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Abstract. This paper aims to present the development of the EU
agricultural policy both within the Community space in general and for
Romania in particular, starting from launching the EU Agricultural Policy
to highlighting the principles and pillars of EU Agricultural Policy and
emphasizing the 4 major stages of policy’s reform and secondary legislation
in field. Launched and promoted in the complex project Common Market
(gradually transformed in the Internal Market), becoming the first
„practical application“ and its first notable success, the EU Agricultural
Policy has increasingly become „the Cinderella“ of the European Union
with a contribution to European’s Union GDP of only 2.4% and with a
continuous theme of tension. The core of the current reform package of EU
Agricultural Policy is to be found in the pronounced reduction of intervention
prices — to the key products and the removal from the culture of arable
land, encouraging the competitiveness, the farmers focusing less on
product quality and more on their quality. Also, the mutations foresee the
gradual transition of funds from direct payments on production to rural
development. In this context, Romania has to „fight“ both with overcoming
the state of subsistence agriculture and with the new conditioning regarding
the EUAgricultural Policy reform, but also with multinationals in this sector,
more and more aggressive under the new conditions.
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Introducere

Tratatul de la Roma privind instituirea Comunitãþii Economice Europene —
TCEE (semnat pe 25 martie 1957 ºi intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958) a statuat
Politica Agricolã Comunã (PAC) ca o prioritate pentru ceea ce ulterior va deveni
Uniunea Europeanã.Multã vreme PAC a fost singura politicã sectorialã integratã.
PAC s-a bazat pe anumite obiective cheie, mai ales pe dorinþa de a garanta

autosuficienþa în ceea ce priveºte alimentele de bazã, ca rãspuns la lipsurile ali-
mentare din perioada postbelicã. Rezultatul a fost o politicã rigidã, de subvenþii,
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orientatã spre producþie, care a continuat sã funcþioneze pânã în 1990, timp în care
PAC a devenit o victimã a propriului sãu succes. Pe mãsura ce principalul obiec-
tiv, de producere a cât mai multe produse era realizat, efectele colaterale nedorite
au început sã aparã (de exemplu cantitãþi de carne de vitã fabuloase ºi mari canti-
tãþi de cereale care au trebuit preluate de UE ºi depozitate în depozite proprii).
Astfel, la sfârºitul anilor ’80 exista deja un acord general privind nevoia unei

reforme. PAC a fost mult simplificat, prin concentrarea diferitelor scheme de
platã directã într-una singurã, fiind ºi un mecanism mult mai eficient ºi atingând
mai multe obiective la un cost redus.
Susþinerea cultivãrii în vederea obþinerii produselor agricole ºi alimentare

este acum angrenatã mai ales în ceea ce priveºte prioritãþile publice ºi preocu-
pãrile consumatorului. Din politica care oferea subvenþii în schimbul cantitãþii
produse, suportul PAC s-a transformat acum în unul care este dependent de cali-
tatea competiþiei, de garanþiile referitoare la mediul înconjurãtor ºi siguranþa ali-
mentelor, în concordanþã cu prioritãþile publicului comunitar.
Totuºi, 20% dintre fermierii comunitari primesc 80% din subvenþiile agricole

directe, acordate în cele 27 de state membre. Circa 40% (care pânã în anul 2013
trebuie sã ajungã la cca. 34%) din cele peste 117 miliarde de euro, la cât se ridicã
bugetul anual al UE, sunt alocate pentru subvenþiile agricole, iar Franþa este
principalul beneficiar (peste un sfert din bugetul agricol comunitar).
PAC nu mai este în prezent un vehicul al integrãrii, ci o temã de tensiuni. Unii

specialiºti au subliniat faptul cã politica comunã în agriculturã a reuºit sã previnã
opoziþia fermierilor faþã de integrarea europeanã, dar concepþia conform cãreia
o categorie socialã trebuie plãtitã pentru a susþine proiectul european este astãzi
depãºitã.

Principii fundamentale care stau la baza
Politicii Agricole Comune

Statele fondatoare ale Comunitãþii Economice Europene au fost de acord cã
agricultura trebuie inclusã în piaþa comunã. Pentru aceasta era nevoie de o politicã
agricolã comunã care sã armonizeze diferitele mecanisme naþionale de sprijin ºi
sã stabileascã niºte bariere vamale comune pentru bunurile venind din þãrile
nemembre. Politica Agricolã Comunã a fost una din primele politici decise la ni-
vel comunitar. Principiile funcþionãrii ºi traducerea în practicã a PAC au fost sta-
bilite în cadrul unei Conferinþe ce a reunit în 1958, la Stressa (Italia), miniºtrii
agriculturii din cele ºase þãri membre.
Trei principii fundamentale au stau ºi stau la baza politicii agricole comune:
a) crearea ºi menþinerea unei singure pieþe ºi a unor preþuri comune (o singurã

piaþã în care produsele agricole circulã liber);
b) respectul noþiunii de preferinþã comunitarã (în comerþul agricol se mani-

festã preferinþa pentru mãrfurile produse în interiorul Comunitãþii, cumpãrãtorii
de produse necomunitare trebuind sã plãteascã o suprataxã);
c) solidaritatea financiarã (statele membre participã împreunã la constituirea

resurselor ºi beneficiazã de finanþarea cheltuielilor legate de PAC).
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Cele trei principii sunt interdependente neputând fi aplicate separat.
De-a lungul timpului aplicarea celor trei principii a adus mari servicii Comu-

nitãþii astfel cã securitatea aprovizionãrilor a fost asiguratã pentru principalele
categorii de produse alimentare ºi a contribuit esenþial la menþinerea unui anumit
echilibru între oraº ºi sat ºi între interesele agricultorilor ºi cele ale consuma-
torilor1.
Conform tratatelor originare ºi modificatoare piaþa UE (în aplicarea celor trei

principii) este reglementatã prin: preþuri, intervenþia pe piaþã, ajutoare financiare,
cote de producþie, protecþie vamalã comunã.
Consiliul UE aprobã propunerile Comisiei Europeane, care fixeazã anual trei

preþuri distincte: preþul indicativ, preþul prag ºi preþul de intervenþie al produselor.
Preþul indicativ reprezintã preþul la care autoritãþile comunitare considerã cã

trebuie sã realizeze tranzacþiile cu produse agricole pe Piaþa Internã, pentru a asi-
gura un standard rezonabil de viaþã a producãtorilor.

Preþul de intervenþie este preþul minim garantat pe care producãtorii îl pot
obþine pentru producþia comercializatã în spaþiul UE.Atunci când oferta este mai
mare decât cererea pentru unele produse, Uniunea Europeanã intervine prin
achiziþia ºi stocarea acelui produs, nepermiþând scãderea preþului pe piaþã sub
preþul de intervenþie. Preþul de intervenþie este mai mic decât preþul indicativ.

Preþul prag — conform cãruia produsele agricole de import cu preþ mai mic
decât acest preþ nu pot intra în Uniunea Europeanã. Nivelul acestui preþ este obþi-
nut prin aplicarea taxelor vamale.
Faþã de preþul indicativ, pe Piaþa Internã funcþioneazã însã preþul de piaþã

(preþul indicativ are astãzi doar o valoare orientativã).

Legislaþia comunitarã secundarã privind PAC

Tratatul fondator (Tratatul de la Roma privind instituirea Comunitãþii Econo-
mice Europene), împreunã cu tratatele modificatoare au constituit izvoarele pri-
mare ale dreptului comunitar în domeniu (astãzi denumit Tratatul de Funcþionare
a Uniunii Europene). Un rol deosebit de important l-au constituit însã ºi izvoa-
rele secundare, respectiv: regulamentele, directivele ºi deciziile.
La 14 ianuarie 1962, Consiliul adoptã primele norme privind PAC, create

pentru stabilirea unei pieþe comune a produselor agriculturii ºi pentru solidari-
tatea financiarã prin înfiinþarea Fondului European de Orientare ºi Garantare
Agricolã (FEOGA). Preþurile comune (unice) însã au fost aplicate începând din
1968.
Fondul avea douã secþiuni distincte ºi anume: „secþiunea Orientare“ destinatã

ajustãrii structurilor agricole ºi modernizãrii agriculturii ºi „secþiunea Garanþii“
ce reprezenta peste 90% din FEOGA ºi era destinatã transpunerii în practicã a
celor trei principii fundamentale. În scopul înfiinþãrii pieþei unice a produselor
agricole, preþurile acestora au fost unificate. Pentru a evita însã ca agricultorii
din þãrile cu preþuri ridicate sã fie obligaþi sã accepte reduceri de preþ, preþurile
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unice au fost stabilite pentru fiecare produs la cel mai înalt nivel existent. Dato-
ritã acestui fapt preþurile unice comunitare la majoritatea produselor agricole
s-au situat constant peste preþurile pieþei mondiale, iar diferenþa dintre acestea
nu a încetat sã creascã.
Consiliul UE, prin Regulamentul nr. 1290/2005 privind finanþarea politicii

agricole comune a creat (restructurând FEOGA) douã fonduri europene pentru
agriculturã, numite: Fondul European de Garantare Agricolã — FEGA, pentru
finanþarea mãsurilor de marketing ºi pentru plãþi directe ºi Fondul European
pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã — FEADR, pentru finanþarea progra-
melor de dezvoltare ruralã (la aceste douã fonduri principale se mai adaugã un
fond complementar: Fondul European pentru Pescuit — FEP care sprijinã in-
vestiþiile pentru dezvoltarea resurselor acvatice vii, modernizarea ambarcaþiu-
nilor de pescuit ºi îmbunãtãþirea prelucrãrii ºi comercializãrii produselor piscicole)2.
Comisia are ca principal obiectiv simplificarea actualului sistem de progra-

mare, management ºi control al fondurilor, prin crearea unui fond unic— FEADR,
precum ºi prin integrarea treptatã a Obiectivului 1 (Pilonul 1) în acest fond.
FEADR preia ºi fondurile de dezvoltare ruralã acordate în prezent din cele douã
secþiuni ale FEOGA (Garantare ºi Orientare), combinând caracteristicile
sistemului financiar ºi de management al fondurilor structurale cu cel al FEOGA
— Garantare.
Dreptul derivat comunitar vizând PAC cuprinde unul din domeniile cu cele

mai multe reglementãri. De menþionat faptul cã în anul 1985 a fost adoptatã Car-
tea albã privind realizarea completã a Pieþei Interne (supervizatã prin Actul
Unic European— 1986) care prevedea ca finalitate eliminarea, pânã la 31.12.1992,
a tuturor barierelor comerciale interne pe teritoriul UE ºi realizarea pieþei inter-
ne, menþionând necesitatea adoptãrii unui numãr de 282 de mãsuri legislative,
din care circa 1/3 vizau PAC.
Prin reglementãri europene se stabileºte organizarea comunã de piaþã. Consi-

liul, la propunerea Comisiei, adoptã regulamente, directive sau decizii europene
privind stabilirea preþurilor, taxelor, ajutoarelor sau contingentelor, precum ºi re-
partizarea posibilitãþilor de pescuit. Comisia poate adopta, pe anumite domenii,
propriile regulamente.
Privind România, reglementãrile de primã importanþã vizeazã Regulamentele

CE nr.: 2092/91; 1493/1999; 1782/2003 (ovine, caprine, bovine, plãþi directe);
320/2004 (zahãr); 797/2004 (agricultura); 2220/2006; 834/2007; 3/2008;
834/2007; 501/2008; 889/2008; 967/2008; 1254/2008; 765/2008; 710/2009;
537/2009 etc.3.

Scopul ºi pilonii PAC

Politica Agricolã Comunã are ca scop: dezvoltarea unui sistem agricol mo-
dern, care sã asigure un nivel de viaþã echitabil populaþiei rurale, stabilizarea
pieþelor ºi aprovizionarea la preþuri rezonabile a consumatorilor.

120 DOREL BAHRIN 4

————————
2 Bahrin, Dorel, Studii Europene, Bucureºti, Editura Victor, 2009, pp. 74-79.
3 Pentru o imagine generalã privind complexitatea reglementãrilor PAC, recomandãm site-ul:<ec.europa

.eu/interna _market /score/docs/relateddocs/relateddocs/list-dir/im-directives_ro.pdf.>.



Pilonii PAC— lansaþi prin „Agenda 2000“ (piloni de cheltuieli agricole) vizeazã:
Pilonul 1 — susþinerea pieþei ºi a veniturilor—acoperã plãþile directe ºi subven-

þiile legate de piaþã acordate organizaþiilor comune de piaþã precum achiziþionarea
de produse pentru depozitele publice, scheme de valorificare a surplusului ºi
subvenþiile pentru exporturi. Finanþarea pentru pilonul 1 a provenit din secþiunea
garantare a Fondul European de Orientare ºi Garanþii Agricole (FEOGA ).

Pilonul 2 — dezvoltarea ruralã — mãsurile au în vedere încurajarea protec-
þiei mediului, ajutorarea zonelor defavorizate, promovarea calitãþii alimentelor,
a respectãrii standardelor, asigurarea bunãstãrii animalelor. Mãsurile din cadrul
acestui pilon sunt cofinanþate de UE ºi statele membre.
Aproximativ 90% din producþia agricolã din statele membre ale UE este re-

glementatã în organizaþiile comune de piaþã. Treptat, organizaþiile comune de
piaþã le-au înlocuit pe cele naþionale pentru sectoarele care cad sub incidenþa
PAC4.
Instanþele comunitare stimuleazã ºi favorizeazã prin intermediul aporturilor

de fonduri constituirea acestui tip de organizaþii.
În organizaþiile specializate de marketing vânzarea întregii producþii se face

prin organizaþie (stabilirea preþurilor, contracte ferme). Organizaþia trebuie sã
acorde membrilor asistenþã tehnicã pentru folosirea practicilor ecologice de cultivare
a pãmântului. Drepturile ºi obligaþiile producãtorilor sunt prevãzute într-un statut.
Organizaþia trebuie sã se îngrijeascã ca membrii sãi sã dispunã de infrastruc-

tura tehnicã pentru depozitare, ambalare ºi comercializare ºi sã asigure un mana-
gement comercial ºi bugetar legal. Finanþarea se realizeazã prin proiecte de la
UE ºi fonduri proprii.

Reforma PAC

a) Etapa pregãtitoare. Primele reacþii ale Comunitãþii la efectele negative ale
PAC, au apãrut la sfârºitul anilor ‘70. Deºi modeste, în 1979 au fost operate pri-
mele schimbãri la sistemul preþurilor nelimitat garantate. S-a decis astfel sã se
introducã o taxa de co-responsabilitate la producþia de lapte cu scopul transfe-
rãrii asupra producãtorilor a unei pãrþi din cheltuielile de stocaj ºi a subvenþiilor
necesare exportãrii pe piaþa mondialã a excedentelor cumulate. În scurt timp însã
taxa de co-responsabilitate stabilitã s-a dovedit insuficientã pentru stoparea creº-
terii producþiei de lapte. Anul urmãtor însã, miniºtrii agriculturii au recunoscut,
în principiu, cã PAC trebuie sã ia în considerare o anumitã limitare a producþiei.
Pentru a restrânge oferta la nivelul cererii (consumul intern plus export), în 1984
a fost introdus sistemul cotelor la producþia de lapte. În 1988 au fost operate
schimbãri radicale în PAC. În aceastã direcþie, Consiliul UE a decis sã limiteze
cheltuielile agricole suportate pe viitor de Comunitatea Europeanã. Creºterea
cheltuielilor agricole trebuia sã rãmânã net inferioarã ritmului de creºtere al PIB-
ul din Comunitate. S-a instituit astfel o „linie directoare“ obligatorie constând în
fixarea unui plafon al cheltuielilor bugetare agricole. În noile condiþii rata creº-
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terii cheltuielilor pentru agriculturã nu mai putea sã depãºeascã 74% din rata de
creºtere a PIB-ului comunitar.
Cei Doisprezece au decis atunci sã aplice plafoane pentru garanþiile acordate

principalelor produse comunitare, excepþie fãcând laptele, pentru care sistemul
cotelor fusese stabilit încã din 1984, ºi zahãrul ce fusese dintotdeauna supus re-
gimului cotelor la producþie.Aceste limitãri, denumite stabilizatori, sunt mecanisme
destinate a controla cheltuielile comunitare aferente organizãrii comune a pieþei.

Stabilizatorii se aplicã pe baza unui principiu fundamental: dacã producþia
depãºeºte un nivel determinat (cantitatea maximã garantatã — CMG), atunci
sprijinul acordat agricultorilor se reduce automat. Reducerea se aplicã însã an-
samblului producþiei ºi nu numai pãrþii ce depãºeºte CMG.

Mãsurile întreprinse în acest domeniu au contribuit în bunã mãsurã la finan-
þarea acþiunilor menite sã:

— reducã producþiile excedentare;
— amelioreze transformarea ºi comercializarea produselor agricole ºi silvice;
— amelioreze folosinþa neagricolã a terenurilor arabile;
— protejeze mediul înconjurãtor ºi sã încurajeze împãdurirea terenurilor.
b) Etapa I — reforma Mc Shary. Conºtientã de nevoia unei restructurãri

substanþiale, Comisia a înaintat noi propuneri de reformã în anul 1991. În aceste
propuneri de reformã, Comisia a declarat cã singura opþiune viabilã oferitã agri-
culturii comunitare pe termen lung rezidã într-o politicã de preþuri competitive.
Numai aceastã formulã permite Uniunii sã facã faþã unei concurenþe inevitabile,
atât pe piaþa internã, cât ºi pe pieþele mondiale. Reforma politicii agricole trebuie
sã-i incite pe agricultori sã recurgã la metode de producþie mai puþin intensive,
care sã reducã impactul negativ asupra mediului ºi sã contribuie la diminuarea
excedentelor.
În iunie 1992 Consiliul de Miniºtrii ai Agriculturii a adoptat reforma PAC,

cea mai radicalã din istoria sa. Aceasta reformã presupunea o profundã reorien-
tare a politicii agricole comunitare (reducerea preþurilor de sprijin ale UE susþi-
nute de plãþi compensatorii, acolo unde se aplicau retrageri de loturi de teren din
circuitul agricol). În plus, s-au plãtit prime suplimentare vizând bovinele, când
densitatea era inferioarã numãrului de 1,4 unitãþi de vite pe hectar. Acest lucru
scoate în evidenþã puternicul impuls care se dã extensificãriimetodelor de producþie
în comparaþie cu dezvoltarea intesivã a agriculturii de pânã la reforma din 1992.

Scopul noii politici agricole era sã asigure corelarea ofertei cu cererea fãrã
sã afecteze viaþa fermierilor din mediul rural.
c) Etapa a II-a — „AGENDA 2000“. În decembrie 1997 ºefii de stat ºi de gu-

vern din þãrile membre au luat decizia istoricã sã iniþieze o nouã lãrgire a Uniu-
nii. Comunitatea a stabilit, de asemenea, programe precum PHARE, în scopul
sprijinirii þãrilor candidate în procesul aderãrii. În domeniul agriculturii, progra-
mele de sprijin au cuprins domenii foarte vaste: de la reforma funciarã pânã la
dezvoltarea de noi forme de management ºi promovarea modernizãrii sectorului
agro-industrial.
„Agenda 2000“ este documentul strategic aprobat ca urmare a ºedinþei Consi-

liului Miniºtrilor Agriculturii de la Berlin din 1999 prin care dezvoltarea ruralã
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a devenit (într-un document oficial) al doilea pilon al Politicii Agricole Comune
(PAC), urmãrindu-se consolidarea creºterii concurenþiale ºi asigurarea locurilor
de muncã, modernizarea sectorului prin introducerea cerinþelor de protejare a
mediului înconjurãtor.
„Agenda 2000“ a lansat douã noi instrumente financiare de pre-aderare. Unul

dintre acestea, SAPARD, era destinat ajustãrilor structurale din agriculturã. O
contribuþie anualã de 500 de milioane de EURO era acordatã anual din FEOGA
—Garanþii, pentru cele 12 þãri candidate. S-a acordat prioritate mãsurilor vizând
creºterea eficienþei fermelor ºi industriei agro-alimentare, iniþiativelor privind
îmbunãtãþirea managementului pãmântului ºi altor resurse naturale, încurajarea
diversitãþii economice în zonele rurale, programelor de promovare a agriculturii
durabile.
Principalele caracteristici:
— un sector agricol competitiv care sã poatã face faþã, în mod treptat, compe-

tiþiei de pe pieþele internaþionale fãrã sã fie nevoie sã recurgã la subvenþii care
sunt din ce în ce mai puþin acceptate la nivel internaþional;
— metode de producþie sãnãtoase ºi care protejeazã mediul, capabile sã fur-

nizeze produse de calitate în varietãþile cerute de populaþie;
— forme diverse de agriculturã, bazate pe practici tradiþionale care nu sunt

numai orientate cãtre un nivel mare de producþie, dar care cautã sã menþinã fru-
museþile naturii ºi ale peisajului rural, precum ºi comunitãþi rurale dinamice ºi
active, generând ºi menþinând nivelul de ocupare al forþei de muncã;
— o politicã agricolã mult mai simplã ºi mai simplu de înþeles, care stabileºte

clar linii de separaþie între deciziile ce trebuie luate în comun ºi cele ce rãmân în
competenþa Statelor Membre;
— o politicã agricolã care stabileºte clar cã cheltuielile pe care ea le implicã

sunt justificate de serviciile pe care fermierii le furnizeazã societãþii în sens larg.
d) Etapa a III-a. În iunie 2003 a fost adoptatã o nouã reformã a PAC, care a

schimbat substanþial modul de susþinere a agriculturii în statele membre ale UE
ºi care trebuie sã se deruleze pe etape pânã în anul 2013. Este introdusã schema
unicã de plãþi pe suprafaþã (SUP) pentru fermierii din spaþiul comunitar euro-
pean, plãþi independente de producþie (decuplare de producþie). Sunt meþinute
anumite elemente cuplate, limitate, pentru a evita abandonarea producþiei. Plata
directã este legatã de respectarea standardelor de mediu, siguranþa alimentelor,
sãnãtatea plantelor ºi animalelor, ca ºi de cerinþa de a pãstra tot terenul agricol
într-o stare bunã din punct de vedere agricol ºi al mediului înconjurãtor. Re-
forma PAC din 2003 prevedea o politicã de dezvoltare puternicã cu alocãri buge-
tare relativ mari, noi mãsuri de promovare a protecþiei mediului, a calitãþii ºi
bunãstãrii animalelor ºi pentru a ajuta fermierii sã satisfacã standardele de pro-
ducþie ale UE. Se prevedea o reducere a plãþilor directe — modulare — pentru
fermele mari. Are loc o revizuire a politicii pieþei. Sunt stabilte reformãri ale sec-
toarelor: orez, grâu dur, alune, cartofi pentru amidon, furaje uscate.
Obiectivele noii reforme vizeazã:
—menþinerea comunitãþii între producãtori ºi exporturile de produse agricole

prin creºterea competitivitãþii agricole atât pe pieþele interne, cât ºi internaþio-
nale, respectiv regionale;
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— diminuarea producþiei pânã la nivelul cererii manifestate pe piaþã;
— concentrarea ajutorului pentru menþinerea veniturilor asupra acelora care

au în mod evident o mai mare nevoie de sprijin;
— încurajarea agriculturilor în sensul neabandonãrii terenurilor;
— protejarea mediului ºi dezvoltarea potenþialului natural al statelor.
Elementul central al pachetului de reformã se regãseºte în reducerea accen-

tuatã a preþurilor de intervenþie la produsele cheie ºi scoaterea din culturã a unor
terenuri arabile. Pentru compensarea pierderilor de venit rezultate din aceste
douã mãsuri agricultorii primesc compensaþii sub formã de plãþi directe pe hec-
tar sau pe cap de animal.
Totodatã, noua reformã PAC este un pas crucial în ceea ce înseamnã sprijinul

fermierilor pentru a deveni mai orientaþi cãtre cerinþele pieþei, adicã de a produce
ceea ce se cere pe piaþã, produse mai competitive pe pieþele Uniunii Europene
cât ºi pe cele ale lumii, în timp ce primesc încã un sprijin financiar considerabil.
În acelaºi timp, reforma încurajeazã producerea acelor produse de calitate superioarã,
potrivit anumitor standarde, oferind totodatã o siguranþã alimentarã crescutã.

PAC ºi România

Discuþiile curente asupra PAC constituie una dintre cele mai importante dez-
bateri din acest moment în UE. România ar trebui sã îºi construiascã o poziþie
clarã în acest domeniu, având în vedere cã agricultura este unul dintre cele mai
importante sectoare interne, generând 12% din PNB.Aproximativ 40% din populaþia
activã lucreazã în agriculturã, cei mai mulþi în ferme de semi-subzistenþã, fãrã o
legãturã directã cu piaþa.
Una dintre cele mai proaste infrastructuri rurale din Europa afecteazã dezvol-

tarea agriculturii. Fermele de subzistenþã deþin în medie doar 1,5 hectare de pã-
mânt. Aºa cã orice decizie asupra reformãrii PAC luatã la Bruxelles poate avea
un impact dramatic asupra peisajului economic ºi social din România.
Din cele circa 9,5 mil. de teren arabil existent în anul 1990, în prezent mai

sunt disponibile pentru aplicarea PAC doar circa 5,5 mil. ha. (2 mil. ha. sunt
scoase din uz, iar cca. 2 mil. ha aparþin unor gospodãrii þãrãneºti de sub 1 ha care
nu pot beneficia de fonduri europene).
În România o exploataþie agricolã medie are circa 3,5 hectare, faþã de 80-100

ha. în UE, unde 50 de hectare reprezintã doar pragul de rentabilitate, adicã egali-
zarea veniturilor cu cheltuielile.
Conform PAC gestionarea banilor comunitari se face în exclusivitate de la

Bruxelles (ministerul român al agriculturii poate avea doar unele nesemnifica-
tive intervenþii în afara PAC).
Aceste fonduri sunt gestionate în România prin douã agenþii: Agenþia de Plãþi

pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit, a fost înfiinþatã prin Ordonanþa de Urgenþã
a Guvernului nr. 13 din 27 februarie 2006, prin reorganizarea Agenþiei SAPARD
ºi a primit acreditarea de funcþionare la finalul anului 2007 ºi Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) care funcþioneazã în subordinea Ministe-
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rului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, în baza Legii 1/2004 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare5.
Pentru a fi prinsã în bugetul PAC, în anul 2006 România a transmis la Bruxelles

Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã—PNDR, beneficiind astfel de urmã-
toarele fonduri:
a) Susþinerea pieþei ºi a veniturilor— Pilonul I
Valoarea totalã alocatã (2007-2013) prin FEGA este de 4,5 miliarde euro,

pentru plãþi directe — nerambursabile.
b) Sprijinul pentru Dezvoltarea Ruralã pentru 2007-2013 - Pilonul II (pe 4

Axe prioritare (direcþii prioritare): Axa prioritarã 1: Îmbunãtãþirea competi-
tivitãþii sectoarelor agricol ºi forestier; Axa prioritarã 2: Îmbunãtãþirea mediului
ºi a spaþiului rural; Axa prioritarã 3: Îmbunãtãþirea calitãþii vieþii în zonele ru-
rale ºi diversificarea; Axa LEADER).
Fondurile de 7,5 miliarde de euro acordate prin FEADR reprezintã o ade-

vãratã oportunitate pentru finanþarea spaþiului rural din România. Prin FEADR
se acordã o finanþare reprezentând 50-70% din valoarea eligibilã a proiectului.

„Efecte colaterale“ privind România

O problemã majorã a agriculturii româneºti o reprezintã ponderea mare a
agricultorilor în totalul populaþiei ocupate, precum ºi numãrul mare de fermieri
vârstnici. Pentru acest aspect UE propune pentru agricultura comunitarã aplica-
rea unei scheme de pensionare anticipate (early retirement scheme) care poate
garanta venituri totale de pânã la 150.000 euro/fermier (în tranºe egale timp de
10 ani). La rândul lor autoritãþile române vor trebui sã aplice aceastã schemã
care va presupune ca fermierii mai în vârstã (minim 55 ani) sã înceteze definitiv
toate activitãþile agricole comerciale, iar utilizarea terenului sã fie transferatã
altor fermieri mai tineri care vor trebui sa demonstreze cã pot îmbunãtãþi viabili-
tatea exploataþiilor. De asemenea, pânã în 2013 peste 50% din populaþia ce trã-
ieºte în mediul rural ar trebui sã sufere un proces de reconversie profesionalã
(agroturism, organizarea în ateliere de mici meºteºugari etc.) sau sã se îndrepte
spre oraº.
În cazul laptelui, cota naþionalã de lapte — producþie care intrã pe canalele

comerciale ºi care beneficiazã de subvenþii —, este de 3.057.000 t pe an, ºi este
asiguratã de un numãr de 826.000 de vaci de lapte, la o producþie medie de 3.700
litri pe cap de vacã. În prezent în România existã 1.741.500 capete de vaci de
lapte. Diferenþa în plus va fi utilizatã pentru producerea de lapte destinat autoconsu-
mului în gospodãrii. O parte din aceste gospodãrii vor fi eligibile pentu sprijinul
acordat fermelor de semisubzistenþã (1000 euro pe an timp de maxim 5 ani), în
vederea trasnformãrii lor în ferme comerciale.
O situaþie mai delicatã se întalneºte în sectorul de tãiere ºi procesare a cãrnii.

La momentul actual, doar 19 unitãþi de procesare a cãrnii corespund normelor
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UE. Aceste unitãþi acoperã doar 25% din producþia actualã de carne ºi produse
din carne.
Conform prevederilor Tratatului de aderare a Bulgariei ºi României la Uniu-

nea Europeanã— 2005, România a obþinut urmãtoarele perioade de tranziþie: 3
ani, pânã la 31.12.2009, pentru modernizarea ºi retehnologizarea a 26 de aba-
toare ºi unitãþi de procesare a cãrnii, precum ºi a douã unitãþi de procesare a cãr-
nii de pasãre, conform cerinþelor UE ºi modernizarea ºi retehnologizarea unitã-
þilor de procesare a laptelui; 8 ani, pânã la 31.12.2014, pentru eliminarea soiuri-
lor hibride de viþã de vie interzise de acquis-ul viþei de vie al UE (aspecte pe care
nu o sã le analizãm) ºi 3 ani, pânã la 31.12.2009, pentru a acorda subvenþii de
stat pentru: calitatea laptelui, carne de porc ºi pasãre, motorinã, irigaþii, rentã
viagerã — pentru cei care au vândut sau dat în arendã terenurile agricole (consi-
derate dupã aceastã datã ajutoare de stat, dar interzise în spaþiul comunitar).
Agricultorii au pierdut, începând cu 1 ianuarie 2010, de exemplu: între 100 ºi
120 de lei pentru porcii crescuþi, 1,6 lei pentru kilogramul de carne de pasãre, 30
de bani pentru litru de lapte ºi 1 leu pentru litrul de motorinã)6.
Dorim sã evidenþiem doar acest aspect, dincolo de cât au pierdut sau vor pierde

agricultorii români pe termen mediu ºi lung din lipsa unor mãsuri eficiente ºi a
unei viziuni politice privind acest domeniu. „Uitând“ atât guvernanþii cât ºi fer-
mierii cã suvenþiile nespecifice spaþiului comunitar au încetat, începând cu 1 ia-
nuarie 2010, s-au accesat bani prin FEADR, fermierii fãcând corespunzãtor ºi
credite substanþiale la bãnci, pe baza unui cash-flow calculat cu preþuri subven-
þionate la: apã pentru irigaþii, energie electricã, motorinã etc. Dacã Guvernul nu
gãseºte rapid o soluþie privind introducerea ºi a acestor subvenþii într-o schemã
comunitarã, vom asista la noi eºecuri în acest domeniu.
Piaþa legumelor ºi fructelor este sufocatã de importuri slabe calitativ ºi unele

chiar toxice (producþia internã acoperind doar circa 25 % din necesar).
Piaþa cerealelor a fost „acaparatã“ de companiile multinaþionale (încã înainte

de intrarea în UE), care dicteazã deja preþul grâului de panificaþie. În acest con-
text nici un ºtim cine încaseazã real subvenþiile comunitare pe hectar (în Ro-
mânia de circa 120 euro la ha., în timp ce pentru Ungaria se plãteºte circa 500
euro la ha, iar pentru Franþa circa 700 euro la ha.) întrucît subvenþiile nu se iau
pe cetãþenie, ci pe hectar arabil deþinut!
Dacã mai adãugãm faptul cã în cei trei ani de la aderare am accesat circa 10%

din fondurile europene (fonduri structurale, FSE, PAC etc.) — când dupã numai
2 ani de la aderarea la UE Republica Cehã avea un grad de absorbþie de 26%,
Estonia 29%, Ungaria 32,5%, Letonia, Lituania ºi Polonia câte 25%, Slovacia
27,5%, iar Slovenia 34% — în timp ce am cotizat anual la bugetul UE cu circa
1,5 miliarde euro, ne putem face un tablou general privind modul cum am fructi-
ficat avantajele integrãrii.
Pentru Romania, despre care decenii în ºir s-a vorbit, în general cu argumente

solide, ca despre o þarã cu un mare potenþial agricol, lipsa unei viziuni de ansam-
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blu asupra pieþei europene ºi mondiale a produselor agricole ºi a oricãrei tenta-
tive de a elabora o strategie de dezvoltare, noua reformã PAC se constituie într-
o mare provocare, pentru cã acest mecanism urmeazã sã ne furnizeze banii cu
care se presupune cã ar trebui sã ne modernizãm agricultura. Dacã adãugãm ºi
faptul cã viitoarea reformã PAC este menitã sã reducã substanþial subvenþiile UE
pentru agriculturã, reducere necesarã atât pentru soluþionarea negocierilor Run-
dei Doha a Organizaþiei Mondiale a Comerþului, cât ºi pentru creºterea competi-
tivitãþii agriculturii comunitare pe piaþa mondialã, avem un tablou destul de con-
tradictoriu privind viitorul agriculturii româneºti.

Concluzii

La solicitarea Comisiei Europene mediile de specialitate comunitare ºi þãrile
membre au prezentat puncte de vedere privind reforma radicalã PAC (ce vizeazã
perioada 2014-2020) mult mai dureroasã ºi radicalã, cel puþin pentru þãrile noi
intrate în UE. Se vorbeºte de o reducere substanþialã a bugetului comunitar agri-
col (rãmânând în jur de 15% din PIB-ul comunitar) concomitent cu eliminarea
cotelor la lapte ºi la alte produse. Iar proiectul acestei noi reforme este construit
ºi promovat de actualul comisar pentru agriculturã, propus de România, domnul
Dacian Cioloº.
Odatã cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona agricultura a intrat

sub procedura codeciziei, iar Parlamentul European a obþinut puterea ºi asupra
bugetului pentru agriculturã. Eurodeputaþii vor decide, împreunã cu Consiliul
UE, viitorul politicii agricole commune.
Comisarul pentru agriculturã a transmis spre dezbaterea Parlamentului Euro-

pean viitoarea strategie PAC (dezbãtutã ºi votatã la nivel de comisie de speciali-
tate în luna iulie 2010).
În raportul sãu privind viitorul PAC dupã 2013, George Lyon, membru al co-

misiei de specialitate (Grupul Alianþei Liberalilor ºi Democraþilor pentru Eu-
ropa), a identificat cinci puncte cheie: securitatea alimentarã ºi comerþul echita-
bil; agricultura în toatã Europa; biodiversitatea ºi protecþia mediului; durabili-
tate; creºtere ecologicã.
Creºterea costului energiei ºi necesitatea reducerii emisiilor de gaze cu efect

de serã reprezintã constrângeri majore pentru creºterea producþiei.
Agricultura europeanã ºi de pretutindeni va trebui sã producã mai multã hra-

nã, utilizând mai puþine terenuri, apã ºi energie.
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