este substanţial mai
mare decât media naţională a tuturor băncilor (Tabelul 6.6), iar rezultatele anchetei confirmă
interesul scăzut al sistemului bancar comercial în acordarea de împrumuturi sectorului agricol.
O excepţie remarcabilă este RoBank, care s-a implicat în permanenţă în creditul agricol. Pon-
derea împrumuturilor agricole în portofoliul RoBank a depăşit 25% în 2000 şi 2001, în ciuda
faptului că împrumuturile aveau termen foarte scurt şi ratele dobânzii percepute de RoBank
erau peste media pieţei (50-60% în comparaţie cu 40-50% la celelalte bănci analizate).

Portofoliul mediu al împrumuturilor sectorului bancar este de 51% împrumuturi pe termen
scurt, 37% împrumuturi pe termen mediu şi doar 12% împrumuturi pe termen lung. Preferinţa
clară este pentru acordarea de împrumuturi pe termen scurt în agricultură. O realizare pozitivă
este aceea că băncile acceptă acum inventarul culturilor ca garanţie. Acest lucru nu poate fi
atribuit dezvoltării unui sistem de certificate de depozit, care rămâne foarte deficitar, dar indică
într-adevăr condiţii favorabile pentru implementarea unui asemenea sistem.

Tabelul 6.6. Creditul agricol în bănci comerciale selecţionate, 2000-2002

2000 2001 iunie 2002
Banc Post (miliarde lei) 2.878 4.483 5.705
Agricultură (%) 5,3 1,6 1,4
Credite în condiţiile Legii nr. 165/98 (%) 2,7 5,2 n.a.
Eximbank (miliarde lei) 746 1.470 1.543
Agricultură (%) n.a. n.a. 6,4
Exporturi agroalimentare (%) n.a. n.a. 7,0
RoBank (miliarde lei) 3.452 7.328 6.442
Agricultură (%) 15,7 21,0 13,5
Sector agroalimentar (%) 11,0 6,8 2,3
BCR (miliarde lei) 22.502 35.476 45.250
Agricultură (%) 2,9 3,4 2,8

Sector privat (%) 1,9 2,7 2,7
Sector public (%) 1,0 0,7 0,1

Sector agroalimentar (%) 9,8 8,3 7,1
Sector privat (%) 9,6 8,2 7,1
Sector public (%) 0,2 0,1 0,0

Bănci respondente
Total împrumuturi (miliarde lei) 28.832 48.757 58.940
Împrumuturi pentru agricultură (%) 14,0 13,6 9,8
Sistem bancar naţional
Împrumuturi pentru sectorul privat (miliarde lei) 75.007 118.254 150.834
Împrumuturi pentru agricultură (%) 5,1 4,3 3,8

Sursa: FAO Rural Finance Task Force, 2002.

6.3.2. Cooperativele de credit
Cooperativele de credit în România sunt asociaţii nonguvernamentale autonome, având drept
principal obiectiv asigurarea de servicii bancare pentru membrii lor. O cooperativă de credit are
cel puţin 100 de membri, iar capitalul său în acţiuni este alcătuit din acţiuni de valoare egală.
Fiecare cooperativă funcţionează într-o anumită zonă geografică, în cadrul unui judeţ. Până în
prezent, rolul lor în finanţarea afacerilor rurale a fost practic egal cu zero.
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Noua legislaţie privind înfiinţarea “băncilor populare” organizate sub forma cooperativelor de cre-
dit a fost aprobată în 1996 (Legea nr. 109/1996). Această lege a avut o serie de deficienţe serioase:

•  Au fost impuse cerinţe de capital foarte scăzute pentru înfiinţarea unei bănci populare.
•  Procedurile de reglementare deficitare nu au cerut băncilor populare să respecte

reglementările prudenţiale ale băncilor comerciale.
•  Utilizarea greşită a cuvântului “bancă” pentru cooperativele de credit le-a permis să se

angajeze într-o gamă largă de activităţi bancare, incluzând preluarea depozitelor şi
împrumuturi acordate nonmembrilor.

•  Băncile populare nu au fost incluse în scheme de asigurare obligatorie a depozitelor.

Aceste bănci populare/cooperative de credit s-au extins rapid. Unele dintre ele au întreprins
activităţi de creditare deosebit de riscante şi au avut un comportament agresiv în atragerea de
depozite. Cea mai proeminentă a fost “Banca Populară Română”, al cărei faliment a lăsat pe
mulţi depunători neasiguraţi fără economii, erodând în mod sever încrederea generală a
publicului în instituţiile financiare. Legislaţia apărută ulterior, în 2000-2002, a încercat să se
adreseze acestor probleme (Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2000, Legea nr. 200/2002). Astăzi,
cooperativele de credit trebuie să satisfacă cerinţe de reglementare mult mai stricte şi ele se află
sub supravegherea generală a Băncii Naţionale a României. Doar una din aceste reţele,
CREDITCOOP, a încheiat cu succes toate etapele procesului de licenţiere.

O dată cu aplicarea noii legislaţii, numărul de cooperative de credit a scăzut în mod
semnificativ, ori datorită nonlicienţierii (datorită neconformării la noile reguli), ori datorită
retragerii autorizaţiei de funcţionare (de ex., în perioada mai–decembrie 2004, Banca Naţională
a României a retras autorizaţia de funcţionare la 430 de cooperative de credit din reţeaua
CREDITCOOP). În prezent, doar 137 de cooperative de credit din reţeaua CREDITCOOP au
autorizaţie de funcţionare emisă de Banca Naţională a României43.

Pentru moment, cooperativele de credit nu sunt suficient de pregătite pentru a-şi asuma un rol
semnificativ în cadrul finanţelor rurale. Printre neajunsuri se numără lipsa de înţelegere a
sectorului rural; deprinderi limitate de evaluare a planurilor de afaceri ale fermierilor privaţi;
fonduri insuficiente pentru satisfacerea nevoii de credit în zona rurală; cerinţe excesive legate
de garanţii; infrastructură şi comunicaţii inadecvate în zona rurală44. Deşi pe termen lung
cooperativele de credit ar putea juca un rol important în finanţarea rurală, se pare că nu vor fi
semnificative în următorii cinci ani.

6.3.3. ONG-urile ca furnizori de microcredite
În ultimii ani, organizaţiile nonguvernamentale (ONG) şi-au făcut simţită prezenţa din ce în ce
mai mult şi şi-au lărgit domeniile de activitate, dezvoltându-şi ramuri în dezvoltarea şi
finanţarea rurală. Nu există vreun studiu privind ONG-urile care asigură credit rural şi nici
informaţii privind sumele plătite sau regiunile deservite. O listă selectivă a ONG-urilor care
operază scheme de microcredit pentru populaţia rurală este prezentată în Tabelul 6.7.

                                                
43 Sursa informaţiilor: website BNR, Registrul organizaţiilor cooperativelor de credit, martie 2005.
44 În general, sustenabilitatea (durabilitatea) acestor cooperative de credit rămâne sub semnul întrebării. Sunt
necesare eforturi legate de cerinţele de standardizare şi raportare pentru a determina cât de eficiente sunt ele în
realitate (deşi această standardizare este pe bază voluntară şi rămâne de văzut câte instituţii o vor adopta).
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Tabelul 6.7. ONG-uri care acordă microcredite clienţilor rurali

Nume Sursa principală a
fondurilor

Localizare Regiuni vizate

1 Centrul pentru Dezvoltare
Economică (CDE)

Fondul de Dezvoltare
Economică Soros

Bucureşti Dâmboviţa, Iaşi,
Prahova, Călăraşi

2 CHF International Romania USAID Timişoara Transilvania
3 Fundaţia CAPA România USAID Cluj Napoca Transilvania
4 Opportunity Microcredit Romania Opportunity International Târgu Mureş Transilvania
5 Fundaţia FAER Swiss and HEKS/EPER Reghin, Mureş Mureş
6 Fundaţia LAM Ditto Ilieni, Covasna Covasna, Harghita,

Braşov
7 CDIMM Satu Mare UNDP Satu Mare Satu Mare, Bihor,

Harghita, Sălaj,
Maramureş, Arad,
Cluj

8 FPIPMM Tulcea UNDP Tulcea Tulcea

Aceste ONG-uri îşi concentrează atenţia mai ales asupra acordării de împrumuturi grupurilor
comunitare. Creditarea grupurilor limitate la gospodării pereche a avut drept rezultat o rată
foarte mare de rambursare a împrumutului, de 97%-98%. Conceptul de creditare a grupurilor,
de asemenea, contribuie la dezvoltarea unei comunităţi sociale responsabile, care are cunoştinţe
fundamentale privind cererile de împrumut, procedurile de urmărire şi recuperare. Apar, de
asemenea, şi cazuri de creditare a persoanelor individuale.

6.4. Măsuri de politică în vederea îmbunătăţirii funcţionării pieţelor
produselor şi factorilor

Funcţionarea şi eficacitatea pieţelor produselor şi inputurilor necesită atenţie din partea
guvernului, precum şi o strategie corespunzătoare. O strategie guvernamentală pentru
stimularea creşterii interne în cadrul unui proces de dezvoltare acţionat de filiera ofertei,
asigurând în acelaşi timp includerea fermelor care trebuie să facă faţă unor constrângeri
importante în cadrul acestui proces, ar trebui să includă cel puţin patru componente: (a) crearea
mediului pentru realizarea de investiţii private şi inducerea coordonării lanţului ofertei, (b)
includerea fermelor (mici), (c) tratament nediscriminatoriu aplicat fermelor mici, (d) susţinerea
micilor fermieri în sensul cooperării în domeniul satisfacerii standardelor şi participării la lanţul
ofertei. Pentru realizarea acestor obiective, o asemenea strategie ar putea să includă mai multe
componente de politică, care să cuprindă modificările din cadrul regimului de reglementare şi
investiţiile publice.

Este esenţial să se includă strategiile de dezvoltare a lanţului ofertei în strategia mai largă
a dezvoltării rurale: ţările în care micii fermieri au o pondere mare în baza furnizorilor sunt
caracterizate printr-o supraocupare în agricultură, dintr-o perspectivă de dezvoltare pe termen
lung. Creşterile semnificative ale productivităţii şi creşterea ca rezultat al integrării fermelor în
lanţurile moderne ale ofertei nu pot să rezolve toate problemele structurale. Nu este realist să
presupunem că în asemenea ţări toate gospodăriile care sunt angajate în activitatea agricolă sau
care se bazează pe agricultură vor putea fi incluse într-o asemenea dezvoltare. Pentru o
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dezvoltare mai largă adresată populaţiei sărace, este de fapt nevoie de un proces mai larg de
dezvoltare rurală, care pune accent pe crearea de locuri de muncă neagricole în zona rurală.

Aspectele specifice ale unei strategii guvernamentale pentru îmbunătăţirea funcţionării
pieţelor produselor şi ale factorilor trebuie să includă politici care să sprijine integrarea
în piaţă şi comasarea fermelor familiale mici şi mijlocii. Acest lucru poate fi realizat prin
asigurarea serviciilor de extensie şi a politicilor menite să mărească raza de acţiune a pieţelor
produselor şi inputurilor, precum şi a furnizorilor de servicii financiare. O asemenea metodă va
contribui la creşterea economică a sectorului şi la reducerea sărăciei rurale. Oportunităţi pentru
mărirea razei de acţiune a pieţei există în subsectoarele lapte/produse lactate şi fructe/legume,
unde micii producători sunt deja foarte activi şi îşi extind activitatea. Măsurile pentru sprijinirea
producătorilor mici şi mijlocii pentru a deveni mai viabili ar trebui, de asemenea, implementate
în subsectorul cerealelor, în timp ce procesatorii de animale/carne ar trebui să încerce să
maximizeze participarea micilor fermieri la filiera de marketing, prin dezvoltarea unor
aranjamente de contractare.

Majoritatea fermelor mici din România este orientată spre agricultura de subzistenţă şi are doar
contracte marginale cu piaţa. Majoritatea acestor contracte sunt cu pieţele locale, sub forma
vânzărilor direct de la fermă. Ele practic nu au nici o legătură directă cu marile sisteme de
comerţ cu amănuntul. În afara pieţelor locale, ele vând şi angrosiştilor, şi industriei
prelucrătoare. Impactul revoluţiei comerţului cu amănuntul este resimţit de către ele prin
cererea crescută şi presiunile exercitate din partea angrosiştilor şi procesatorilor. Integrarea
fermelor mici în filierele verticale necesită schimbări fundamentale şi din partea micilor
ferme. O parte mare din ele nu doresc sau nu sunt capabile să facă asemenea schimbări. Aceste
ferme se vor menţine ori ca ferme cu timp parţial, de subzistenţă, generând doar venituri
suplimentare, ori vor dispărea pur şi simplu, contribuind la procesul de comasare. Multe din
aceste ferme mici totuşi vor deveni mai comerciale, vor creşte ca mărime, îşi vor îmbunătăţi
tehnologiile şi vor coopera pentru a face faţă provocărilor din cadrul filierelor verticale.
Politicile ar trebui să vizeze acest ultim grup, sprijinindu-le în acest proces.

Dezavantajul micilor furnizori se datorează în cea mai mare măsură costurilor de tranzacţie. O
reducere a costurilor de tranzacţie poate fi realizată prin mai multe modalităţi. În primul rând,
costuri mai mici de transport, prin îmbunătăţirea infrastructurii rurale. Infrastructura rurală este
identificată ca fiind o limitare majoră, în special în integrarea micilor producători din zonele
mai îndepărtate. În al doilea rând, reducerea numărului de tranzacţii prin investiţii în instituţii
intermediare. Instituţiile intermediare reduc costul schimburilor între fermă şi procesator/
furnizorul de inputuri. Investiţiile în acest domeniu includ atât crearea de asociaţii agricole, cât
şi investiţii în puncte de colectare.

Politica agricolă ar trebui să aibă drept scop înlăturarea obstacolelor din calea
îmbunătăţirii activităţii de marketing. Acţiunea publică poate avea în vedere îmbunătăţirea
informaţiilor privind piaţa şi preţurile, îmbunătăţirea activităţii de gradare şi standardizare şi a
celei legate de siguranţa alimentelor, precum şi înfiinţarea asociaţiilor de marketing în sectorul
privat. Există  o nevoie generală ca Ministerul Agriculturii să dezvolte o înţelegere clară a
rolului său şi al altor instituţii publice în susţinerea asigurării de bunuri publice în agricultură.
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În continuare sunt enumerate câteva din măsurile de marketing specifice pe produs:
•  Pieţele cerealelor şi oleaginoaselor: reducerea cheltuielilor şi riscului asociate

depozitării45; îmbunătăţirea inspecţiei depozitelor; reducerea cheltuielilor de transport prin
concentrarea atenţiei asupra disponibilului de vagoane de cale ferată şi asupra stării
drumurilor.

•  Pieţele laptelui şi produselor lactate: urgentarea adoptării standardelor UE privind
siguranţa alimentelor; concentrarea atenţiei asupra reducerii cheltuielilor de transport şi
îmbunătăţirii continuităţii transportului (în special accesul pe orice vreme).

•  Pieţele cărnii de porc şi de pasăre: îmbunătăţirea calităţii materialului genetic şi
asigurarea de furaje de calitate.

•  Prelucrarea cărnii: îmbunătăţirea capitalului uman prin asigurarea unei instruiri adecvate
a forţei de muncă din unităţile de prelucrare.

Furnizarea inputurilor de calitate superioară şi competitivitatea pieţelor inputurilor agricole s-a
îmbunătăţit în ultimii ani, o dată cu privatizarea întreprinderilor de stat şi intrarea firmelor
internaţionale furnizoare de inputuri pe piaţa românească. Totuşi există un grad mare de
putere pe piaţă în rândul noilor producători interni, ceea ce necesită o atenţie deosebită la
barierele impuse în calea intrării pe piaţă. Subvenţiile pentru energie electrică, carburanţi şi
tractoare ar trebui eliminate, deoarece asigură stimulente distorsionate pentru producătorii
interni în comparaţie cu furnizorii internaţionali şi afectează în mod negativ competitivitatea
pieţelor inputurilor.

Politica comercială ar trebui luată în considerare în cadrul politicii interne de marketing.
Strategia exportului pentru integrarea în UE ar trebui să pună accentul în aceeaşi măsură pe
două aspecte principale: pe de o parte, sprijin pentru creşterea investiţiilor private în vederea
satisfacerii standardelor de calitate şi gradare ale Uniunii Europene  (de exemplu, pentru lapte
şi cereale) şi, pe de altă parte, menţinerea sau creşterea exporturilor către pieţele de la est şi sud
de  România. Acest lucru va permite o tranziţie către integrarea în UE, o dată cu îmbunătăţirea
treptată a competitivităţii producătorilor români. În ceea ce priveşte importurile, producătorii de
carne de porc şi pasăre trebuie să facă faţă unei presiuni considerabile din partea surplusului de
producători din UE, SUA şi din regiune. Deoarece e posibil ca aceste presiuni să continue, ele
trebuie să fie contracarate de eforturile de comasare şi de creştere a eficienţei producătorilor şi
procesatorilor de carne de porc şi pasăre. Acest lucru e posibil să necesite înlăturarea barierelor
din calea investiţiilor străine şi transferului de tehnologie, cu scopul de a îmbunătăţi
productivitatea şi eficienţa în aceste subsectoare.

Sistemul financiar trebuie îmbunătăţit pentru a satisface necesităţile în creştere ale
populaţiei rurale. Instituţiile bancare şi nebancare au făcut progrese în ultimii ani în ceea ce
priveşte creşterea fluxurilor financiare şi accesul la nivelul împrumutătorilor rurali. Totuşi
există numai câteva puncte pozitive, cum ar fi o activitate crescută a ONG-urilor, şi rămân un
număr de domenii-problemă serioase, cum ar fi colapsul instituţiilor financiare mutuale şi
întârzierile în înfiinţarea unei pieţe active de leasing şi a unui sistem al certificatelor de depozit.

                                                
45 Ex., înfiinţarea de facilităţi de depozitare în cadrul fermei, pentru reducerea cheltuielilor cu depozitarea. Fostele
Cerealcom şi Comcereal percep taxe relativ mari de depozitare pentru acoperirea propriilor lor pierderi şi lipsă de
eficienţă.
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Existenţa fondurilor SAPARD şi nevoia de finanţare bancară a proiectelor agricole şi
agroindustriale aprobate de SAPARD fac să crească cererea de împrumuturi bancare rurale.
Totuşi rămân impedimente legate de împrumuturile bancare, incluzând lipsa de calificare în
împrumuturile agricole şi evaluarea riscului, ca şi utilizarea inadecvată a noilor metode de
urmărire a împrumutului şi evaluare a solvabilităţii clientelei. Se fac încercări pentru a rezolva
unele din aceste limitări prin Proiectul de finanţare rurală al Băncii Mondiale. Alte probleme
specifice care pot necesita o atenţie sporită includ  nevoia de întărire a instituţiilor juridice care
au o capacitate slabă de aplicare a legilor existente privind garantarea împrumuturilor. În plus,
eforturile de dezvoltare a surselor nonbancare de finanţare au necesitat o atenţie sporită,
incluzând:
•  reducerea constrângerilor fiscale privind firmele de leasing pentru echipamente;
•  măsuri pentru sprijinirea extinderii (şi reglementării) instituţiilor microfinanciare care

servesc clienţii rurali;
•  măsuri pentru asistarea dezvoltării instrumentelor de management al riscului în sectorul

privat în zonele rurale (care ar putea acoperi în mod potenţial riscul legat de producţiile
agricole, riscul asociat preţurilor şi riscul privind venitul general prin asigurări în caz de
intemperii).



113

7. Dezvoltarea de instituţii similare cu cele din UE şi
dezvoltarea resurselor umane
Dezvoltarea capitalului instituţional şi uman implicată de calitatea de membru a UE necesită
eforturi şi investiţii semnificative în perioada de preaderare. Nu este necesară doar alinierea la
legislaţia UE, ci şi dezvoltarea capacităţii juridice şi administrative de implementare şi aplicare a
acquis-ului comunitar. În pregătirea aderării la UE şi adoptarea reglementărilor şi politicilor UE,
unele instituţii va trebui întărite, iar altele nou create. Acest capitol subliniază în primul rând
instituţiile-cheie şi legislaţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală a României, în contextul
implementării acquis-ului şi în special mecanismele de funcţionare a politicii agricole comune
(PAC). Este apoi evaluată pregătirea României de a reglementa produsele alimentare şi agricole
şi de a satisface obligaţiile calităţii de membru UE, în special în domenii-cheie, cum ar fi
structura pieţei, armonizarea cu standardele UE, măsurile la frontieră şi înregistrarea fermelor.

7.1. Cadrul instituţional pentru implementarea acquis-ului şi PAC

România va trebui să implementeze pe deplin acquis-ul comunitar până la aderare. Acest lucru
implică două condiţii necesare principale: (a) crearea unei pieţe competitive cu instituţii private
şi publice capabile să satisfacă cerinţele pieţei comune şi (b) înfiinţarea unor instituţii
compatibile cu cele ale UE, capabile să administreze PAC. În absenţa unei implementări în
timp util a unui cadru instituţional adecvat, România nu va fi capabilă să facă faţă uriaşei
sarcini administrative de implementare a celor doi piloni ai PAC (Caseta 3.1, Capitolul 3)
şi în special să administreze sistemul plăţii unice pe suprafaţă (SPUS) şi sistemul plăţilor directe
naţionale compensatorii (PDNC). Aşa cum indică experienţa noilor state membre ale UE (NSM)
întârzierile semnificative pot crea tensiuni politice şi discredita avantajele calităţii de
membru UE a ţării.

Implementarea instituţiilor compatibile cu PAC şi instruirea personalului calificat s-au dovedit a
fi una dintre principalele provocări pe drumul spre aderare a României. România  a rămas în
urmă în acest domeniu şi continuă să rămână cu mult în urma vecinei sale, Bulgaria, de
asemenea candidată la aderare în al doilea val. Recunoscând nevoia de progres accelerat,
Guvernul României, în iulie 2002, a luat mai multe măsuri iniţiale, prin crearea unui Program
naţional pentru adoptarea acquis-ului (PNAA). A deschis capitolul agricultură pentru negocieri
cu CE în octombrie 2002 şi l-a închis în mod provizoriu în iunie 2004. Acestea reprezintă
într-adevăr măsuri pentru accelerarea dezvoltării agriculturii şi spaţiului rural, dar, pentru a
deveni realitate, ele necesită o voinţă politică susţinută şi sprijin bugetar  acordat la timp46.

În timp ce progrese semnificative au fost realizate în unele domenii (ex., acquis-ul veterinar şi
fitosanitar, incluzând capitolele siguranţei alimentare), rămâne preocuparea legată de capacitatea

                                                
46 Conform unei estimări a MAPDR (noiembrie 2002), un efort bugetar de aproximativ 220 milioane € este necesar

pentru implementarea acquis-ului privind organizaţiile comune de piaţă, din care 87% reprezintă costul
implementării acquis-ului şi 13% costurile operaţionale. Din suma totală, 54% sunt alocate dezvoltării capacităţii
instituţionale, 36% adoptării acquis-ului şi instruirii personalului şi 10% pentru investiţii.
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României de a respecta cerinţele complexe de administrare a PAC. Eforturile în creştere şi
dezvoltarea instituţională trebuie să se bazeze pe următoarele probleme:

! Accelerarea substanţială a eforturilor de înfiinţare a instituţiilor şi structurilor
orizontale legate de administrarea organizaţiilor comune de piaţă (OCP) şi crearea
infrastructurii fizice (ex., sistemul de certificate de depozit de intervenţie).
Modificarea legislaţiei actuale pentru respectarea reglementărilor OCP şi înfiinţarea unui
sistem de informaţii privind piaţa (care va trebui să fie pe deplin operaţional în ianuarie
2007) constituie o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru îndeplinirea obligaţiilor
acquis-ului comunitar (AC) privind administrarea OCP. Lecţiile învăţate de la noile state
membre vecine cu România (ex., Ungaria) au indicat că o simplă ajustare a legislaţiei cu
capacităţi fizice insuficiente va conduce la probleme operaţionale substanţiale şi va
determina tensiuni potenţiale în rândul producătorilor agricoli şi al locuitorilor rurali. Prin
urmare, sunt necesare următoarele acţiuni:
- crearea/transformarea capacităţii administrative în privinţa armonizării

standardelor şi clasificărilor, crearea capacităţilor instituţionale şi a capacităţilor de
monitorizare necesare pentru participarea la OCP ale PAC;

- facilitarea creării/transformării capacităţii fizice pentru crearea unei infrastructuri
de certificate de depozit necesare unei funcţionări adecvate a unui sistem de intervenţie
pe piaţă.

! Creşterea eforturilor pentru crearea unui sistem integrat de administrare şi control
(IACS) şi o schemă de identificare a parcelelor (LPIS) ca premisă esenţială a
funcţionării PAC.
Controlul plăţilor PAC se bazează pe sisteme administrative atotcuprinzătoare şi pe
tehnologii specifice. În absenţa acestor elemente-cheie în administrarea PAC la nivel
naţional, autorităţile române nu vor fi capabile să opereze în mod eficace schemele de
plăţi aferente. Mai mult, fermierii români nu vor fi capabili să beneficieze de susţinerea
PAC în absenţa funcţionării sistemului IACS/LPIS şi nici nu vor putea să depună cereri
corecte din punct de vedere formal pentru participarea la schemele de ajutor PAC. Acest
lucru ar putea reduce oportunităţile sectorului rural de a beneficia de pe urma
aderării la UE. Pentru a folosi aceste oportunităţi, este, prin urmare, necesar:
- să se implementeze la timp cadrul instituţional şi capacităţile (umane, instituţionale
şi de tehnologia informaţiei pentru realizarea şi funcţionarea IACS);

- să se dea posibilitatea fermierilor şi administraţiei PAC să (i) pregătească
formulare de cerere preliminare pentru susţinerea SPUS/zone defavorizate sau rapoarte
informative în scopul completării cererilor de ajutor în condiţiile măsurilor de
agromediu; (ii) să se realizeze controale privind corectitudinea informaţiilor din
cererile privind terenul agricol; (iii) să se pregătească controale fizice pe loc la
entităţile selecţionate şi să se înregistreze rezultatele controalelor.

! Implementarea deplină a standardelor de comercializare pentru a fi eligibili pentru
alocările din cadrul măsurilor privind piaţa.
Implementarea AC privind standardele de comercializare ale UE şi organizaţiile de
producători este în curs, dar se află abia într-o fază iniţială şi pune în pericol aderarea la
UE/PAC din anul 2007. Fără o implementare deplină, sectorul agricol al României va fi
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dezavantajat, datorită excluderii produselor sale de pe piaţa comună a UE. Prin urmare,
este necesar:
- să se intensifice eforturile necesare pentru accelerarea apariţiei grupărilor/orga-

nizaţiilor producătorilor. Aceasta reprezintă o măsură obligatorie în direcţia
acordării alocărilor pentru pilonul 1 pentru măsuri privind piaţa.

- să se creeze capacitatea adecvată pentru etichetarea produselor (în special produse
ecologice) care nu sunt încă conforme cerinţelor UE, prin îmbunătăţirea infra-
structurii şi a capacităţii instituţionale (instruirea clasificatorilor şi a formatorilor).

! Specificarea completă a schemei de susţinere directă (SPUS) din cadrul PAC
Guvernul României nu s-a conformat încă în totalitate obligaţiei de a specifica o serie de
programe de susţinere pentru plăţile directe din cadrul pilonului 1. Întârzierea poate fi
atribuită în principal necesităţii de adaptare şi modernizare a capacităţilor umane, tehnice
şi fizice ale administraţiei naţionale/regionale. Această specificare este necesară cât mai
curând posibil, pentru a se lua deciziile corespunzătoare înainte de campania de recoltare
din 2006. Prin urmare, este urgent necesar:
- să se creeze/transforme capacităţile în domeniul plăţilor directe (eligibilitate şi

modalităţi de plată) şi să se modernizeze/transforme capacitatea administrativă
(infrastructura administrativă a Autorităţii de Management, Agenţiei de plăţi, IACS,
LPIS) la nivel naţional şi regional.

! Ajustarea administrativă şi dezvoltarea capacităţii pentru a permite sectorului rural
să beneficieze de pe urma alocărilor semnificative din cadrul pilonului 2 PAC.
Implementarea obligaţiilor AC în legătură cu pilonul 1 PAC, întârzierile din cadrul
creării/transformării capacităţilor naţionale/regionale de operare a fondurilor structu-
rale/de dezvoltare rurală ale UE şi ajustarea semnificativă a administrării fondurilor
publice reprezintă un pericol semnificativ pentru capacitatea ţării de a absorbi fondurile
alocate pentru pilonul 2 (2,5 miliarde euro pentru 2007-2009). În condiţiile PAC,
fondurile pilonului 2 sunt acordate pentru a sprijini dezvoltarea echilibrată a regiunilor
rurale din România, a reduce deficitele de venituri şi pentru a sprijini transformarea
structurală şi a îmbunătăţi competitivitatea sectorului agricol.
Recentele evaluări realizate de BM au subliniat nevoia pronunţată a zonelor rurale din
România de a beneficia de un sprijin substanţial în dezvoltarea rurală. Mai mult, lecţiile
învăţate din preluarea nesatisfăcătoare a alocărilor SAPARD 2000-2006 în România, cu
existenţa riscului ca fondurile UE să fie dezangajate, accentuează necesitatea de
dezvoltare a capacităţii instituţionale atât în domeniul administraţiei, cât şi în cel al
sistemului bancar şi al afacerilor din zona rurală.
Pentru (i) a facilita operarea adecvată a programelor de dezvoltare rurală de către
administraţia naţională/regională şi (ii) a da posibilitatea comunităţii rurale de a întocmi
cereri şi a beneficia de pe urma fondurilor alocate, este, prin urmare, necesar:
- să se formuleze/adapteze strategiile în mod corect şi la timp (PNDR; specificarea

Programului operaţional sectorial) pentru eligibilitatea la plăţile alocărilor UE din
cadrul pilonului 2 şi al operaţiunilor structurale;

- să se analizeze în mod corespunzător şi să se implementeze ajustările necesare ale
administrării şi operării fondurilor publice, pentru a îndeplini cerinţele de
cofinanţare ale ţării cu un risc minim de impas bugetar;
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- să se restructureze în mod corespunzător autorităţile publice naţionale/regionale
pentru a opera/monitoriza programele din cadrul pilonului 2, în condiţiile practicilor de
evaluare ale UE pentru a evita riscul de penalizări bugetare;

- să se identifice şi să se satisfacă necesităţile autorităţilor publice regionale şi ale
sectorului rural, legate de depunerea cererilor pentru a accesa şi beneficia de
fondurile pilonului 2.

7.2.  Cercetarea, învăţământul, extensia şi instruirea profesională în domeniul
agriculturii

Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o provocare semnificativă la adresa cercetării şi
învăţământului agricol, a activităţii de extensie şi a organizaţiilor profesionale. Reglementarea
UE privind măsurile de susţinere directă a veniturilor în condiţiile PAC obligă toate statele
membre să dezvolte un serviciu naţional de extensie agricolă până în anul 2007. Mai mult, există
o nevoie clară de servicii agricole de calitate în aceste domenii, pentru a îmbunătăţi
competitivitatea şi durabilitatea sectoarelor agricol şi rural şi pentru a facilita satisfacerea
obligaţiilor care revin din calitatea de membru UE stipulate în acquis-ul comunitar. Instituţiile de
cercetare, învăţământ, extensie şi instruire profesională trebuie să aibă un rol semnificativ în
asistarea fermierilor şi populaţiei rurale, pentru a face faţă acestor provocări. Capacitatea acestor
organizaţii de a asigura sprijinul necesar va reprezenta un factor determinant-cheie al ritmului
schimbării, al măsurii în care pot fi reduse presiunile sociale şi al capacităţii fermelor şi
procesatorilor de a satisface standardele UE.

7.2.1. Învăţământul agricol
Reţeaua de învăţământ agricol este bine dezvoltată în România, asigurând o bună acoperire la
nivelul întregii ţări. Există o orientare locală/regională a învăţământului agricol atât
preuniversitar, cât şi superior. În fiecare judeţ există cel puţin două grupuri şcolare agricole,
asigurând instruire profesională la toate nivelurile; universităţile agricole sunt prezente în toate
regiunile principale ale României. Învăţământul preuniversitar este reprezentat de 124 de grupuri
şcolare (agricole, silvice, agromontane şi veterinare). Învăţământul superior este reprezentat de
şase universităţi (dintre care o universitate privată) şi diferite specializări (agricole, de mediu
înconjurător şi în domeniul agroalimentar) în multe alte universităţi, majoritatea localizate în
oraşele mai mici.

Mulţi elevi din zona rurală doresc să se orienteze spre învăţământul neagricol şi specializări
neagricole. În acelaşi timp, în ultimii ani, există o schimbare a interesului de la învăţământul
liceal agricol spre alte specializări, cum ar fi silvicultura, agromontanologia şi industria
alimentară: există o reducere continuă a numărului de elevi din liceele agricole, în timp ce liceele
cu specialitatea silvicultură, zone montane şi industrie alimentară au un număr sporit de elevi.

Creşterea numărului de studenţi din învăţământul universitar agricol indică un interes sporit
pentru învăţământul superior de specialitate.
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În ceea ce priveşte progresul spre aderarea la UE în domeniul învăţământului şi instruirii
profesionale, au fost luate mai multe măsuri în linie cu principiile politicii de instruire
profesională comună, pentru a facilita echivalarea diferitelor niveluri şi profiluri ale
învăţământului din sistemele României şi UE.

Sursele de finanţare pentru instituţiile de învăţământ sunt: bugetul statului, bugetele locale,
veniturile proprii ale unităţilor de învăţământ, donaţii, sponsorizări şi impozite de la persoane
fizice şi juridice. Finanţarea sistemului de învăţământ introdusă în anul 1995 prin Legea
învăţământului asigură utilizarea descentralizată a fondurilor şi permite implicarea comunităţilor
locale în alocarea de resurse financiare suplimentare pentru învăţământ.

Conţinutul învăţământului preuniversitar este prescris de programa şcolară naţională. Aceasta
include o componentă comună pentru toate şcolile de acelaşi tip şi altă componentă decisă de
fiecare şcoală în parte. Nevoia de cunoştinţe tehnice este bine satisfăcută – este asigurată
instruirea tehnică şi practică; este nevoie de un echilibru mai bun, care să favorizeze instruirea
practică. Pe de altă parte, nevoia de cunoştinţe economice şi manageriale în domeniul
agribusiness-ului este insuficient satisfăcută. Există o înzestrare slabă cu echipamente noi şi
materiale didactice.

Există o nevoie uriaşă de instruire a adulţilor, care nu este suficient acoperită. Marea majoritate a
instruirii adulţilor se face prin ANCA (Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă), prin cursuri
scurte. MAPDR nu este implicat în sistemul de învăţământ agricol. Viitorii angajatori şi
autorităţile locale nu sunt suficient implicaţi în învăţământul preuniversitar.

7.2.2. Învăţământul superior şi instruirea
În anii 1990, învăţământul universitar a fost primul dintre toate nivelurile de învăţământ care s-a
adaptat la cererea în schimbare de pe piaţa muncii. Prin urmare, modificările majore din cadrul
reformei au apărut în această perioadă. Totuşi mai există încă câteva aspecte care au fost recent
implementate sau sunt în curs de terminare, cum ar fi structurile universitare sau specializările
care au fost acreditate sau autorizate să funcţioneze în mod provizoriu.

Dacă înainte de anul 1990 existau patru universităţi agricole (Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara) şi
două facultăţi – agricultura şi horticultura – din cadrul Universităţii Craiova, în prezent numărul
de specialităţi şi facultăţi a crescut în mod substanţial, la fel ca şi localizările acestora. Se poate
în prezent studia agricultura şi în alte oraşe, cum ar fi Constanţa, Galaţi, Oradea, Piteşti etc.
Chiar şi mai importantă decât noile localizări este crearea de noi specializări cerute de piaţa
muncii. Ele încearcă să acopere toate noile subiecte de interes: protecţia mediului înconjurator,
ecologie, ingineria genetică agricolă, biotehnologia. Unele cursuri au fost de curând introduse în
programa de învăţământ, dar altele au devenit specialităţi noi (ex., controlul şi supravegherea
calităţii produselor alimentare, ingineria şi managementul în industria alimentară şi activitatea de
catering, agroturism, agricultura durabilă). Specialităţile cu orientare economică s-au dezvoltat în
mod semnificativ – economia agroalimentară, managementul în agricultură. În acest domeniu, au
fost introduse noi cursuri, având ca tematică politica şi comerţul agricol, cum ar fi politica
agricolă comună, utilizarea instrumentelor de preaderare (ex., SAPARD), utilizarea noilor
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instrumente financiare şi bancare pentru finanţarea producţiei agricole, comerţului,
marketingului şi prelucrării. Au fost introduse noi cursuri de masterat, unele cu plată:
management, marketing şi dezvoltare rurală, managementul calităţii produselor agroalimentare;
activitatea de management în domeniul vini-viticol şi organizarea teritoriului, ingineria rurală şi
protecţia mediului înconjurător în agricultură. În afară de cunoştinţele de bază despre extensie
(curs obligatoriu de două semestre) pentru toţi studenţii din cadrul specializărilor agricultură,
horticultură şi sectorul de creştere şi ameliorare a animalelor, a fost creat un curs de masterat
privind activitatea de extensie, deschis doar în Bucureşti. Studenţii participă la un curs de
masterat de 2 ani, cu plată. ANCA a plătit taxele studenţilor înscrişi la acest curs şi imediat i-a
angajat, încercând prin aceasta să sporească calitatea propriului personal.

Pentru a îmbunătăţi calitatea instruirii practice a studenţilor, s-au extins mărimea, numărul şi
tipurile de ferme pentru cursurile practice. Unii studenţi au fost trimişi la practică în unităţile de
cercetare, în Agenţia SAPARD, în diferite servicii administrative din cadrul Ministerului
Agriculturii. Aceste opţiuni au avut drept rezultat o rată mai înaltă a ocupării după absolvire.

În instituţiile de învăţământ superior, programele de învăţământ sunt elaborate de facultăţi sau
departamente; ele trebuie să respecte standardele naţionale.

Instituţiile de învăţământ superior pot organiza activitate de cercetare şi dezvoltare şi pot fi
implicate în activităţi de proiectare, consultanţă sau expertiză; aceste activităţi pot fi organizate
în colaborare cu alte instituţii de învăţământ sau cercetare din România sau din alte ţări.
Programele de cercetare fundamentală, ca şi alte programe de interes special sunt finanţate de
către bugetul de stat pe bază de contract, separat de finanţarea procesului de învăţământ.
Finanţarea contractelor de cercetare se face pe bază de competiţie.

În ciuda unor îmbunătăţiri semnificative în ultimii ani, sistemul de învăţământ şi instruire în
domeniul agricol se confruntă cu o serie de dificultăţi. La nivel universitar, constrângerile
finanţării cercetării cauzează probleme similare cu cele cu care se confruntă instituţiile de
cercetare agricolă, deşi finanţarea salariilor personalului din învăţământ oarecum diminuează
aceste dificultăţi; infrastructura de cercetare şi învăţământ este subdezvoltată, iar legăturile cu
organizaţiile de cercetare şi extensie sunt mai slabe decât se doreşte.

Imediat după anul 1990, a apărut un număr mare de instituţii de învăţământ privat, acoperind
toate nivelurile şi toate specializările, plus noi specializări care nu existau în sistemul de
învăţământ de stat. Era o expresie a dorinţei tinerilor de a avea un acces lărgit la activitatea
educativă, ca şi a nevoii de diversificare a sistemului de învăţământ. În prezent, acestora li se
permite să funcţioneze doar dacă sunt acreditate sau în curs de acreditare (autorizate în mod
temporar). Nu există o competiţie reală între sistemul de învăţământ preuniversitar privat şi sis-
temul public – cel puţin pentru moment. În învăţământul superior, singura universitate agricolă
privată reprezintă o alternativă la specializările oferite de către învăţământul agricol de stat.

Proiectul MAKIS al Băncii Mondiale (Modernizarea sistemului de cunoştinţe şi informaţii în
agricultură) este în curs de desfăşurare începând cu anul 2005. Componenta învăţământ include
înfiinţarea unui centru de instruire şi informaţii (CII), care va funcţiona ca bază de cunoştinţe şi
de informaţii, centru de acreditare şi instruire pentru formatori şi cercetători în domeniul tuturor
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directivelor UE, ca şi al noilor tehnologii agricole. Centrul va fi localizat în Bucureşti la
Universitatea Agricolă şi Veterinară şi va avea legături cu universităţile agricole din Cluj, Iaşi şi
Timişoara. CII: (i) va colecta cunoştinţe privind tehnologiile agricole din ţară şi din străinătate
pentru a satisface atât nevoile fermierilor, cât şi cerinţele UE; (ii) va realiza pachete de extensie
relevante şi module de instruire pe teme selecţionate pentru fiecare domeniu al agriculturii; (iii)
va instrui pe formatori şi pe furnizorii de servicii de extensie şi consultanţă în agricultură şi îi va
acredita; (iv) va instrui pe formatorii şi inspectorii din sistemul de siguranţă a alimentelor şi îi va
acredita; (v) va instrui pe cercetători cu privire la modul de a elabora propuneri de cercetare şi de
a se integra domeniului cercetării europene; (vi) va dezvolta şi implementa un sistem de
tehnologia informaţiei care va servi ca instrument de cunoaştere şi de învăţare. Sistemul va
include o bază de date privind legislaţia şi cerinţele UE în domeniul agriculturii, dezvoltării
rurale şi siguranţei alimentelor, al noilor tehnologii de producţie şi procesare, care va fi
actualizată în mod continuu.

7.2.3. Activitatea de cercetare
De la începutul tranziţiei, finanţarea de către sectorul public a cercetării agricole de la Ministerul
Educaţiei şi Cercetării a scăzut cu 85%, de la 30 milioane USD în 1990 la 4,3 milioane USD în
2002. În plus, în prezent, toată finanţarea cercetării din fonduri publice este alocată pe bază de
competiţie fără o finanţare de bază pentru salarii, investiţii în infrastructură sau realizarea de
programe de cercetare pe termen lung. Această scădere a finanţării cercetării agricole din
sectorul public şi alocarea întregii finanţări publice prin programe competitive au avut un număr
de efecte. Numărul de cercetători a scăzut cu 53% în perioada 1990-2002, pe măsură ce
cercetătorii s-au retras din activitate sau au căutat noi locuri de muncă, în timp ce atractivitatea
activităţii de cercetare pentru tinerii absolvenţi ai facultăţilor a fost periclitată. Deşi numărul
instituţiilor publice de cercetare a scăzut doar cu 20%, a existat o reducere a “masei critice” de
cercetători. Infrastructura de cercetare, mobilitatea cercetătorilor şi accesul la informaţii externe
au avut de suferit. Pentru a supravieţui, în măsură mai mare sau mai mică, instituţiile de cercetare
au adoptat calea logică de utilizare comercială a rezultatelor cercetării, iar până în anul 2001,
veniturile din aceste surse au reprezentat 46% din veniturile totale ale instituţiilor de cercetare.
Şansele ca instituţiile de cercetare să beneficieze de pe urma acestor activităţi comerciale variază
totuşi. Natura cercetării la unele instituţii a avut drept rezultat ca ele să aibă posibilităţi limitate
de activităţi comerciale. Finanţarea cercetării ca “bun public” a avut relativ de suferit.

Unele dintre principalele puncte slabe ale sistemului curent de cercetare sunt următoarele:

! un timp de reacţie prea lung la noile provocări ale economiei de piaţă;

! situaţia legislativă provizorie, care s-a prelungit prea mult, a influenţat în mod negativ
inovaţia şi luarea deciziilor;

! monitorizarea şi evaluarea cercetării în agricultură este dificilă, iar clienţii nu sunt implicaţi;

! există legături slabe între producători, comunitatea ştiinţifică şi factorii de decizie;

! cercetarea agricolă este lipsită de provocări de ordin profesional (cercetătorii sub 30 de ani
reprezintă doar 15%) şi există puţine programe stimulative;

! există o capacitate limitată pentru proiectele cu finanţare pe bază de competiţie;



120

! există o capacitate redusă de atragere a fondurilor suplimentare prin granturi oferite de
programele internaţionale (PHARE, BM, FAO).

În general, în ciuda eforturilor semnificative depuse de cercetători şi manageri, trebuie realizate
îmbunătăţiri considerabile pentru creşterea capacităţii sectorului cercetării în direcţia realizării de
cercetări necesare pentru a îmbunătăţi competitivitatea şi durabilitatea sectorului agricol şi rural
din  România şi a răspunde provocărilor aderării.

Proiectul MAKIS al Băncii Mondiale mai sus-menţionat cuprinde, de asemenea, o componentă
de cercetare, cea mai mare componentă din cadrul proiectului, având drept obiectiv întărirea
capacităţii sistemului naţional de cercetare agricolă (SNCA) de asigurare a cunoştinţelor,
deprinderilor şi informaţiilor agricole bazate pe necesităţile subsectorului agroalimentar şi în
linie cu cerinţele UE. Componenta are, de asemenea, drept scop întărirea capacităţii SNCA de
capitalizare a oportunităţilor de asistenţă financiară disponibile pentru statele membre UE şi de
facilitare a unor legături mai strânse cu “domeniul cercetării europene” (DCE). Pentru sprijinirea
acestor obiective, MAKIS va susţine cercetarea agricolă în următoarele domenii prioritare:
finanţarea implementării programelor şi activităţilor prioritare de cercetare, incluzând
reabilitarea infrastructurii la centrele de cercetare implicate; oferirea oportunităţii pentru cinci
centre de cercetare selecţionate de a se restructura după modelul de “centru de excelenţă”, care
este orientat spre client, spre performanţă şi se poate susţine financiar.

7.2.4.  Activitatea de extensie
Din 1994 până în 1997, eforturile de extensie din domeniul public ale României au fost
întreprinse de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei (MAA) şi, la nivel de judeţ, de direcţiile
sale generale pentru agricultură şi alimentaţie. În anul 1998, cu sprijinul UE, s-a înfiinţat Agenţia
Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA), prin transformarea Direcţiei pentru Extensie,
Consultanţă şi Învăţământ Profesional din MAA. Activităţile de extensie la nivelul întregii ţări
erau realizate prin 42 de birouri de extensie judeţene, cu birouri de extensie locale la nivelul
comunelor. În prezent, există un sistem de extensie cu trei niveluri. În anul 2000, în încercarea de
a face ca serviciul de extensie să se adreseze mai mult necesităţilor locale, funcţionarea şi
controlul personalului de extensie la nivelul judeţului a fost descentralizat şi a trecut la
administraţiile judeţene.

Structura serviciului de extensie în perioada 1998-2001 a avut un număr de deficienţe, care
fuseseră prevăzute într-o revizuire strategică a sistemului de cunoştinţe şi informaţii agricole din
România (AKIS), întreprinsă în 1998. În special fermierii au considerat că este dificil să se
distingă funcţia personalului de extensie la nivelul judeţului şi câteodată serviciul de extensie era
considerat ca altă extindere a guvernului la nivelul judeţului şi exista o integrare limitată a
activităţilor de extensie cu activitatea de cercetare şi învăţământ agricol, ceea ce obstrucţiona
transferul de cunoştinţe şi tehnologie către multitudinea de mici ferme din România. În ciuda
acestor dificultăţi, serviciul de extensie a realizat într-adevăr progrese în instruirea fermierilor şi
pregătirea publicaţiilor de consultanţă.

La 3 ani de la înfiinţare, ANCA a fost reorganizată în mod radical (în anul 2001). A fost introdus
un sistem descentralizat, rezultând o “structură dublă” de subordonare. În timp ce ANCA (la
nivel central) rămânea în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
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(MAPDR), al doilea nivel (centrele judeţene de consultanţă agricolă – CJCA) şi nivelul local al
sistemului (centrele locale de consultanţă agricolă – CLCA) au fost mutate din punct de vedere
administrativ şi financiar în subordinea Ministerului Administraţiei Publice şi Afacerilor Interne,
astfel încât ele primesc finanţare pentru salarii şi cheltuieli pentru birouri de la bugetul de stat,
prin consiliile judeţene, şi raportează financiar către autorităţile judeţene. În sens invers,
programul de extensie este condus de către ANCA, care finanţează activităţile de extensie la
nivel CJCA/CLCA. CJCA/CLCA raportează tehnic către ANCA. Acest sistem funcţionează cu
dificultate. Autorităţile locale (consiliile locale) trebuie să asigure facilităţi pentru consultanţii
agricoli locali, ca şi pentru acoperirea cheltuielilor materiale pentru funcţionarea corespunzătoare
a CJCA şi CLCA. La nivel de judeţ, chiar dacă CJCA au fost înzestrate cu anumite facilităţi şi li
s-au acordat anumite sume de bani pentru cheltuielile de birou, nivelul echipamentelor şi
mijloacelor de comunicaţie (computere, imprimante, xeroxuri, telefoane, faxuri, conectările la
internet) este scăzut. Situaţia este şi mai gravă la nivel local. În majoritatea cazurilor, consultanţii
locali din CLCA împart acelaşi birou cu alte servicii din cadrul primăriei şi doar în puţine cazuri
au un mic birou (cameră) propriu. Accesul la mijloacele de comunicare este în general dificil
(telefon, fax, legătură la internet) şi puţini consultanţi locali au acces la calculator. În multe
cazuri, ei sunt obligaţi să îndeplinească sarcini extraadministrative date de autorităţile locale,
care nu au cu nimic de-a face cu consultanţa agricolă. Nu există posibilitatea de a oferi
stimulente pentru munca de bună calitate (celor cu rezultate bune), deoarece activitatea lor este
evaluată de către ANCA, iar ei sunt plătiţi prin alt minister. Deşi sistemul funcţionează în unele
judeţe (în special la nivel CJCA), relaţia în general dificilă cu autorităţile locale a afectat în mod
negativ întregul sistem, mai ales la nivelul comunelor (CLCA).

Deficitul de personal este semnificativ, deoarece doar 900 de agenţi de extensie locali trebuie să
acopere 2700 de comune. Când consultanţii locali acoperă mai multe comune (cel mai frecvent
3-5 comune), lor nu li se plăteşte transportul.

Constrângerile de ordin logistic ale fluxului de informaţii (disponibilul foarte limitat de telefoane
şi acces la internet) au un impact important asupra calităţii serviciilor asigurate de consultanţii
locali. Există o nevoie semnificativă de instruire a consultanţilor agricoli, în special în domeniile
care nu au fost acoperite până acum, cum ar fi reglementările şi cerinţele UE cu privire la
calitatea şi igiena produselor agroalimentare, practicile şi tehnologiile prietenoase din punct de
vedere al mediului înconjurător, agricultura ecologică, siguranţa alimentelor, bunăstarea
animalelor. La fel de importantă este şi instruirea consultanţilor în ceea ce priveşte accesul la
susţinerea agriculturii din partea politicii agricole comune, astfel încât, în momentul aderării,
aceştia să îi poată ajuta pe fermieri să întocmească cererile de finanţare. Bugetul ANCA permite
instruirea unui număr limitat de consultanţi în fiecare an.

În conformitate cu legile/hotărârile guvernamentale prin care s-a înfiinţat ANCA, sistemul a fost
finanţat în totalitate din surse bugetare publice, iar orice venituri obţinute se întorceau în mod
automat la bugetul public. Totuşi, începând cu 1 ianuarie 2005, Hotărârea Guvernului nr.
409/2004 permite ca ANCA să reţină veniturile din activităţile sale, permiţând astfel o
îmbunătăţire potenţială a volumului şi calităţii serviciilor asigurate, ca şi o privatizare graduală a
serviciului.
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Populaţia agricolă a crescut cu 60% în ultimul deceniu, datorită restituirii suprafeţelor de teren şi
restructurării severe a sectoarelor industriei şi serviciilor în perioada de tranziţie. Majoritatea
“noilor” fermieri nu au pregătire în domeniul agriculturii; prin urmare, există o nevoie
semnificativă de instruire adecvată. Pentru moment, ANCA este singurul organism care oferă
cursuri de instruire pentru populaţia adultă în sectorul agricol. O parte importantă din activitatea
ANCA şi a reţelei sale constă în organizarea unor asemenea cursuri de instruire pentru fermieri.
La terminarea acestor cursuri de instruire, fermierii obţin un certificat. Acest certificat este
necesar pentru producători dacă ei vor să aibă acces la subvenţii şi să funcţioneze pe piaţă. Există
o imensă nevoie de asemenea cursuri – deja a devenit un lucru obişnuit ca la începutul lui martie
să se pună afişe care anunţă că locurile disponibile pentru asemenea cursuri s-au ocupat deja
pentru anul respectiv. Capacitatea reţelei ANCA de a satisface cererea de cursuri pentru fermieri
este foarte limitată, atât în termeni financiari, cât şi logistici. În utilizarea fondurilor sale pentru
activitatea de extensie, ANCA trebuie să acopere o varietate de activităţi, astfel încât fondurile
alocate organizării acestor cursuri nu pot fi mărite mai mult.

Componenta de extensie a proiectului MAKIS al Băncii Mondiale va susţine dezvoltarea
serviciilor de consultanţă în două moduri: în primul rând, o întreagă gamă de activităţi de
consultanţă şi instruire va fi susţinută prin utilizarea furnizorilor de servicii contractate
(finanţarea cursurilor pe tematică agricolă desemnate în primul rând să instruiască şi să
acrediteze pe fermieri, agroprocesatori şi mici oameni de afaceri, care, la rândul său, va da
posibilitatea producătorilor să îşi comercializeze produsele, să aibă acces la subvenţii şi la
credit); în al doilea rând, practici de lucru îmbunătăţite vor fi introduse în sistemul public de
consultanţă existent.
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Anexa 1: Principalele cheltuieli ale bugetului MAPDR
Miliarde lei, preţuri
curente 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Aprobat
2005

Total buget 5209,1 4872,5 8877,2 10804 11906,9 17744,7 26145,8 23339,6
Subvenţii 557,9 954,5 1191,9 2743 4450,7 5072,5 3134,3 3224,0
-îmbunătăţiri funciare
(SNIF) 389,7 479 789,5 1072 2094,0 2039,0 1807,5 1200,0
-AUA 56,6 130,4 148,0 300,0
-rata dobânziia 26,1 18,9 49,5 93 103,7 41,8 16,9 40,0
-seminţe 108 272 352,9 759 970 1279,1 849,2 852,2
-depozitare grâu 34,1 74,5
-alocări pentru
instituţii publice 819,4 1220 1580,0 312,5 631,8
Prime 162,7 341,3 713,7 693 943,8 1371,1 1783,9 1800,0
-lapte 160,7 243 943,8 1371,1 1783,9 1800,0
-viţei 25,4 5
-grâu 114,7 232 451 450
-export grâu şi porumb 22,4 102 98,6
-export carne 6,3 3,4
Transferuri 2772,8 2142,9 4936,5 5774,6 3525,1 7550,7 18311,7 15671,2
-compensaţii pentru
calamităţi naturale 38

677,0 552,7 50,0

-cupoane (98-00)/
numerar (01-03) 2712,1 2110,7 4853,4 5601,6 134,5 1384,5 10205,4 5221,8
-animale de prăsilă 52,3 115,3 65,4 47,6 48,5 52,0
-programe culturi 747,4 688,4 939,1 1977,8
-programe animale 756,0 1394,8 2755,1 2016,0
-depozitare grâu 15,4 338,0
-subvenţii maşini/fond
“DRA” b 1700 740,6 903,9 700,0
-îngrăşăminte gratuite 1969,2
-subvenţii motorinăc 425,1 3026,0
-subvenţii asigurări 14,4 23,0 50,0
-credit subvenţionatd 127,0 150,0
-subvenţii adăposturie 77,0 80,0

Împrumuturi 700 600
-credite subvenţionate
de la buget 700 600
Cheltuieli cu
personalul 488,3 864,7 914,1 704,7 866,3

1254,3 1096,3 1138,9

Cheltuieli cu
materiale 243,8 300,1 704,7 316,7 1202,8

1556,1 667,1 735,0

Cheltuieli de capital 247,5 183,9 309,3 323,9 728 786,4 965,7 978,6

a Pentru achiziţia de maşini în perioada 1999-2001; programul a fost întrerupt în 2001, dar subvenţiile au fost plătite
până la sfârşitul perioadei de plăţi planificate.
b Subvenţii pentru maşinile din producţia internă (de obicei 45% din preţ).
c 5000 lei/l de motorină pentru cantităţile aprobate de direcţia locală a MAPDR.
d Între 3% şi 10% din creditul principal.
e Doar pentru vaci de lapte.
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Anexa 2a: Introducerea politicii agricole comune a UE
în România – metodologia de modelare

Această secţiune schiţează câteva aspecte de ordin metodologic ale modelării utilizate în
Capitolul 3 al acestui studiu.

Pentru a evalua şi simula o serie de scenarii privind adoptarea politicilor agricole ale UE şi
pentru a oferi informaţii privind posibilul impact asupra valorii adăugate a producătorilor
(venitul fermierilor), asupra veniturilor reale ale consumatorilor, asupra sărăciei şi asupra
bugetului statului s-a utilizat un model de echilibru parţial al sectorului agricol al României. În
model sunt incluse zece produse agricole principale, şi anume grâu, orz, porumb, floarea-
soarelui, cartofi, lapte, carne de vită, carne de porc, carne de pasăre şi ouă. Aceste produse
reprezintă aproape 70% din producţia agricolă brută.

Pentru fiecare dintre aceste activităţi, metoda simulării identifică şi cuantifică impactul potenţial
al schimbărilor gradului de protecţie, în scenarii diferite. Impactul agregat asupra veniturilor
producătorilor primari, estimat prin valoarea adăugată, măsoară efectele combinate ale
distorsiunii preţurilor pe pieţele produselor agricole şi inputurilor, comparând valoarea adăugată
a activităţilor analizate la preţuri interne cu valoarea adăugată în echivalent preţuri la frontieră.

În principiu, analiza cantitativă a gradului de protecţie urmăreşte să măsoare devierea relativă a
preţurilor observate ale produselor pe piaţă faţă de preţurile umbră echivalente, adică devierea
preţurilor private (piaţa financiară, vizibilă) faţă de preţurile sociale (economice, umbră)1. În
general vorbind, aceste diferenţe măsurate ale preţurilor apar din două surse principale2,
deoarece există efecte politice (pozitive sau negative) şi efecte de piaţă (pozitive3 sau negative).
Efectele de piaţă apar datorită caracteristicilor specifice ale (pieţelor) anumitor bunuri sau
servicii sau datorită tehnologiei de producţie a bunului sau serviciului respectiv. Deoarece aceste
efecte conduc la preţuri reale care deviază de la echivalenţii lor de eficienţă, se face referire la ele
ca la efecte ale eşecurilor pieţei. În conformitate cu criteriile acceptate în economia bunăstării,
guvernele trebuie să realizeze un nivel al producţiei, consumului şi fixării preţurilor “optimale”
din punct de vedere social. Astfel, intervenţia guvernului poate avea două intenţii principale,
deoarece trebuie (i) să compenseze eşecurile pieţei existente sau (ii) să afecteze veniturile
consumatorilor, producătorilor sau bugetul statului, nu neapărat cu privire la eşecurile pieţei care
există în mod curent. Prin acest semnal, orice intervenţie “nonoptimală” a guvernului are drept
rezultat aşa-numitul eşec al guvernului, constituind intervenţii care nu corectează eşecul pieţei
sau intervenţii care de fapt fac ca societatea să aibă o situaţie mai puţin bună.
                                                          
1 Valorile economice reflectă valorile pe care societatea ar fi doritoare să le plătească pentru bunuri sau servicii, în
timp ce valorile financiare sunt preţurile pe care oamenii le plătesc în realitate.
2 În acest context, o a treia sursă posibilă de diferenţe de preţ, şi anume existenţa bunurilor valoroase sau
nevaloroase, nu este luată în considerare în mod explicit.
3 Chiar dacă, în general vorbind, efectele de piaţă au într-adevăr şi un impact negativ asupra bunăstării generale, ele
pot avea efecte pozitive de venit la unii agenţi economici (şi anume creşterea rentelor producătorilor care au poziţie
de monopol).
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Există două categorii principale de politici de susţinere pentru agricultură care trebuie luate în
considerare: intervenţiile asupra preţurilor pe piaţă şi subvenţiile guvernamentale. Susţinerea
preţurilor pieţei (pozitivă sau negativă) acţionează în mod direct prin intervenţiile asupra
preţurilor sprijinite de bariere de comerţ exterior, cum ar fi taxe vamale la import, subvenţii la
export şi/sau restricţii cantitative asupra importurilor  sau exporturilor. Subvenţiile guver-
namentale constau, în general, din subvenţii pentru investiţii de capital, credite subvenţionate,
îmbunătăţiri funciare, plăţi directe, cercetare şi extensie şi altele care nu afectează direct preţurile
pieţei. Prin acest semnal, cheltuielile bugetare care sunt parte a programelor de susţinere a
preţurilor (cum ar fi achiziţiile la preţuri de intervenţie) trebuie excluse din tipul de analiză
aplicat, deoarece măsurile legate de preţuri surprind efectele unor asemenea programe.

Potrivit criteriilor acceptate în analiza politicii comerciale, în calcularea intervenţiilor legate de
preţurile pe piaţă, studiul de faţă compară preţurile agricole cu preţurile echivalente la frontieră
(internaţionale) ale produselor şi inputurilor comerciale. Adică situaţia contrafactuală pentru
analiza impactului politicii preţurilor şi politicii comerciale este definită ca fiind situaţia în care
fermierii plătesc şi primesc preţuri similare cu cele care ar exista în absenţa oricărei intervenţii
politice şi a oricăror distorsiuni structurale. Analiza realizată în acest studiu presupune că
România este “un primitor de preţuri” pe pieţele internaţionale pentru produsele analizate. Tarife
nominale (sau echivalenţi tarifari) se aplică la fiecare produs în parte.

Echivalenţii preţurilor la frontieră sunt calculaţi ca valori unitare ale mărfurilor importate sau
exportate, depinzând de poziţia comercială a României în ceea ce priveşte produsul respectiv.
Bazele de date specifice statistice existente nu permit o separare între diferitele calităţi ale
produselor comercializate. Ne putem aştepta ca produsele de calitate superioară să împingă în
sus preţurile la frontieră, rezultând o protecţie negativă a produsului respectiv.

Impactul asupra veniturilor fermierilor

Pentru a examina impactul politicilor asupra alocării resurselor şi venitului agricol, estimăm
efectul intervenţiei preţurilor asupra randamentului factorilor primari (adică activităţile cu valoa-
re adăugată) prin explicarea efectului intervenţiei asupra preţurilor produselor şi inputurilor (con-
sumurilor) intermediare (comercializabile pe plan internaţional). Valoarea adăugată este definită
ca diferenţa între valoarea producţiei brute şi valoarea inputurilor (consumurilor) intermediare
sau, în termeni de plăţi factoriale, ca randament al resurselor de teren de forţă de muncă şi de
capital. Trebuie observat că structurile costurilor disponibile nu au fost ajustate pentru impactul
modificărilor preţurilor relative ale inputurilor comerciale asupra matricei inputurilor (adică
ipoteza coeficienţilor ficşi). O asemenea ajustare este conceptual posibilă, dar nu intră în sfera
studiului de faţă, deoarece necesită date sofisticate privind inputurile şi o noţiune clară a funcţiei
de producţie relevante. Consecinţa ipotezei coeficienţilor ficşi este aceea că ar putea supraevalua
adevăretele costuri relative ale inputurilor.

Astfel, venitul fermierilor este determinat de diferenţa între costurile inputurilor şi veniturile care
rezultă din vânzarea produselor agricole şi din oricare din transferurile monetare nelegate de
preţ, oferite fermierilor (de ex., plăţile la hectar pentru culturi agricole sau pe cap de animal).
Acest studiu accentuează valoarea adăugată ca fiind o aproximare adecvată a venitului
producătorilor primari, deoarece datele disponibile privind costurile indică faptul că valoarea
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adăugată pe unitate în medie nu depăşeşte 20% din valoarea producţiei brute. De exemplu, în
cazul producţiei de carne de vită, câştigurile fermierilor (valoarea adăugată) vor fi influenţate de
nivelul protecţiei la cerealele furajere, ca şi de costul şi protecţia inputurilor, cum ar carburanţii,
substanţele chimice agricole, maşinile şi echipamentele etc. Cu referire la întregul sector, descrie
stimulentele relative din cadrul sectorului. Orice schimbare în cadrul politicilor agricole cu
impact asupra preţurilor inputurilor, preţurilor produselor sau altor transferuri monetare (cum ar
fi plăţile compensatorii ale UE) se traduce în modificări ale valorii adăugate a producţiei agricole
(adică, veniturile fermierilor). Merită să subliniem că diferenţele între modificările valorii
adăugate şi modificările valorii producţiei agricole brute sunt cauzate de modificările costului
inputurilor (consumurilor) intermediare.

Discuţia de până acum a pornit de la premisa că nivelurile de producţie la toate activităţile
analizate rămân constante (adică ipoteza ofertei total inelastice). Aceasta este o ipoteză
simplificatoare, dar care probabil surprinde esenţa efectelor pe termen scurt. Totuşi, după un
timp oarecare, producătorii ar începe în mod firesc să reacţioneze la noua situaţie a preţurilor,
reajustând structura producţiei şi nivelul general al intensităţii resurselor.

Pe termen mediu şi lung, nivelul producţiei diferitelor produse reacţionează la nivelul
profitabilităţii fiecărui produs. Prin urmare, modificările valorii adăugate vor conduce, de
asemenea, la modificări ale producţiei totale, adăugându-se la modificările iniţiale ale veniturilor
fermierilor. Pentru fiecare produs, gradul de reacţie a ofertei pe termen mediu-lung este
determinat de elasticităţile ofertei, care în acest studiu, au fost aceleaşi cu elasticităţile utilizate în
studii similare ale Băncii Mondiale pentru alte ţări din regiune. Elasticităţile ofertei de producţie
aplicate în sensul obişnuit (indicate ca „elasticităţi neajustate” (e), au fost 0,3 pentru orz, 0,4
pentru grâu, lapte şi carne de vită, 0,5 pentru porumb, floarea-soarelui şi ouă, 0,6 pentru cartofi şi
0,75 pentru carne de porc şi carne de pasăre. Acestea nu sunt elasticităţi ale ofertei estimate
econometric; ele au fost stabilite după opinia experţilor. Coeficienţii input-output (cantitatea de
inputuri (consumuri) intermediare pe unitate de producţie la produsele principale) au fost
presupuşi ca rămânând constanţi şi nu au fost operate ajustări pentru efectele de preţ încrucişate.
Pentru fiecare activitate, rezultatele obţinute sunt comparate, presupunând o reacţie a ofertei
complet inelastică (elasticitate = 0), cu cele obţinute prin utilizarea elasticităţii ofertei pe termen
mediu.

În etapa următoare, elasticităţile au fost ajustate pentru a surprinde diferenţa din raportul între
valoarea adăugată şi preţ (Valdes, 1973, p. 158 f) în activităţile de producţie considerate. În
particular, „elasticităţile ajustate”, ε, sunt calculate prin înmulţirea elasticităţilor neajustate cu
raportul dintre valoarea adăugată şi preţul produsului (ε = e*v), unde v este raportul dintre
valoarea adăugată pe unitate la preţuri de bază (VA, adică valoarea-adăugată pe unitate  din
perioada de bază a scenariului A) şi preţul perioadei de bază (pA) (v = VA/pA). Estimările reacţiei
ofertei cantitative procentuale pentru produsul j inclus de modificările valorii adăugate la
preţurile din scenariul B4 au fost calculate aplicând ∆qj (în %) = ε * (VjB/VjA – 1) * 100,
unde ∆qj indică modificarea cantităţii produse şi raportul VjB/VjA indică modificarea valorii
adăugate la preţuri din Agenda 2000 şi, respectiv, preţuri de bază. Calcularea modificării valorii
produsului brut total comparativ cu scenariul perioadei de bază a fost surprinsă de expresia:
                                                          
4 În calcularea valorii adăugate în diferite scenarii, coeficienţii input-output rămân constanţi, dar ajustările pentru
modificările preţurilor inputurilor intermediare în scenarii au fost incluse în simulări.
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[(pB + cB) * qB]{[(pA + cA) * qA]-1, unde pB reprezintă nivelul preţurilor PAC şi cB reprezintă
plăţile (compensatorii) directe ale politicii tip PAC la producătorii primari, transformat în
echivalent preţ unitar. Calculul valorii adăugate totale este, de asemenea, bazat pe cantităţile de
qB PAC şi, respectiv, qA din perioada de bază. În consecinţă, presupunând o reacţie pozitivă a
ofertei, modificarea procentuală a valorii adăugate pe unitate diferă de modificarea procentuală a
valorii adăugate totale, datorită efectelor cantitative ale reacţiei ofertei.

Impactul asupra veniturilor reale ale consumatorilor

Modificările preţurilor producţiei agricole au, de asemenea, un impact asupra consumatorilor, şi
anume prin impactul lor asupra preţurilor alimentelor. Gospodăriile populaţiei din România, în
medie, cheltuiesc aproximativ 34% din venitul lor disponibil pentru cumpărarea de alimente şi
băuturi (pe decile, cheltuielile variază între 26 şi 37%5: vezi Tabelul A2.1). Astfel, reformele
politice care afectează preţurile alimentelor vor afecta fără îndoială venitul real al
consumatorilor.

O anchetă detaliată asupra gospodăriilor care a fost disponibilă a permis includerea a
aproximativ 65 de produse (şi grupe de produse) alimentare şi băuturi în simulări. Din datele
statistice disponibile, am putut vedea ponderile din venitul gospodăriilor afectate cheltuielilor
pentru fiecare produs în parte. Pentru claritatea rezultatelor, aceste produse au fost agregate în
grupe de produse alimentare în următoarele tabele (aceste grupe vor fi numite „produse
alimentare” în secţiunile ulterioare ale acestui studiu). Produsele alimentare acoperite de această
analiză sunt cerealele şi pastele făinoase, carnea şi produsele din carne, laptele şi produsele
lactate, grăsimile şi uleiurile de oringine vegetală şi animală, legumele şi cartofii, băuturile
alcoolice6. Tabelul A2.1 prezintă date ale eşantioanelor privind cheltuielile nominale şi ponderile
cheltuielilor.

Pentru fiecare scenariu, modificările preţurilor alimentelor au fost obţinute prin ajustarea
preţurilor alimentelor din perioada de bază cu modificarea relativă a preţului materiilor prime
agricole ponderat cu ponderea sa în total costuri ale coşurilor alimentare ale gospodăriilor.
Pentru fiecare scenariu, metoda pe care o folosim (bazată pe Schiff şi Valdes, 1992, cap. 8) este
să calculăm efectul modificării preţului produsului primar asupra preţului cu amănuntul şi apoi
să calculăm modificarea aşteptată a costului coşului consumatorilor, în condiţiile unui venit
nominal constant. Modificările preţurilor alimentelor a trebuit estimate pe baza ponderilor
costurilor presupuse ale produselor agricole materii prime în costurile totale ale industriei
prelucrătoare alimentare. Transmisia modificărilor preţurilor a fost calculată presupunând marje
de prelucrare şi comercializare constante, adică modificările preţurilor alimentelor sunt rezultatul
modificării preţurilor produselor materii prime.
                                                          
5 A se observa că aceste valori (cum ar fi cele prezentate în Tabelul A2.1) reprezintă ponderile cheltuielilor care au
fost calculate pe baza cheltuielilor băneşti ale gospodăriilor din România. Astfel, ponderea cheltuielilor relativ
scăzute ale gospodăriilor foarte sărace (decila 1) nu reprezintă o încălcare a legii lui Engel, ci ponderea relativ mare
a alimentelor consumate din producţia proprie (obţinută în cadrul gospodăriei).
6 În plus, au fost incluse în analiză şi următoarele grupe de produse: peşte şi produse din peşte, fructe, băuturi
nealcoolice şi produse din tutun. Deoarece s-a presupus că nici unul dintre produsele agricole analizate nu a avut un
impact direct asupra preţurilor acestor produse alimentare, ele nu vor fi prezentate în tabelele cu rezultate următoare.
Totuşi cheltuielile cu aceste produse rămân ca o constantă în evaluarea agregată a efectelor asupra veniturilor
consumatorilor.
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Tabelul A2.1: Structura cheltuielilor gospodăriilor (2003)

Medie Decila I Decila II Decila V Decila VIII Decila  IX Decila X
                                                         Cheltuieli nominale (mii lei/ locuitor)
Total cheltuieli 1.305,1 641,0 797,0 1.175.0 1.615,0 1.917,8 2.789,3
Alimente şi băuturi 448,9 167,7 246,7 424,6 598,5 690,6 875,0
Alimente şi băuturi
nealcoolice 434,3 162,4 238,1 412,7 578,4 668,8 840,9
                                                          Pondere cheltuieli (% din total cheltuieli băneşti)
Total cheltuieli 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Alimente şi băuturi 34,4 26,2 30,9 36,1 37,1 36,0 31,4
Alimente şi băuturi
nealcoolice 33,3 25,3 29,9 35,1 35,8 34,9 30,1
Cereale şi paste
făinoase 8,5 10,3 11,6 10,0 7,8 6,7 4,7
Carne şi produse din
carne 8,5 3,7 5,0 8,3 10,1 10,4 9,6
Peşte şi produse din
peşte 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
Lapte şi produse
lactate 4,0 2,2 2,7 4,2 4,5 4,6 4,0
Ouă 0,9 0,5 0,6 1,0 1,1 1,1 0,9
Grăsimi şi uleiuri 2,1 2,4 2,6 2,4 2,0 1,9 1,4
Fructe, proaspete şi
uscate 1,5 0,7 0,9 1,4 1,8 1,8 2,0
Legume şi cartofi 3,5 2,5 3,0 3,7 3,9 3,8 3,1
Zahăr şi produse
zaharoase 1,6 1,5 1,6 1,7 1,6 1,5 1,4
Băuturi nealcoolice 1,8 0,7 1,1 1,7 2,1 2,3 2,5
Băuturi alcoolice 1,1 0,8 1,1 1,0 1,2 1,1 1,2

Sursa: INS (2003), calculaţii proprii.

Preţurile mai mari ale alimentelor conduc la o creştere a cheltuielilor cu alimentele şi, dat fiind
un venit disponibil nominal fix (adică o sumă fixă de bani disponibilă pentru consum),
consumatorul este forţat, prin urmare, să reducă consumul său total de bunuri şi servicii cu
creşterea procentuală a cheltuielilor cu alimentele înmulţită cu ponderea cheltuielilor cu
alimentele în total consum. Această reducere a capacităţii consumatorului de a achiziţiona bunuri
şi servicii este echivalentă cu o reducere a venitului său real. Mai precis, acest lucru corespunde
cu o „variaţie echivalentă” a venitului consumatorilor, ca rezultat al modificărilor preţurilor
alimentelor. În mod conceptual, toate tipurile de gospodării sunt confruntate cu modificări
identice ale preţurilor alimentelor, dar impactul acestor modificări ale preţurilor asupra
veniturilor lor reale variază ca rezultat al ponderii diferite a diferitelor produse alimentare în
cadrul cheltuielilor gospodăriei. Grupele diferite de venit au diferite structuri de consum şi,
astfel, această estimare surprinde acest efect diferenţial al unei anumite modificări a preţurilor
agricole. Cea mai mare reducere relativă a veniturilor reale ale consumatorilor se înregistrează
în gospodăriile în care cea mai mare parte a cheltuielilor băneşti este alocată cumpărării de
alimente.

Pe termen mediu şi lung, consumatorii se vor adapta noii serii de preţuri relative, îndepărtându-se
de la consumul de alimente care au devenit relativ mai scumpe ca urmare a modificării
politicilor. Consumatorii îşi vor adapta structura consumului la modificările preţurilor relative,
iar creşterea preţurilor alimentelor ar putea afecta într-o oarecare măsură salariile nominale (în
sensul creşterii acestora) şi, drept urmare, şi asupra noii ponderi a cheltuielilor cu alimentele (în
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sensul scăderii acesteia). Se aşteaptă ca impactul pe termen mediu şi lung asupra veniturilor, prin
urmare, să fie mai moderat în comparaţie cu impactul pe termen scurt.

În ceea ce priveşte analiza efectului asupra ofertei şi veniturilor agricole, a fost apoi simulat
impactul pe termen mediu şi lung asupra consumatorilor, permiţând consumatorilor ajustarea
structurii lor de consum la modificările preţurilor relative. A fost utilizată o metodă simplă
pentru a oferi o imagine asupra magnitudinii posibilelor impacturi ale reacţiei cererii. Măsura
exactă a ajustării va fi determinată prin elasticitatea cererii în raport cu preţul la fiecare produs,
care reglează gradul de adaptare a consumatorilor la modificările preţurilor alimentelor. Pentru a
surprinde mai bine reacţia pe termen mediu şi lung a consumului la modificarea preţurilor, au
fost introduse elasticităţile cererii în raport cu preţul pentru fiecare grup de produse separat. Aşa
cum s-a discutat mai înainte în cazul reacţiei ofertei, aceste elasticităţi nu sunt estimate din punct
de vedere econometric, dar au fost selectate mai ales pe baza opiniei experţilor şi luând în
considerare elasticităţile utilizate în studii similare ale Băncii Mondiale pentru alte ţări din
regiune. În mod specific, s-a presupus că elasticităţile cererii sunt –0,1 pentru pâine, paste
făinoase, cartofi şi zahăr, -0,2 pentru grăsimi vegetale şi băuturi alcoolice şi –0,3 pentru toate
celelalte produse. În comparaţie cu ceea ce s-a estimat şi s-a presupus pentru alte studii în
condiţiile unei modificări unice a preţurilor, aceste elasticităţi sunt destul de scăzute. Totuşi,
luând în considerare faptul că simularea surprinde modificări simultane ale multor preţuri, noi ne
aşteptăm ca aceşti parametri să fie mai scăzuţi decât cei care se aplică în condiţiile unei singure
modificări a preţurilor.

Impactul asupra sărăciei

Aşa cum s-a menţionat mai înainte în această secţiune, gospodăriile populaţiei din România
cheltuiesc în medie aproximativ o treime din venitul lor disponibil pentru alimente şi băuturi;
pentru unele grupe de venituri, aceste cheltuieli se ridică la 37% (vezi Tabelul A2.1). În
consecinţă, toate modificările cadrului de politică agricolă care au drept scop creşterea preţurilor
produselor e posibil să reducă în mod semnificativ veniturile reale ale consumatorilor interni.
Pentru a evalua impactul potenţial al scenariilor de politică analizate asupra părţii mai sărace a
populaţiei României, analiza efectelor pentru consumatorii de produse alimentare a fost extinsă
cu o estimare a efectelor potenţiale ale sărăciei din scenarii.

Ponderea populaţiei din România considerată săracă a fost determinată pe baza indicelui total al
sărăciei şi a indicelui sărăciei extreme. Nivelul consumului total la aceste limite de sărăcie este
de 1.535.570 ROL şi, respectiv, 1.060.658 ROL de locuitor. În ceea ce priveşte prima limită a
sărăciei, 28,9% din populaţia României ar putea fi clasificată ca fiind săracă. Conform celei de-a
doua limite a sărăciei, ponderea persoanelor sărace în totalul populaţiei s-a ridicat la 10,9% în
anul 2002 (Banca Mondială, 2003, România: Evaluarea sărăciei, col. 2, p. 9f).



Anexa 2b. Introducerea politicii agricole comune a UE în România – tabele cu
rezultate detaliate

Tabelul A2.2. Activităţi de producţie agricolă în condiţiile politicilor curente, 2004

Grâu Orz Porumb Floarea-
soarelui

Cartofi Lapte Carne de
vită

Carne de
porc

Carne de
pasăre

Ouă

Inputuri intermediare lei/tx 2.877.619 2.105.384 2.404.764 4.149.859 4.827.683 3.229.708 26.405.371 25.126.811 27.651.806 43.082.656
Producţie lei/t 4.566.797 5.449.534 5.067.750 7.360.400 7.865.000 6.285.222 31.802.475 41.293.013 34.549.151 28.708.067
Valoare adăugată pd_0 lei/t 1.689.179 3.344.150 2.662.986 3.120.541 3.037.317 3.055.514 5.397.104 16.166.202 6.897.346 -14.374.589
Plăţi directe lei/t 500.000 300.000 0 300.000 0 217.284 5.000.000 8.000.000 5.000.000 0
Valoare adăugată -
pd_100

lei/t 2.189.179 3.644.150 2.662.986 3.510.541 3.037.317 3.272.798 10.397.104 24.166.202 11.897.346 -14.374.589

RPNO % 4,6 49,0 50,3 8,4 84,3 2,9 7,6 52,5 8,4 -5,8
RPNI % 21,1 29,3 31,5 20,4 54,6 30,9 22,2 21,1 22,7 13,6
RPE pd_0 % -15,5 61,3 72,6 -3,9 165,4 -14,6 -32,7 138,9 -72,0 -358,8
RPE pd_100 % 9,5 75,8 72,6 5,1 165,4 -8,6 29,6 257,2 -51,6 -358,8

x pe tonă de producţie; pd_0: fără plăţi directe; pd_100: cu plăţi directe.
Abrevieri: VA: valoare adăugată; RPNO/I: rata protecţiei nominale pentru outputuri/inputuri; RPE: rata protecţiei efective.

Tabelul A2.3. Activităţi de producţie agricolă în condiţiile unui scenariu nonintervenţionist, 2004

Grâu Orz Porumb Floarea-
soarelui

Cartofi Lapte Carne de
vită

Carne de
porc

Carne de
pasăre

Ouă

Inputuri intermediare lei/tx 2.375.814 1.628.350 1.829.222 3.446.632 3.122.055 2.466.612 21.611.612 20.752.733 22.538.765 37.921.779
Producţie lei/t 4.374.226 3.701.264 3.372.261 6.787.112 4.266.452 6.045.882 29.635.237 27.518.754 47.130.883 34.788.768
Valoare adăugată pd_0 lei/t 1.988.412 2.072.915 1.543.039 3.340.479 1.144.397 3.579.270 8.023.625 6.766.021 24.592.118 -3.133.011

x pe tonă de producţie; pd_0: fără plăţi directe; pd_100: cu plăţi directe.
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Tabelul A2.4. Activităţi de producţie agricolă în condiţii de preţuri tip PAC fără plăţi directe, 2004

Grâu Orz Porumb Floarea-
soarelui

Cartofi Lapte Carne de
vită

Carne de
porc

Carne de
pasăre

Ouă

Inputuri intermediare lei/tx 2.805.516 2.006.122 2.233.327 4.148.598 4.827.683 2.778.932 26.665.403 23.087.140 25.774.466 40.569.897
Producţie lei/t 4.056.981 4.042.218 3.909.350 7.340.595 4.904.535 6.631.273 33.108.504 42.958.979 30.831.812 34.845.736
Valoare adăugată_pd_0 lei/t 1.251.465 2.036.096 1.676.023 3.191.997 76.852 3.852.342 6.443.101 19.871.838 5.057.346 -5.724.131
RPNO % -7,5 9,6 15,9 8,2 15,0 21,4 41,0 65,5 1,9 16,4
RPNI % 18,1 23,2 22,1 20,4 54,6 12,7 23,4 11,2 14,4 7,0
RPE pd_0 % -37,4 -1,8 8,6 -4,4 -93,3 7,6 -19,7 193,7 -79,4 …
VA faţă de pol. crt. % -25,9 -39,1 -37,1 -0,6 -97,5 26,1 19,4 22,9 -26,7 …

x pe tonă de producţie; pd_0: fără plăţi directe; pd_100: cu plăţi directe.
Abrevieri: VA faţă de pol. crt.: modificarea valorii adăugate în scenariul analizat faţă de scenariul de bază (politici curente)

Tabelul A2.5. Activităţi de producţie sectorială în condiţiile politicilor actuale, 2004

Total Grâu Orz Porumb Floarea-
soarelui

Cartofi Lapte Carne de
vită

Carne de
porc

Carne  de
pasăre

Ouă

Inputuri intermediare mld. lei 124.677 13.782 2.183 19.234 4.205 18.697 16.516 10.415 15.623 10.673 13.348
Producţie mld. lei 198.566 21.872 5.652 40.534 7.459 30.460 32.142 12.544 25.675 13.335 8.894
Valoare adăugată pd_0 mld. lei 73.889 8.090 3.468 21.300 3.254 11.763 15.625 2.129 10.052 2.662 -4.453
Plăţi directe mld. lei 3.463 900 90 0 195 0 1.111 50 800 317 0
Valoare adăugată
pd_100

mld. lei 77.352 8.990 3.558 21.300 3.449 11.763 16.737 2.179 10.852 2.979 -4.453

RPNO % 28 5 49 50 8 84 3 8 53 8 -6
RPNI % 21 21 29 31 20 55 31 22 21 23 14
RPE pd_0 % 12 -15 61 73 -4 165 -15 -33 139 -72 -359
RPE pd_100 % 17 -6 66 73 2 165 -9 -31 158 -69 -359

pd_0: fără plăţi directe; pd_100: cu plăţi directe.

Tabelul A2.6. Activităţi de producţie sectorială în condiţiile unui scenariu nonintervenţionist, 2004
Total Grâu Orz Porumb Floarea-

soarelui
Cartofi Lapte Carne de

vită
Carne de

porc
Carne  de

pasăre
Ouă

Inputuri intermediare mld. lei 97.772 11.379 1.689 14.631 3.493 12.091 12.614 8.524 12.903 8.700 11.749
Producţie mld. lei 163.849 20.950 3.839 26.973 6.878 16.524 30.918 11.689 17.110 18.192 10.778
Valoare adăugată pd_0 mld. lei 66.077 9.571 2.150 12.342 3.385 4.432 18.304 3.165 4.207 9.492 -971

pd_0: fără plăţi directe; pd_100: cu plăţi directe.
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Tabelul A2.7. Rezultate simulare – aplicarea preţurilor PAC fără plăţi directe; termen scurt

Total Grâu Orz Porumb Fl.
soarelui

Cartofi Lapte Carne de
vită

Carne de
porc

Carne de
pasăre

Ouă

Inputuri intermediare mld. lei 117.883 13.437 2.081 17.863 4.204 18.697 14.211 10.517 14.355 9.948 12.569
Producţie mld. lei 177.702 19.430 4.192 31.269 7.439 18.995 33.911 13.059 26.711 11.901 10.796
Valoare adăugată pd_0 mld. lei 59.819 5.994 2.112 13.405 3.235 298 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
RPNO % 21 -8 10 16 8 15 21 41 66 2 16
RPNI % 8 18 23 22 20 55 13 23 11 14 7
RPE pd_0 % -9 -37 -2 9 -4 -93 8 -20 194 -79 83
VA faţă de pol. crt. % -19 -26 -39 -37 -1 -97 26 19 23 -27 -60
pd_0: fără plăţi directe; pd_100: cu plăţi directe.
Abrevieri: VA faţă de pol. crt.: modificarea valorii adăugate în scenariul analizat faţă de scenariul de bază (politici curente)

Tabelul A2.8. Rezultate simulare – SPUS; suplimentarea plăţilor cu 0% UE-15; toate exploataţiile eligibile; termen scurt

Total Grâu Orz Porumb Floarea-
soarelui

Cartofi Lapte Carne de
vită

Carne de
porc

Carne de
pasăre

Ouă

Valoare adăugată pd_0 mld. lei 58.819 5.994 2.112 13.405 3.235 298 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
Plăţi directe mld. lei 9.223 2.885 622 4.079 1.270 366 0 0 0 0 0
Valoare adăugată pd_100 mld. lei 69.042 8.879 2.734 17.485 4.504 664 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
VA faţă de pol. crt. % -11 -1 -23 -18 31 -94 18 17 14 -34 -60
pd_0: fără plăţi directe; pd_100: cu plăţi directe.
Abrevieri: VA faţă de pol. crt.: modificarea valorii adăugate în scenariul analizat faţă de scenariul de bază (politici curente)

Tabelul A2.9. Rezultate simulare – SPUS; suplimentarea plăţilor cu 10% UE-15; plată uniformă; toate exploataţiile eligibile; termen scurt

Total Grâu Orz Porumb Floarea-
soarelui

Cartofi Lapte Carne de
vită

Carne de
porc

Carne de
pasăre

Ouă

Valoare adăugată pd_0 mld. lei 59.819 5.994 2.112 13.405 3.235 298 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
Plăţi directe mld. lei 12.912 4.039 871 5.711 1.777 513 0 0 0 0 0
Valoare adăugată pd_100 mld. lei 72.731 10.033 2.983 19.117 5.012 810 19.700 2.541 12.365 1.952 -1.773
VA faţă de pol. crt. % -6 12 -16 -10 45 -93 18 17 14 -34 -60
pd_0: fără plăţi directe; pd_100: cu plăţi directe.
Abrevieri: VA faţă de pol. crt.: modificarea valorii adăugate în scenariul analizat faţă de scenariul de bază (politici curente)
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Tabelul A2.10. Rezultate simulare – SPUS; suplimentarea plăţilor cu 20% UE-15; plată uniformă; toate exploataţiile eligibile; termen scurt

Total Grâu Orz Porumb Floarea-
soarelui

Cartofi Lapte Carne de
vită

Carne de
porc

Carne de
pasare

Ouă

Valoare adăugată pd_0 mld. lei 59.819 5.994 2.112 13.405 3.235 298 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
Plăţi directe mld. lei 16.602 5.194 1.120 7.343 2.285 659 0 0 0 0 0
Valoare adăugată pd_100 mld. lei 76.421 11.187 3.232 20.748 5.520 957 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
VA faţă de pol. crt. % -1 24 -9 -3 60 -92 18 17 14 -34 -60
pd_0: fără plăţi directe; pd_100: cu plăţi directe.
Abrevieri: VA faţă de pol. crt.: modificarea valorii adăugate în scenariul analizat faţă de scenariul de bază (politici curente)

Tabelul A2.11. Rezultate simulare – SPUS; suplimentarea plăţilor cu 30% UE-15; plată uniformă; toate exploataţiile eligibile; termen scurt

Total Grâu Orz Porumb Floarea-
soarelui

Cartofi Lapte Carne de
vită

Carne de
porc

Carne  de
pasăre

Ouă

Valoare adăugată pd_0 mld. lei 59.819 5.994 2.112 13.405 3.235 298 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
Plăţi directe mld. lei 20.291 6.348 1.369 8.975 2.793 806 0 0 0 0 0
Valoare adăugată pd_100 mld. lei 80.110 12.341 3.481 22.380 6.028 1.103 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
VA faţă de pol. crt. % 4 37 -2 5 75 -91 18 17 14 -34 -60
pd_0: fără plăţi directe; pd_100: cu plăţi directe.
Abrevieri: VA faţă de pol. crt.: modificarea valorii adăugate în scenariul analizat faţă de scenariul de bază (politici curente)

Tabelul A2.12. Rezultate simulare – SPUS; suplimentarea plăţilor cu 0% UE-15; plată uniformă; exploataţii > 1 ha eligibile; termen scurt

Total Grâu Orz Porumb Floarea-
soarelui

Cartofi Lapte Carne de
vită

Carne de
porc

Carne de
pasăre

Ouă

Valoarea adăugată pd_0 mld. lei 59.819 5.994 2.112 13.405 3.235 298 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
Plăţi directe mld. lei 8.627 2.827 615 3.625 1.260 300 0 0 0 0 0
Valoare adăugată pd_100 mld. lei 68.446 8.821 2.726 17.031 4.494 598 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
VA faţă de pol. crt. % -12 -2 -23 -20 30 -95 18 17 14 -34 -60
VA rel. SPUS integral % -1 -1 0 -3 0 -10 0 0 0 0 0
pd_0: fără plăţi directe; pd_100: cu plăţi directe.
Abrevieri: VA faţă de pol. crt.: modificarea valorii adăugate în scenariul analizat faţă de scenariul de bază (politici curente)
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Tabelul A2.13. Rezultate simulare – SPUS; suplimentarea plăţilor cu 10% UE-15; plată uniformă; exploataţii > 1 ha eligibile; termen scurt

Total Grâu Orz Porumb Floarea-
soarelui

Cartofi Lapte Carne de
vită

Carne de
porc

Carne de
pasăre

Ouă

Valoare adăugată pd_0 mld. lei 59.819 5.994 2.112 13.405 3.235 298 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
Plăţi directe mld. lei 12.078 3.958 861 5.075 1.763 420 0 0 0 0 0
Valoarea adăugată pd_100 mld. lei 71.897 9.952 2.972 18.481 4.998 718 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
VA faţă de pol. crt. % -7 11 -16 -13 45 -94 18 17 14 -34 -60
VA rel. SPUS integral % -1 -1 0 -3 0 -11 0 0 0 0 0
pd_0: fără plăţi directe; pd_100: cu plăţi directe.
Abrevieri: VA faţă de pol. crt.: modificarea valorii adăugate în scenariul analizat faţă de scenariul de bază (politici curente)

Tabelul A2.14. Rezultate simulare – SPUS; suplimentarea plăţilor cu 20% UE-15; plată uniformă; exploataţii > 1 ha eligibile; termen scurt

Total Grâu Orz Porumb Floarea-
soarelui

Cartofi Lapte Carne de
vită

Carne de
porc

Carne de
pasăre

Ouă

Valoare adăugată pd_0 mld. lei 59.819 5.994 2.112 13.405 3.235 298 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
Plăţi directe mld. lei 15.528 5.089 1.106 6.526 2.267 540 0 0 0 0 0
Valoare adăugată pd_100 mld. lei 75.347 11.082 3.218 19.931 5.502 838 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
VA faţă de pol. crt. % -3 23 -10 -6 60 -93 18 17 14 -34 -60
VA rel. SPUS integral % -1 -1 0 -4 0 -12 0 0 0 0 0
pd_0: fără plăţi directe; pd_100: cu plăţi directe.
Abrevieri: VA faţă de pol. crt.: modificarea valorii adăugate în scenariul analizat faţă de scenariul de bază (politici curente)

Tabelul A2.15. Rezultate simulare – SPUS; suplimentarea plăţilor cu 30% UE-15; plată uniformă; exploataţii > 1 ha eligibile; termen scurt

Total Grâu Orz Porumb Floarea-
soarelui

Cartofi Lapte Carne de
vită

Carne de
porc

Carne de
pasăre

Ouă

Valoare adăugată pd_0 mld. lei 59.819 5.994 2.112 13.405 3.235 298 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
Plăţi directe mld. lei 18.979 6.220 1.352 7.976 2.771 661 0 0 0 0 0
Valoare adăugată pd_100 mld. lei 78.798 12.213 3.464 21.381 6.006 958 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
VA faţă de pol. crt. % 2 36 -3 0 74 -92 18 17 14 -34 -60
VA rel. SPUS integral % -2 -1 0 -4 0 -13 0 0 0 0 0
pd_0: fără plăţi directe; pd_100: cu plăţi directe.
Abrevieri: VA faţă de pol. crt.: modificarea valorii adăugate în scenariul analizat faţă de scenariul de bază (politici curente)
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Tabelul A2.16. Rezultate simulare – SPUS; suplimentarea plăţilor cu 0% UE-15; plată uniformă; exploataţii > 0,5 ha eligibile; termen scurt

Total Grâu Orz Porumb Floarea-
soarelui

Cartofi Lapte Carne de
vită

Carne de
porc

Carne de
pasăre

Ouă

Valoare adăugată pd_0 mld. lei 59.819 5.994 2.112 13.405 3.235 298 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
Plăţi directe mld. lei 9.059 2.877 621 3.956 1.268 337 0 0 0 0 0
Valoare adăugată pd_100 mld. lei 68.878 8.871 2.733 17.361 4.503 635 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
VA faţă de pol. crt. % -11 -1 -23 -18 31 -95 18 17 14 -34 -60
VA rel. SPUS integral % 0 0 0 -1 0 -4 0 0 0 0 0
pd_0: fără plăţi directe; pd_100: cu plăţi directe.
Abrevieri: VA faţă de pol. crt.: modificarea valorii adăugate în scenariul analizat faţă de scenariul de bază (politici curente)

Tabelul A2.17. Rezultate simulare – SPUS; suplimentarea plăţilor cu 10% UE-15; plată uniformă; exploataţii > 0,5 ha eligibile; termen scurt

Total Grâu Orz Porumb Floarea-
soarelui

Cartofi Lapte Carne
de vită

Carne de
porc

Carne de
pasăre

Ouă

Valoare adăugată pd_0 mld. lei 59.819 5.994 2.112 13.405 3.235 298 19.700 2.541 12.356 1.952 -1,773
Plăţi directe mld. lei 12.683 4.028 869 5.538 1.775 472 0 0 0 0 0
Valoare adăugată pd_100 mld. lei 72.502 10.021 2.981 18.944 5.010 770 19.700 2.541 12.356 1.952 -1,773
VA faţă de pol. crt. % -6 11 -16 -11 45 -93 18 17 14 -34 -60
VA rel. SPUS integral % 0 0 0 -1 0 -5 0 0 0 0 0
pd_0: fără plăţi directe; pd_100: cu plăţi directe.
Abrevieri: VA faţă de pol. crt.: modificarea valorii adăugate în scenariul analizat faţă de scenariul de bază (politici curente)

Tabelul A2.18. Rezultate simulare – SPUS; suplimentarea plăţilor cu 20% UE-15; plată uniformă; exploataţii > 0,5 ha eligibile; termen scurt

Total Grâu Orz Porumb Floarea-
soarelui

Cartofi Lapte Carne de
vită

Carne de
porc

Carne de
pasăre

Ouă

Valoare adăugată pd_0 mld. lei 59.819 5.994 2.112 13.405 3.235 298 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
Plăţi directe mld. lei 16.306 5.179 1.118 7.120 2.283 607 0 0 0 0 0
Valoare adăugată pd_100 mld. lei 76.125 11.172 3.229 20.526 5.517 905 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
VA faţă de pol. crt. % -2 24 -9 -4 60 -92 18 17 14 -34 -60
VA rel. SPUS integral % 0 0 0 -1 0 -5 0 0 0 0 0
pd_0: fără plăţi directe; pd_100: cu plăţi directe.
Abrevieri: VA faţă de pol. crt.: modificarea valorii adăugate în scenariul analizat faţă de scenariul de bază (politici curente)

135



Tabelul A2.19. Rezultate simulare – SPUS; suplimentarea plăţilor cu 30% UE-15; plată uniformă; exploataţii > 0,5 ha eligibile; termen scurt

Total Grâu Orz Porumb Floarea-
soarelui

Cartofi Lapte Carne
de vită

Carne
de porc

Carne
de

pasăre

Ouă

Valoare adăugată pd_0 mld. lei 59.819 5.994 2.112 13.405 3.235 298 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
Plăţi directe mld. lei 19.930 6.329 1.366 8.703 2.790 742 0 0 0 0 0
Valoare adăugată pd_100 mld. lei 79.749 12.323 3.478 22.108 6.025 1.040 19.700 2.541 12.356 1.952 -1.773
VA faţă de pol. crt. % 3 37 -2 4 75 -91 18 17 14 -34 -60
VA rel. SPUS integral % 0 0 0 -1 0 -6 0 0 0 0 0

pd_0: fără plăţi directe; pd_100: cu plăţi directe.
Abrevieri: VA faţă de pol. crt.: modificarea valorii adăugate în scenariul analizat faţă de scenariul de bază (politici curente)
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Anexa 3: Dezvoltare rurală
Agricultura este componenta-cheie şi motorul dezvoltării în România rurală. Studiul de faţă se
concentrează asupra agriculturii, politicilor agricole şi în mod specific asupra implementării PAC
şi a altor măsuri de ajustare necesare pentru dobândirea calităţii de membru UE. Analiza
problemelor mai largi de ordin social, uman şi economic ale României rurale nu se numără
printre obiectivele acestui studiu. Agricultura totuşi are o strânsă legătură cu spaţiul rural
înconjurător. Deciziile de ajustare a politicii din cadrul sectorului necesită o înţelegere deplină a
consecinţelor potenţiale asupra întregului spaţiu rural. Această anexă prezintă o scurtă trecere în
revistă a provocărilor rurale, reprezentând în special un rezumat al situaţiei sărăciei rurale din
România, ca un supliment la analiza realizată în cadrul volumului.

1. Veniturile rurale şi sărăcia

Populaţia rurală a României numără 10,1 milioane de locuitori, care domiciliază în aproximativ
13.000 de sate, adunate din punct de vedere administrativ în 2.700 de comune – sediul tradiţional
al guvernului local. Comunele sunt mici, majoritatea având sub 3.000 de locuitori. Spaţiul rural a
fost redefinit într-o decizie a guvernului (în 2004) care reclasifică unele localităţi ca aparţinând
zonei rurale, incluzând micile orăşele din zona rurală şi unele suburbii, care anterior nu fuseseră
incluse în definiţia zonei rurale. Venitul agricol (atât în bani, cât şi în natură) este cea mai
importantă sursă de venit a gospodăriilor rurale, după care urmează câştigurile salariale şi
transferurile guvernamentale (în special pensiile). Procesul de restituire a pământului a plasat
55% din terenul agricol din România în proprietatea a 4,3 milioane de gospodării cu mici
proprietăţi, de aproximativ 1,8 hectare (vezi Capitolul 4). O mare parte din cei care au primit
pământ prin procesul de restituire sunt lipsiţi de pregătirea necesară, experienţă, mijloace
financiare şi chiar de capacitatea fizică de a practica o agricultură comercială. Viabilitatea
comercială a multora dintre aceste gospodării agricole este îndoielnică, punând în pericol
principala sursă de venit familial pentru populaţia rurală.

Populaţia rurală în general o duce mai
rău decât locuitorii din urban. Veniturile
rurale pe locuitor în 2003 erau cu 22,4%
mai mici decât cele urbane, iar acest
decalaj a crescut de la doar 5% în 1997.
Sărăcia este o problemă importantă în
comunităţile rurale. În anul 2002, riscul
relativ de sărăcie în zonele rurale era
mai mult decât dublu comparativ cu
riscul de sărăcie din zonele urbane: 42%
pentru locuitorii rurali comparativ cu
18% pentru locuitorii urbani (Figura
A3.1). Datorită numărului mare de
populaţie rurală (45% din întreaga
populaţie a ţării), săracii rurali repre-

Figura A3.1. Risc relativ de sărăcie pentru locuitorii urbani
şi rurali, 2003
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zintă două treimi din totalul
populaţiei sărace din România.

Agricultura - în primul rând ocu-
parea pe cont propriu în agricultură
– reprezintă principala sursă de
ocupare în zonele rurale: aproape
70% din populaţia ocupată din
rural raportează activităţi agricole
(în comparaţie cu aproximativ 40%
media naţională). Drept rezultat,
gospodăriile rurale se bazează în
măsură mult prea mare pe veni-
turile în natură: 45% din veniturile
totale ale gospodăriilor rurale pro-
vin din surse în natură în comparaţie cu doar 11% pentru familiile urbane. Locuitorii rurali au
însă un nivel nutriţional mai bun. Numărul de calorii în raţia zilnică este de  2643 kcal/zi pentru
locuitorii rurali în comparaţie cu 2410 kcal/zi pentru locuitorii urbani (date din 2003); doar 14%
din populaţia rurală consumă mai puţin decât necesarul caloric minim, în comparaţie cu 26% din
locuitorii urbani.

Totuşi veniturile din agricultură sunt în general scăzute, iar ocuparea pe cont propriu în
agricultură predomină în structura ocupaţională a populaţiei sărace. Astfel, 25% din săraci sunt
lucrători pe cont propriu în agricultură, în comparaţie cu doar 15% în populaţia totală. Riscul
relativ de sărăcie pentru lucrătorii pe cont propriu în agricultură este cel mai ridicat între toate
grupările ocupaţionale din România (Figura A3.2): situat la 61%, este de aproape patru ori mai
mare decât în cazul salariaţilor (14%), mai ridicat decât pentru lucrătorii pe cont propriu
neagricoli (50%) şi chiar mai mare decât în cazul şomerilor (51%).

Figura A3.2. Riscul de a fi sărac pe ocupaţii (%)
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Caseta A3.1. Cine sunt săracii rurali?

Mai multe studii privind cheltuielile gospodăriilor pentru perioada 1997-2000 oferă următoarea caracterizare a
săracilor rurali din România:

! Capi de gospodărie romi. Gospodăriile de romi sunt mai sărace decât restul gospodăriilor. Această
caracteristică etnică se corelează cel mai bine cu cheltuielile scăzute, iar efectul este cu 50% mai ridicat
în zonele rurale decât în cele urbane. Gospodăriile conduse de femei şi cele monoparentale au, de
asemenea, tendinţa de a fi mai sărace.

! Mărimea mai mare a gospodăriei şi mai mulţi copii. Numărul mediu de copii sub 18 ani a fost de
aproape 7 ori mai mare pentru gospodăriile din cvintila cea mai săracă decât pentru cele din cea mai
bogată.

! Nivel înalt al ocupării pe cont propriu şi al şomajului. În mod paradoxal, ocuparea pe cont propriu atât
în domeniul agricol, cât şi neagricol face să scadă venitul gospodăriei. Participarea scăzută la piaţa
muncii formale, aşa cum se indică prin lipsa unui salariat în gospodărie, are o legătură puternică cu
cheltuielile scăzute ale gospodăriei.

! Nivelul educaţional scăzut al capului gospodăriei. Nivelul educaţional are un puternic impact asupra
cheltuielilor gospodăriei: un nivel educaţional scăzut sporeşte riscul sărăciei.

Sursa: Teşliuc (2002), Lopez şi Thomas (1999), Thomas et al. (2003).
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Mulţi dintre lucrătorii pe cont propriu în agricultură sunt membri ai gospodăriilor agricole de
subzistenţă, iar multe gospodării din acest grup au drept cap al gospodăriei un pensionar. În timp
ce ponderea gospodăriilor agricole aflate într-o stare extremă de sărăcie a crescut în ultimii ani,
pensionarii au fost oarecum protejaţi prin programe de securitate socială relativ bine ţintite.

Datorită gradului mare de ocupare pe cont propriu în agricultură, rata oficială nominală a
şomajului în zona rurală este cu mult mai scăzută decât în rândul populaţiei urbane (aproximativ
4,3% în comparaţie cu 9,5% în zona urbană în 2003). Mai mult, rata oficială nominală a
şomajului a scăzut de la 5% în 1996 la 4,3% în 2001, în timp ce rata şomajului în urban s-a situat
la aproximativ 10% (Tabelul A3.1). Şomajul pe termen lung este în primul rând o problemă
urbană, în timp ce în zona rurală problema majoră este subocuparea combinată cu productivitatea
scăzută a ocupaţiilor agricole actuale.

Tabelul A3.1. Rata şomajului pe sexe şi zone de rezidenţă

1998 1999 2000 2001 20021 20031

Total 6,3 6,8 7,1 6,6 8,4 7,0
Pe sexe
-Bărbaţi 6,5 7,4 7,7 7,1 8,9 7,5
-Femei 6,1 6,2 6,4 5,9 7,7 6,4
Pe zonă de
rezidenţă
Urban 9,2 10,3 11,2 10,4 11,2 9,5
Rural 3,5 3,5 3,1 2,8 5,4 4,3

1Începând cu anul 2002, au fost extinse datele pe baza rezultatelor Recensământului populaţiei şi locuinţelor, 18 martie 2002
Sursa: Anuarul statistic al României, 2004, INS.

Ocuparea formală asigură un refugiu împotriva ocupării pe cont propriu cu productivitate
scăzută. O analiză recentă a anchetelor în gospodăriile populaţiei din 1995 până în 2000 indică
faptul că ocuparea formală (salarială) (opusă ocupării pe cont propriu) reprezintă un mijloc
extrem de important pentru îmbunătăţirea bunăstării tuturor gospodăriilor, inclusiv a celor din
zona rurală (Thomas et al., 2003). Gospodăriile cu cel puţin un membru care câştigă un salariu
au cheltuieli pe persoană mai mari cu 44%. Gospodăriile în care capul gospodăriei este ocupat în
mod formal au un venit cu 29% mai mare decât gospodăriile al căror cap este o persoană ocupată
pe cont propriu în afara agriculturii. În multe cazuri, ocuparea pe cont propriu (atât agricolă, cât
şi neagricolă) reprezintă soluţii alternative pentru persoanele care ar prefera să aibă o ocupare
formală, dar nu reuşesc acest lucru.

Proporţia tuturor familiilor (rurale şi urbane) cu ocupare formală a scăzut de la 53% în 1995 la
41% în 2000. Rata ocupării formale salariale în zona rurală a scăzut, de asemenea, în timp.
Angajaţii formali salariaţi în micile comune sunt profesorii, lucrătorii guvernamentali şi micii
negustori, ca şi fermierii cu timp parţial care fac naveta la un loc de muncă de unde primesc un
salariu. În condiţiile prezente, ne putem aştepta la un nivel scăzut al ocupării formale, iar
politicile care au drept scop crearea de locuri de muncă neagricole în zona rurală vor contribui la
creşterea veniturilor familiilor rurale şi la reducerea sărăciei.

Cei doi factori principali care facilitează găsirea unei ocupaţii neagricole formale sunt gradul de
instruire şi infrastructura fizică, în special transportul şi accesul rutier. Aceste concluzii, care
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rezultă din datele empirice privind gospodăriile rurale din România, explică accentul care se
pune pe învăţământ şi transportul rutier, în calitate de componente majore ale strategiei de
dezvoltare rurală.

Venitul gospodăriei creşte o dată cu suprafaţa de teren exploatată. În multe gospodării,
agricultura este o ocupaţie reziduală pentru cei care nu pot obţine un loc de muncă neagricol.
Datele privind gospodăriile până în anul 2000 indică faptul că sporirea suprafeţelor de teren în
proprietate face să crească cheltuielile gospodăriei, deşi efectul este reprezentat câteodată de o
diminuare a câştigului. Creşterea înzestrării cu resurse funciare a gospodăriei cu două hectare are
drept rezultat o creştere a venitului cu 14%-18% (Thomas et al., 2003). Această reacţie modestă
indică faptul că exploatarea unei suprafeţe suplimentare de teren necesită sustragerea forţei de
muncă de la alte activităţi, sacrificarea venitului neagricol şi posibil trecerea la o structură a
culturilor care este mai puţin intensivă din punct de vedere al forţei de muncă, dar mai
profitabilă. Un mai bun acces la pământ şi/sau animale reprezintă o premisă pentru venituri
rurale mai mari şi un nivel mai redus de sărăcie. Acest rezultat empiric explică accentul pus în
capitolele anterioare pe comasare şi integrarea pe piaţă, ca modalitate de îmbunătăţire a
productivităţii şi profitabilităţii micilor ferme şi, astfel, a nivelului de trai al populaţiei rurale.

2. Protecţia socială şi săracii rurali

Sistemul de protecţie socială din România a avut o rază de acţiune semnificativă la sfârşitul
anilor 1990, atât în zona urbană, cât şi în cea rurală. Aproximativ 80% din totalul de familii
din România încasau o alocaţie socială, cum ar fi o pensie, alocaţie de sprijin sau asistenţă
socială (Tabelul A3.2). Raza de acţiune a sistemului de protecţie socială a fost mai mare în zona
rurală. De exemplu, în anul 1999, 85% din gospodăriile rurale primeau o alocaţie de protecţie
socială, în comparaţie cu numai 77% din zona urbană. Acest lucru se datorează în parte vârstei
înaintate a populaţiei rurale, care primeşte pensii pentru vârsta înaintată din fondul de pensii
pentru agricultori.

Tabelul A3.2. Rază de acţiune mare: primitorii de transferuri sociale în zona urbană şi rurală (procent)

Anul Total Urban Rural
1995 79,7 76,0 84,4
1996 78,7 74,6 83,9
1997 82,2 79,3 85,8
1998 82,2 79,4 85,6
1999 80.7 77.0 85.3

Sursa: Teşliuc, pe baza LSMS 1995-1999.

Diferitele programe au avut o rază de acţiune diferită. Pensiile de vârstă, care reprezentau 60%
din cheltuielile sociale, au fost distribuite gospodăriilor urbane şi rurale, ajungând la aproximativ
30% din totalul populaţiei (Tabelul A3.2).  Pensiile agricultorilor, pe de altă parte, au fost
concentrate în zona rurală, de ele beneficiind 30% din gospodării. Alocaţiile pentru copii, un
exemplu de alocaţie de sprijin, au fost acordate pentru 35% din gospodăriile rurale (un procent
apropiat de cel din sectorul urban), dar rolul lor era mult mai important pentru săracii rurali,
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asigurând un venit suplimentar pentru aproape 60% din familiile sărace. Tabelul A3.3 prezintă o
imagine sintetică asupra programelor de asigurări sociale în anul 2003, incluzând plata pensiilor.
Indică faptul că plata asigurărilor sociale, în medie, reprezintă aproximativ 20% din venitul total
disponibil al gospodăriei. Mai mult, reflectă diferenţele între veniturile medii ale gospodăriei şi
plăţile de asigurări sociale în gospodăriile urbane şi rurale; veniturile disponibile ale gospodă-
riilor rurale sunt în medie cu 17,5% mai scăzute decât veniturile gospodăriilor urbane.

Tabelul A3.3. Veniturile din transferurile de asigurări sociale, pe medii de rezidenţă în 2003

 lei
Total

gospodării
Urban Rural

Pensii 1.210.328 1.347.167 1.045.041
Alte venituri asimilate pensiilor 21.154 15.032 28.549
Alocaţii pentru incapacitate temporară de muncă, maternitate,
îngrijirea copilului

28.665 42.047 12.502

Alocaţii de şomaj 76.304 96.410 52.020
Alocaţii pentru copii 131.155 120.154 144.443
Burse pentru studenţi şi elevi 4.749 7.269 1.712
Ajutoare speciale pentru persoane handicapate 23.008 15.303 32.314
Ajutoare speciale oferite de către primării 30.329 10.873 53.830
Total venituri din asigurări sociale 1.529.683 1.657.825 1.374.902
Total venituri ale gospodăriilor 7.950.871 8.638.805 7.119.922

Sursa: Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei în anul 2003, INS, 2004.

Tabelul A3.4.  Gospodării după modelul de acoperire a cheltuielilor, pe zone de rezidenţă

Zone de rezidenţă Anul % din totalul gospodăriilor care îşi acoperă cheltuielile
Acoperirea totală
a cheltuielilor şi
posibilităţi de

economii

Utilizarea
veniturilor
disponibile

A fost necesar
să se apeleze la

economiile
gospodăriilor

A fost
necesar

împrumut

Total 2002
2003
2004

8,4
9,9

10,2

59,7
61,4
62,7

6,9
5,7
5,5

25,0
23,0
21,7

Urban 2002
2003
2004

8,1
9,5

11,4

55,5
57,7
59,3

6,9
5,7
5,6

29,6
27,1
23,7

Rural 2002
2003
2004

8,7
10,2

8,7

65,3
66,0
67,2

6,9
5,8
5,1

19,1
18,0
19,0

Sursa: Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România, INS, 2005.

Tendinţa capacităţii gospodăriilor de a acoperi în întregime cheltuielile necesare şi de
economisire reprezintă un indicator al dezvoltării generale a veniturilor într-o societate. Pentru
România, ponderea gospodăriilor capabile să acopere aceste cheltuieli din venitul lor disponibil a
crescut de la 8,4% în 2002 la 10,2% în 2004 (Tabelul A3.4). În timp ce acestea sunt valori
medii, o împărţire pe zone de rezidenţă indică faptul că tendinţa de îmbunătăţire a fost mult mai
pronunţată în zonele urbane (11,4%, în creştere de la 8,1%) decât în zonele rurale, unde ponderea
gospodăriilor care sunt capabile să acopere pe deplin toate cheltuielile necesare a fluctuat în jurul
valorii de 9%.
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Impactul programelor sociale asupra reducerii sărăciei a fost evaluat pe baza unei anchete
privind programele sociale selecţionate în anul 1999, în care au fost acoperite trei dimensiuni: (a)
ţinta alocării sau ponderea fondurilor de asistenţă socială de care a beneficiat populaţia săracă;
(b) eficacitatea sau ponderea alocaţiilor în media consumului populaţiei sărace şi (c) gradul de
acoperire sau ponderea populaţiei sărace care a primit alocaţia respectivă. Pe scurt, rezultatele
dimensiunilor mai sus menţionate sunt următoarele:

" Eficienţa alocărilor în zona rurală este destul de bună. Trei sferturi din totalul cheltu-
ielilor sociale au ajuns efectiv la săracii din rural. Aproape 80% din pensiile pentru limita
de vârstă sunt primite de cei săraci. Eficienţa cea mai scăzută se asociază cu pensiile
agricultorilor. Acest lucru se poate datora faptului că, spre deosebire de alte tipuri de gos-
podării asistate, o pondere considerabilă a ţăranilor deţine pământ şi îşi produce propriile
alimente, ceea ce îi protejează în oarecare măsură pe unii dintre ei împotriva sărăciei.

" Eficacitatea a fost mare în special pentru pensiile pentru limită de vârstă. Pensiile
pentru limită de vârstă au o situaţie aparte, ele reprezentând 19% din consumul pentru
populaţia săracă din mediul rural. Impactul lor este încă şi mai mare pentru populaţia
urbană (32%), probabil pentru că gospodăriile rurale îşi sporesc veniturile prin consumul
în natură (de produse) obţinute pe suprafaţa de teren proprie.

" Gradul de acoperire a populaţiei sărace a variat în cadrul programului. Pensiile
pentru limita de vârstă, pensiile agricultorilor şi alocaţiile pentru copii acoperă cea mai
mare parte a populaţiei sărace din rural, după care urmează ajutorul de şomaj. Atât
asistenţa socială, cât şi bursele de studiu acoperă o parte foarte mică a populaţiei sărace,
în ciuda rolului lor binecunoscut în reducerea sărăciei.

3. Capitalul uman şi social în zona rurală

Atât indicatorii de capital uman, cât şi social indică faptul că populaţia rurală este
dezavantajată. În ceea ce priveşte gradul de instruire, doar 1% din populaţia rurală a absolvit
o formă de învăţământ superior, în comparaţie cu 9% în zona urbană; mai mult de 7% din
populaţia rurală nu a absolvit o formă de învăţământ formal, în comparaţie cu mai puţin de 2% în
zona urbană. Elevii din zona rurală au rezultate mai puţin bune la testele de ştiinţe şi limba
română. În anul 2000, doar 36% din elevii rurali au obţinut un calificativ foarte bun la sfârşitul
clasei a opta, în comparaţie cu 71% din candidaţii din urban. Candidaţii rurali sunt expuşi de mai
mult de opt ori riscului de a obţine rezultatul “nesatisfăcător” la examenul de ştiinţe decât
candidaţii din zona urbană.

O anchetă în şcolile rurale realizată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (2002) a relevat
condiţiile precare din învăţământul rural. Există mari deficienţe în ceea ce priveşte încălzirea,
mobilierul, iluminatul în lunile de iarnă, aprovizionarea cu apă şi grupurile sanitare. Materialul
didactic deseori lipseşte: în majoritatea şcolilor rurale, în special şcolile cu clasele 1–4, practic
lipsesc hărţile, dicţionarele şi alte cărţi de referinţă, ghidurile profesorilor, cărţile de lectură sau
materialele didactice pentru orele de ştiinţe. Ancheta a relevat, de asemenea, că performanţa
elevilor este mai bună în şcolile rurale în care o parte mare a profesorilor locuiesc efectiv în co-
munitatea respectivă, precum şi în şcolile în care comunitatea se implică în activităţile şcolare.
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Regularitatea veniturilor în cadrul gospodăriei are un efect puternic asupra participării la actul
educativ: copiii din familiile în care nu există salariaţi, patroni sau pensionari sunt de trei ori mai
mult expuşi riscului de a nu frecventa şcoala decât copiii din gospodăriile cu o sursă regulată de
venit.

Politicile guvernamentale curente încearcă să îmbunătăţească condiţiile de viaţă în zona rurală şi
să stabilizeze populaţia rurală, neîncurajând migraţia către oraş. Pe termen lung totuşi, e posibil
să asistăm la o migraţie rural-urban semnificativă, iar cunoştinţele şi calificările pe care migranţii
le aduc cu ei în oraşe vor determina în mare măsură succesul lor pe piaţa muncii din urban. În
acest context, politicile educaţiei rurale joacă un rol important în cadrul dezvoltării rurale. Alt
context este reprezentat de faptul că învăţământul este unul din principalii factori care facilitează
ocuparea salarială formală, contribuind astfel la creşterea veniturilor gospodăriei.

Indicatorii de capital social indică, de asemenea, disparităţi (Tabelul A3.5). Locuitorii rurali au
un acces mai redus decât cei urbani la contacte care le pot fi de ajutor în problemele legate de
ocupare, sănătate şi sistemul juridic, poliţie şi bănci. Astfel, doar 25% din locuitorii rurali
“cunosc pe cineva care îi poate ajuta” să-şi rezolve problemele legate de aceste instituţii, în
comparaţie cu 35% din locuitorii urbani.

Tabelul A3.5.  Capitalul social pe medii de rezidenţă

Rural Urban
Apartenenţa la o asociaţie (număr) 0,87 1,21
Cooperare cu vecinii (0-1) 0,23 0,19
    Număr de prieteni apropiaţi 9,1 7,7
    Nr. de oameni care pot oferi împrumut 2,7 3,6
    Împrumut maxim (milioane lei) 18,0 56,0
Ştiu pe cineva care poate fi de ajutor în rezolvarea de…
    Probleme de sănătate 46,6 60,6
    Probleme juridice 19,4 38,5
    Probleme administrative 34,9 32,4
    Probleme cu poliţia 22,5 29,4
    Probleme cu banca 14,3 24,9
    Probleme cu obţinerea unui loc de muncă 12,4 22,0

Sursa: Public/Public Transfers and Social Capital Survey, 2003.

4. Infrastructura fizică rurală

Infrastructura rurală, incluzând starea drumurilor din zona rurală, aprovizionarea cu apă,
comunicaţiile şi dotarea locuinţei, are un impact potenţial important asupra dezvoltării rurale în
general şi asupra stimulării investiţiilor neagricole în particular. Infrastructura are, de asemenea,
un impact imediat asupra accesului populaţiei rurale la serviciile de bază, incluzând învăţământul
şi sănătatea. Această secţiune examinează câteva deficienţe semnificative ale infrastructurii
fizice în zonele rurale.
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Transporturile rurale.  Zona rurală beneficiază de o reţea extinsă de drumuri, care sunt însă
prost întreţinute. Drumurile rurale care cad în responsabilitatea comunelor acoperă aproximativ
28.000 km, iar drumurile din sate încă 30.000 km (acestea din urmă sunt definite ca drumuri cu
trafic redus), care deservesc satele şi comunităţile împrăştiate, în mod frecvent oferind acces la
terenurile agricole. Nominal, drumurile săteşti sunt în proprietatea comunelor, dar, în practică,
nimeni nu şi-a asumat responsabilitatea pentru ele, ceea ce explică starea lor precară.

Reducerea timpului de deplasare de la gospodăriile îndepărtate la oraş are un efect pozitiv asupra
cheltuielilor gospodăriei pe locuitor. Acest lucru este indicat în Tabelul A3.6, care ilustrează o
creştere mică, dar semnificativă din punct de vedere statistic a venitului ulterior reducerii
timpului de deplasare la oraş. Aceste rezultate vin în sprijinul investiţiilor de reabilitare a
drumurilor sau al investiţiilor în transport sau comunicaţii, care reduc timpul/costul de deplasare.

Tabelul A3.6: Reducerea timpului de deplasare face să crească venitul gospodăriei

Către un oraş de... Reducerea timpului de deplasare cu 30
de minute face să crească venitul

gospodăriei cu:
Cel puţin 10.000 locuitori 3,7%
Cel puţin 50.000 locuitori 5,9%

Cel puţin 300.000 locuitori 7,4%
Sursa: După Thomas et al. (2003).

Accesul la resursele de apă în zona rurală. Resursele de apă rurale şi sistemele de salubritate
publică au un impact direct şi imediat asupra sănătăţii membrilor gospodăriei, în afară de efectul
lor potenţial exercitat asupra stimulării investiţiilor neagricole. Aceste sisteme sunt în decădere,
serviciile asigurate şi administrarea fiind de calitate slabă, iar finanţarea este deficitară. Serviciile
de furnizare a apei potabile şi de salubrizare sunt scăzute din punct de vedere al standardelor
internaţionale. Din aproximativ 10 milioane de oameni care trăiesc în zona rurală, aproximativ o
treime au acces la sistemul de aprovizionare cu apă de la reţea, care îşi are originea în centrele
urbane apropiate. Acest număr bazat pe statistica naţională supraevaluează accesul real, deoarece
multe din aceste sisteme nu funcţionează.

Majoritatea populaţiei rurale se aprovizionează cu apă din fântânile proprii sau publice, iar restul
(aproximativ 17%) au mici sisteme comunale de cişmele publice. Unele localităţi rurale au acces
limitat la resursele de apă, deoarece apa freatică se găseşte doar la adâncime medie (20-30
metri), iar fântâna proprie sau publică nu satisface cererea. Oamenii trebuie să colecteze apa din
văile din apropriere, cel puţin în perioadele secetoase ale anului.

Sistemele comunale au fost construite iniţial pentru a servi marile întreprinderi agricole. La
asemenea ferme, apa era utilizată în diverse scopuri, incluzând adăparea animalelor, irigaţii şi
aprovizionare internă cu apă pentru personalul care lucra la fermă. Într-un număr de cazuri,
reţelele de distribuţie ale acestor ferme de stat se extindeau şi în satele învecinate. Totuşi multe
din ele au devenit nefuncţionale, pe măsură ce fermele de stat şi-au încetat activitatea. În unele
cazuri, ele şi-au schimbat conducerea şi nu mai asigură serviciul public de aprovizionare cu apă.
Chiar dacă mai funcţionează încă, ele nu sunt stabile şi sigure din punct de vedere al calităţii apei
şi se află în declin.
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Calitatea inferioară a apei şi cauzele acesteia. Agricultura intensivă şi activitatea de creştere a
animalelor înainte de 1989 au avut drept rezultat o poluare serioasă a pânzei freatice de mică
adâncime, care este principala sursă a apei potabile din zonele rurale. Poluarea cu nitraţi în
special reprezintă o problemă serioasă. În unele zone, aproape toate fântânile de mică adâncime
(15 metri sau mai puţin) au un conţinut de nitraţi cu mult peste nivelul acceptabil, iar statisticile
disponibile privind sănătatea confirmă că intoxicarea cu nitraţi este o problemă serioasă în zonele
rurale pentru copiii sub vârsta de 1 an. Grupurile vulnerabile (pensionarii şi persoanele în vârstă)
suferă cel mai mult de pe urma calităţii slabe a apei sau a accesului la resursele de apă. Din lipsă
de fonduri sau de mijloace pentru accesul la o sursă alternativă de apă, ei adesea continuă să se
bazeze pe propria lor resursă de apă poluată.

Tabelul A3.7. Gospodăriile populaţiei din punct de vedere al calităţii apei din sursa de apă a locuinţei 1)

                 - % -
Total Calitatea apei

Bună Nepotabilă Are culoare/gust
neplăcut

Urban 100,0 89,2 3,5 7,3
Rural 100,0 97,4 1,8 0,8
Total 100,0 92,8 2,7 4,5

1) Cu excepţia gospodăriilor fără sursă de apă.
Sursa: Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România, INS, 2005.

Alte aspecte care se adaugă situaţiei echipării gospodăriilor rurale în anul 2004 includ:
- În zonele rurale, principala modalitate de încălzire a locuinţelor o reprezintă sobele cu

lemne şi cărbuni (89,1% din gospodării). Sobele cu gaz sunt utilizate de 8,2% din
gospodăriile rurale.

- Sistemele de aer condiţionat există doar în 196 din 10.000 de gospodării, 95,7 din acestea
fiind în zona urbană.

- În zona rurală, doar 9% din locuinţe au acces la reţeaua de aprovizionare cu gaze
naturale; în restul gospodăriilor, buteliile cu gaz (68,6%), lemnul şi sobele cu petrol
(54,7%) sunt utilizate pentru prepararea hranei.

- Majoritatea gospodăriilor se aprovizionează cu apă dintr-o fântână situată în curtea
locuinţei sau în afara acesteia (aproximativ 70% din gospodării).

- Doar 11,7% din locuinţele rurale au toaleta în interiorul locuinţei.
- Doar 16,4% din locuinţele rurale au baie sau duş.
- Doar 25% din locuinţele rurale au post telefonic propriu.

Starea de sănătate precară şi cauzele acesteia. Starea sănătăţii în zona rurală nu este bună.
Mortalitatea infantilă este de 22 la 1000 nou-născuţi vii, în comparaţie cu 15 în zona urbană.
Există un medic la 1.500 de locuitori rurali, în comparaţie cu un medic la 350 de locuitori în
zona urbană. În majoritatea comunelor rurale sunt asigurate doar servicii medicale de bază, iar
pentru cazuri speciale, locuitorii rurali trebuie să meargă în oraşul cel mai apropiat. Calitatea
serviciilor medicale este relativ scăzută, în mare parte datorită calităţii inadecvate a
infrastructurii şi echipamentelor. România este deficitară în ceea ce priveşte campaniile de
informare şi conştientizare a populaţiei în domeniul sănătăţii mediului înconjurător. Resursele
pentru realizarea unor astfel de campanii sunt puţine, iar organizarea şi abilităţile necesare sunt
limitate.
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Tabelul A3.8. Persoane cu stare precară a sănătăţii, pe grupe de vârstă şi medii de rezidenţă
- % -

Total Urban Rural
< 15 ani 1,5 0,9 2,3
15 - 49 de ani 21,8 26,1 17,0
50 - 64 de ani 27,8 30,1 25,1
65 de ani şi peste 48,9 42,9 55,6
Total 100,0 100,0 100,0

Starea precară a condiţiilor de locuit şi a serviciilor comunitare. Combinaţia între veniturile
scăzute ale gospodăriei şi infrastructura slab dezvoltată este reflectată în diferenţele mari între
zona rurală şi urbană în ceea ce priveşte starea locuinţei, echiparea gospodăriei şi serviciile
comunitare (Tabelul A3.9). Gospodăriile rurale sunt cu mult sub nivelul gospodăriilor urbane în
ceea ce priveşte aceste dimensiuni fizice şi sociale ale vieţii cotidiene. Serviciile comunitare
precare şi condiţiile de locuit au un efect advers asupra dorinţei antreprenorilor din exterior de a
iniţia noi afaceri în zona rurală şi reprezintă o barieră în calea stabilirii unor persoane bine
instruite şi calificate în zona rurală.

Tabelul A3.9: Gospodăriile populaţiei, după distanţa între locuinţă şi cele mai apropiate utilităţi, pe zone de
rezidenţă

- % -
Magazin alimentar Dispensar Farmacie Şcoală Cămin cultural
<500m > 1km <500m > 1km <500m > 1 km <500m >1 km <500m > 1 km

Urban 79,1 2,6 34,0 24,5 47,3 14,2 42,4 15,2 7,7 58,4
Rural 51,7 9,5 15,0 36,4 10,8 28,7 23,3 30,0 13,3 30,5

Sursa: Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România, INS, 2005.

5. Dezvoltarea rurală neagricolă şi crearea de locuri de muncă neagricole
în zona rurală

În ultimii ani, mulţi lucrători din întreprinderile industriale care s-au închis au revenit la sat sau
au încetat să mai facă naveta spre locurile de muncă din urban, trăind din agricultura de
subzistenţă sau semisubzistenţă. În timp ce ocuparea totală la nivelul ţării a scăzut cu 1,6% din
1996 până în 2000 (de la 10,93 milioane la 10,76 milioane), ocuparea în zona rurală a crescut cu
3,2%, iar ocuparea în agricultură a înregistrat o creştere de peste 12%. Forţa de muncă ocupată în
agricultură a atins un total de 3.286 mii de persoane în 2003 (AMIGO, 2003). Scăderea populaţiei
ocupate în agricultură a început în anul 2000-2001. România a devenit astfel singura ţară candidată
la UE în care forţa de muncă ocupată în agricultură a crescut în perioada tranziţiei. Datorită
puternicei orientări de subzistenţă a ocupării pe cont propriu în agricultură, zona rurală în prezent
concentrează cea mai mare parte a persoanelor ocupate cu timp parţial în economie (89%), cea mai
mare parte a persoanelor ocupate pe cont propriu (88%), precum şi majoritatea lucrătorilor
familiali neremuneraţi (95%) (ancheta AMIGO). Această situaţie ilustrează în mod clar o
problemă deosebit de importantă, cea a ajustării forţei de muncă agricole, care cel mai probabil
se va extinde pe o perioadă destul de mare de timp. Pentru a evita exportul de nonocupare rurală
spre zonele urbane, ar trebui acordată prioritate creării de oportunităţi de locuri de muncă pentru
locuitorii rurali în cadrul noii economii rurale neagricole. Sursele potenţiale de creştere a
locurilor de muncă în zona rurală vor fi asigurate de întreprinderile neagricole nou create.
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Tabelul A3.10. Disparităţi urban-rural în ceea ce priveşte dotarea gospodăriilor şi serviciile comunitare
(% gospodării)  în 2004

Urban Rural
Bunuri de consum

Fără aragaz 1,2 14,9
Fără frigider 3,8 22,6
Fără maşină de spălat 21,7 62,1

Dotarea gospodăriilor
Fără canalizare 10,6 82,6
Fără baie 13,9 82,7
Fără toaletă în interior 8,8 70,1
Fără sistem de apă caldă 19,4 86,5

Sursa: Anchetă privind nivelul de trai al populaţiei, INS, 2005 (ACOVI 2004).

Evoluţii încurajatoare au apărut în acest domeniu în 1999, când ponderea în zona rurală a
întreprinderilor nou create a crescut, apropiindu-se pentru prima oară din 1994 de 50% (Tabelul
A3.11). Comerţul a fost cea mai importantă activitate nouă atât în zona urbană, cât şi în cea
rurală, reprezentând aproape jumătate din noile întreprinderi, în timp ce “alte servicii” a fost
activitatea pentru o altă treime. Ratele de supravieţuire a noilor întreprinderi au fost în linie cu
cele din ţările învecinate: 77% din întreprinderile create în 1995 erau încă active în 1996 (Jifcu şi
Petreanu). Pentru comparaţie, ratele de supravieţuire din 1995 se situau între 61% în Ungaria şi
84% în Bulgaria.

Tabelul A3.11. Întreprinderi nou create: 1995-2000

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 94.478 45.866 53.084 75.943 80.014 82.111
% urban 72 74 75 74 57 -
% rural 28 26 25 26 43 -

Sursa: INS (Jifcu şi Pietreanu).

Crearea unor asemenea noi întreprinderi în zona rurală este esenţială pentru generarea de noi
locuri de muncă alternative, în afară de asigurarea de cerere şi pieţe pentru produsele agricole.
Dată fiind mărimea problemei ajustării forţei de muncă în zona rurală, acest aspect trebuie
studiat în detaliu şi sprijinit ca parte a unei strategii de creare de locuri de muncă care să
cuprindă şi zonele rurale.

6. Depăşirea obstacolelor în calea dezvoltării rurale – reducerea sărăciei în
zona rurală

Politicile şi intervenţiile care vizează îmbunătăţirea comasării micilor ferme şi integrarea pe
piaţă, învăţământul rural şi infrastructura rurală sunt potenţial importante pentru creşterea
economică şi reducerea sărăciei. Aceasta nu este o listă atotcuprinzătoare a necesităţilor
dezvoltării rurale, dar indică domeniile-cheie ale preocupărilor. UE, Banca Mondială, precum şi
alţi donatori sunt angajaţi într-o gamă largă de activităţi dedicate majorităţii acestor necesităţi.
Principalul element care lipseşte este o strategie explicită de dezvoltare rurală şi ocupare a forţei
de muncă în afara agriculturii.
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Creşterea oportunităţilor de ocupare formală neagricolă va fi importantă pentru abordarea
sărăciei rurale, pe măsură ce se dezvoltă comasarea şi restructurarea în agricultură. Pentru unele
gospodării, creşterea activităţilor neagricole reprezintă o modalitate potenţială de ieşire din
sărăcie. Presiunea în sensul găsirii unor astfel de activităţi va creşte pe măsura apropierii
momentului aderării, creşterii presiunilor competitive asupra agriculturii româneşti şi căutării de
către fermieri a unor surse alternative de venit. Există în mod evident sinergii între o agricultură
de succes şi dezvoltarea activităţilor rurale neagricole, în parte prin cererea crescută de inputuri
agricole, servicii rurale şi bunuri de consum de la fermele profitabile. Aceste legături au un rol
important în reducerea sărăciei rurale. Politicile de dezvoltare a activităţilor rurale neagricole
trebuie, prin urmare, coordonate îndeaproape cu politicile de îmbunătăţire a productivităţii şi
profitabilităţii activităţilor agricole.

Reducerea sărăciei rurale necesită focalizarea atenţiei asupra unui număr de aspecte privind
dezvoltarea rurală, care au fost discutate în diferite părţi ale acestui studiu. În primul rând,
ocuparea neagricolă va deveni din ce în ce mai importantă în absorbirea forţei de muncă care va
fi eliberată din economia agriculturii, pe măsură ce fermele se comasează şi devin mai eficiente
ca reacţie la presiunea competiţiei. Experienţa internaţională indică faptul că crearea unei
economii neagricole rurale puternice depinde de un număr de factori care sunt relevanţi pentru
România:

•  menţinerea unui mediu politic prietenos faţă de piaţă, pentru activitatea întreprinderilor mici
şi mijlocii (cu sprijin specific tehnic şi financiar pentru IMM-urile rurale în anumite cazuri);

•  investiţii publice în infrastructura fizică, incluzând drumurile, resursele de apă,
comunicaţiile şi energia;

•  investiţii în dezvoltarea resurselor umane în termeni de învăţământ şi instruire de bază,
pentru a pregăti mai bine populaţia rurală pentru activităţi economice neagricole.

În al doilea rând, creşterea productivităţii în fermele mici şi mijlocii va necesita o atenţie sporită.
Domeniile în care aceste ferme trebuie sprijinite sunt următoarele:

•  măsuri pentru stimularea activităţii de prelucrare şi agribusiness, incluzând un mediu de
afaceri favorabil şi accesul la resurse financiare pe baze comerciale, prin intermediul
împrumutătorilor privaţi;

•  îmbunătăţirea activităţii de extensie în agricultură pentru fermierii mici şi mijlocii;
•  infrastructură de marketing modernă, incluzând contracte standard simple şi mecanisme de

contractare uşor de aplicat;
•  sprijin pentru dezvoltarea asociaţiilor de marketing;
•  un mediu îmbunătăţit pentru tranzacţiile funciare, incluzând proceduri administrative mai

puţin complexe şi aplicarea corespunzătoare a contractelor.

În al treilea rând, menţinerea securităţii sociale a pensionarilor rurali necesită o atenţie continuă,
date fiind în special restricţiile bugetare. Aşa cum stau lucrurile în prezent, proprietăţile de teren
şi venitul obţinut de pe urma lor, sub formă de alimente şi venituri din rentă, sunt cruciale în
menţinerea nivelului de trai precar pentru majoritatea pensionarilor. Deoarece creşterea pensiilor
nu reprezintă o opţiune, datorită constrângerilor de ordin fiscal, pot fi propuse un număr de
măsuri indirecte pentru a acorda asistenţă bătrânilor vulnerabili:
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•  încurajarea proprietarilor bătrâni de terenuri să participe la tranzacţii de arendare, prin
pregătirea contractelor de arendă standard şi asigurarea de asistenţă în explicarea şi
aplicarea opţiunilor legale;

•  creşterea cererii pentru arendarea a pământului de la persoanele vârstnice datorită sporirii
numărului de fermieri productivi prin scheme de credit îmbunătăţite, care ar putea fi
folosite pentru achiziţionarea de echipamente agricole;

•  extinderea gamei de rente viagere atractive pentru investitorii vârstnici, astfel încât
locuitorii rurali să aibă o opţiune alternativă de investiţii, dacă ei iau decizia irevocabilă de
a-şi vinde pământul;

•  reducerea gradului de izolare a persoanelor în vârstă din zona rurală, prin investiţii în
transport şi comunicaţii în satele îndepărtate, pentru menţinerea accesului lor la servicii
sociale şi lumea exterioară.
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