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INTRODUCERE
Studiul de faţă a fost elaborat în contextul proiectului „Îmbunătăţirea
capacităţii instituţionale, de evaluare şi formulare de politici macroeconomice în
domeniul convergenţei economice cu UE a Comisiei Naţionale de Prognoză”,
cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea
Capacităţii Administrative”. Scopul studiului a fost să furnizeze o analiză obiectivă a
sectorului agricol din România, concentrându-se asupra direcţiilor viitoare de
dezvoltare a sectorului şi a necesităţii introducerii unor măsuri de consolidare a
exploataţiilor.
Principalele elemente ale cerinţelor tehnice au fost evaluarea situaţiei
agriculturii României, comparativ cu alte state membre UE, identificarea unor
alternative de creştere a eficienţei economice a fermelor, cât şi a unor modalităţi
de stimulare a consolidării exploataţiilor agricole, insistând asupra creşterii
dimensiunii medii a exploataţiei, a schimbărilor necesare în structura producţiei şi
a posibilităţilor de încurajare a formelor asociative.
Datele folosite pentru analizele din acest studiu provin din surse diverse,
atât de provenienţă naţională (INS, MADR, APIA, APDRP, ADS, ANCPI,
UNNPR), cât şi internaţională (Eurostat, CE, RICA, FAO, WB) şi cuprind în
general: statistica exploataţiilor (Ancheta structurilor în ferme 2005 şi 2007),
statistica producţiei (INS), informaţii de contabilitate agricolă de gestiune (RICA),
conturile economice ale agriculturii (Eurostat, INS) conturile naţionale (INS),
beneficiarii plăţilor directe (APIA 2010), structura recentă a exploataţiilor
(Recensământul general agricol 2010, INS), beneficiarii rentei viagere (Oficiul
Rentei Viagere 2009). Pentru cuantificarea unor fenomene în desfăşurare au fost
folosite şi date din surse operative ale MADR. În unele cazuri a fost necesară
utilizarea unor date provizorii, în alte cazuri au existat seturi diferite de date (în
funcţie de sursă) pentru aceiaşi indicatori. Pentru comparaţii internaţionale, am
preferat date armonizate metodologic de organismele internaţionale.
Necesitatea unei evaluări comparative a agriculturii româneşti în contextul
UE a dus la alegerea a două repere utilizate constant de-a lungul studiului,
agricultura Poloniei şi cea a Franţei, motivată de similaritatea importanţei
agriculturii în fiecare dintre aceste ţări, cât şi de traseul urmat de fiecare dintre
acestea, care au utilizat măsuri active de consolidare a exploataţiilor, pornind de la
o structură agricolă dominată de ferma familială. Pentru diferite aspecte limitate
au fost folosite şi comparaţii cu alte state, când din cauza similarităţii cu situaţia
din România, când pentru contrastul cu aceasta.
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Studiul nu-şi propune să abordeze în mod exhaustiv toate aspectele legate
de agricultură, ci încearcă mai ales să identifice direcţiile viitoare de dezvoltare a
acestui sector, concentrându-se pe două dimensiuni ale procesului de ajustare din
agricultură: o dimensiune orizontală, legată de depăşirea fragmentării, atât la
nivelul proprietăţii, cât şi al exploatării terenurilor, care afectează direct
performanţa sectorului vegetal şi indirect performanţa întregii agriculturi; o
dimensiune verticală, a integrării pe piaţă a fermelor de dimensiuni mici şi medii,
în special la nivelul colectării produselor agricole. Aceste exigenţe au dus la
structurarea lucrării în mai multe capitole, după cum urmează:
Capitolul 1 reprezintă o introducere în problematica agriculturii româneşti,
prezentând principalele caracteristici ale acesteia din perspectiva performanţelor
agregate şi a problemelor specifice (variabilitatea, de exemplu). De asemenea, este
analizată interacţiunea dintre agricultură şi industria alimentară, în vederea estimării
contribuţiei măsurilor de consolidare la creşterea economică a sectorului agroalimentar.
Capitolul 2 se opreşte asupra factorilor care favorizează sau împiedică
concentrarea terenurilor, analizând funcţionarea pieţei funciare şi înregistrarea
proprietăţilor (inclusiv vânzarea/cumpărarea şi arendarea acestora), riscurile şi
oportunităţile legate de cumpărarea terenurilor agricole de către străini (posibilă după
şapte ani de la data aderării), aspecte privind impozitarea terenurilor agricole.
Capitolul 3 trece în revistă gama de activităţi a exploataţiilor agricole care
conduc la eficienţa acestora (profilul exploataţiilor agricole comerciale: mixte vs.
specializate, ca și rentabilitatea lor după specializare şi mărime).
Capitolul 4 încearcă să identifice posibilităţile de încurajare a formelor
asociative, analizând instrumentele curente şi viitoare puse la dispoziţie prin
Politica Agricolă Comună (PAC) pentru stimularea cooperării între ferme.
Pornind de la caracteristicile intrinseci ale spaţiului rural, capitolul 5
prezintă locul şi rolul agriculturii în economia şi ocuparea forţei de muncă din
aceste zone.
Capitolul 6 analizează oportunităţile de restructurare a agriculturii
româneşti prin prisma aplicării noilor măsuri ale PAC, propuse de Comisia
Europeană pentru a fi aplicate din 2014.
În sfârşit, capitolul 7 este consacrat estimării efectelor pe care consolidarea
terenurilor agricole o va avea asupra creşterii economice la orizontul anului 2020,
făcând şi unele recomandări de politici publice care să sprijine schimbările dorite
ale structurilor de exploatare.
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CAPITOLUL 1
LOCUL AGRICULTURII ÎN ECONOMIA ROMÂNIEI
Spre deosebire de majoritatea ţărilor UE, agricultura a fost şi continuă să
fie un sector de primă importanţă în România, atât prin contribuţia sa în
economie, cât şi ca pondere a populaţiei ocupate şi, din acest motiv, sursă se
speranţe şi de deziluzii deopotrivă. Permanent supuse evaluărilor şi analizelor,
performanţele sectorului agricol românesc rămân relativ modeste, în contrast cu
potenţialul său natural şi cu aşteptările populaţiei ca agricultura să-şi ajusteze
rapid structurile sub influenţa politicii agricole comune, prin facilitarea finanţării
sistemului, inclusiv asigurând investiţiile necesare creşterii, dar şi să introducă
continuitate şi consistenţă în măsurile luate de decidenţi.
În acelaşi timp, subiectul trebuie circumscris contextului macroeconomic,
care a suferit puternic în urma crizei financiare mondiale şi care, în Europa de Est,
a generat dificultăţi specifice unor economii naţionale în curs de ajustare a
structurilor inter- şi intrasectoriale şi în plină fază de creştere a productivităţii prin
realocarea resurselor.
Astfel, perioada 2001-2008 a fost una de creştere accentuată (rata medie
de creştere depăşind 6,2%), ceea ce indică o convergenţă a produsului intern brut
(PIB) pe locuitor în raport cu media europeană (UE-27), pe fondul transformării
treptate a complexului economic naţional pentru integrarea sa în Piaţa Unică
(figura 1.1). După aderare a urmat etapa în care concurenţa a forţat agenţii
economici locali să se adapteze la noile standarde de eficienţă şi calitate sau să
părăsească piaţa, favorizând, astfel, efortul de micşorare a discrepanţelor.
Criza financiară internaţională pune capăt acestei perioade de creştere,
relativ robustă, a economiei naţionale (în care sporurile de productivitate s-au
obţinut „facil”, mai ales pe seama modificărilor structurale). Deşi România a fost
una dintre ultimele ţări din UE afectate de recesiune (contracţia manifestându-se
abia în a doua jumătate a lui 2008), anul 2009 a adus o scădere economică severă,
de 6,6%, care continuă şi în anul următor, deşi îşi temperează amplitudinea la
1,6%. Totuşi, procesul de convergenţă este evident: produsul intern brut pe
locuitor, care în 2001 era doar circa 6.000 euro (faţă de o medie europeană de
peste 20.000 euro) ajunge în 2010 la 11.400 euro, comparativ cu 24.400 euro în
UE-27 (la PPC), adică un salt de la 29% la aproape 46%, deşi România se
situează încă pe penultimul loc în UE (după Bulgaria), la acest indicator.
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Anul 2011 a însemnat reluarea procesului de creştere economică (cu 2,5%
faţă de 2010), mai ales pe seama majorării valorii adăugate brute din agricultură
(+11,3%) şi servicii, în timp ce exporturile au impulsionat dinamica din unele
ramuri industriale (+5%). Perspectivele pentru perioada 2012-2015 sunt
încurajatoare dacă se va menţine ritmul lucrărilor de infrastructură anunţate de
guvern, mai ales pe fondul îmbunătăţirii capacităţii de absorbţie a fondurilor
europene. La rândul lor, investiţiile în proiecte de infrastructură şi majorarea
formării brute de capital fix ar putea stimula capacitatea de export a ţării, chiar
dacă consumul intern public și privat se anticipează că va rămâne la un nivel
scăzut. Rata şomajului s-a menţinut în jur de 7% (respectiv 6,9% în 2009; 7,3%
în 2010), iar valoarea prognozată de CE pentru 2013 este 7,1%.
Figura 1.1. PIB/locuitor, % (UE-27 = 100)
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Sursa: Eurostat.

Dacă la începutul anilor 2000 contribuţia agriculturii în PIB (valoarea
adăugată brută a agriculturii, silviculturii şi pescuitului, raportată la totalul valorii
adăugate brute) era aproape de 15%, evoluţia sa se situează în prezent pe o curbă
descendentă, pentru prima dată coborând sub 10% în 2005 şi atingând un minim
de 6,5% în 2010 (figura 1.2). Deşi putem vorbi despre convergenţă şi aici,
ponderea sectorului agricol rămâne totuşi dublă faţă de media fostelor ţări
comuniste care au aderat la UE în 2003 (NSM-8, între care Polonia şi Ungaria au
înregistrat 3,5% contribuţie a agriculturii în economie în 2010) şi chiar de peste
trei ori mai mare decât media europeană a UE-27 (de 1,7%).
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Figura 1.2. Ponderea valorii adăugate brute în agricultură, vânătoare și pescuit în total VAB
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Sursa: Eurostat.

În acelaşi timp, este evident faptul că o dificultate majoră în aspiraţiile de
convergenţă din perspectiva veniturilor rămâne forţa de muncă din agricultură,
mult supradimensionată în comparaţie cu standardele UE. Deşi aflată într-un
proces de diminuare, populaţia ocupată în agricultură şi silvicultură reprezenta în
2010 aproximativ 19%1 din totalul populaţiei ocupate, un decalaj foarte mare faţă
de media UE-27 (4,7%) şi chiar faţă de noile state membre (de exemplu, Polonia:
10,1%; Ungaria: 5,5%; Bulgaria: 14,7%), nemaivorbind despre ţări precum Franţa
(cu 2,6%), Regatul Unit (1,9%) sau Germania (cu 1,8%). Numărul mare al
populaţiei care lucrează în activităţi agricole constituie o primă indicaţie a
nivelurilor scăzute ale productivităţii muncii şi şomajului mascat din acest sector.
Spre comparaţie, în 2001, ponderea celor care lucrau în agricultură și
silvicultură în populaţia civilă în vârstă de muncă era de 9,7% în Bulgaria, 6,1%
în Ungaria, 19% în Polonia, iar media pe ansamblul NSM-8 avea o valoare de
14%, în timp ce în vechile state membre indicatorul era de 4%. La polul opus se
afla România (44,4%)2. Recuperarea decalajului şi apropierea de media (aproape
stagnantă) din vechile state membre s-au făcut rapid în deceniul care a urmat,
astfel încât populaţia agricolă ajunge în 2010 la 9% în NMS-8 (figura 1.3).
1

După metodologia Comisiei Europene (EC, DG Agri, Member States Factsheets, 2012, pentru a
asigura comparabilitatea cu celelalte state membre. Conform metodologiei naţionale, populaţia
ocupată în agricultură, silvicultură, piscicultură şi pescuit avea o pondere de 30,1% în 2010.
2
O situație interesantă o constituie Bulgaria, care la momentul aderării avea 7,5% ponderea
populației ocupate în agricultură, dar care aproape că se dublează în prezent (14,7%). Această
evoluțíe a fost cauzată mai ales de scăderea populației ocupate în economie în 2010-2011.
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Figura 1.3. Evoluția ponderii populaţiei ocupate în agricultură și silvicultură
în populaţia civilă în vârstă de muncă
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Persistenţa importanţei majore a agriculturii în economia rurală
românească este generată de faptul că suprafaţa agricolă utilizată de fermele de tip
comercial, eficiente şi competitive, este aproximativ egală cu cea pe care se
practică o agricultură de subzistenţă, rezultat al desfiinţării cooperativelor agricole
de producţie din perioada comunistă, privatizării fermelor de stat (foste IAS) şi
aplicării legilor fondului funciar după 1990. Astfel, o parte însemnată a populaţiei
ocupate în agricultură este foarte vulnerabilă social, fiind în acelaşi timp vârstnică
(44% din deţinătorii exploataţiilor aveau în 2007 peste 64 de ani) şi cu un nivel de
educaţie foarte scăzut, ceea ce face ca în unele zone rurale din România să se
întâlnească adevărate pungi de sărăcie, pe fondul capacităţii limitate a
comunităţilor rurale de a atrage investiţii. Datele Comisiei Europene pentru 2009
arată că, dacă 16% din totalul populaţiei UE se afla la risc de sărăcie3, ponderea
acestei populaţii este deosebit de mare în Letonia (26%), România (22%),
Bulgaria (21%), Lituania (21%), Grecia (20%) şi Spania (19%).
Analizând structura exploataţiilor agricole după vârsta deţinătorului,
situaţia din România este similară cu cea din Bulgaria, unde fermierii tineri (sub
35 de ani) au în proprietate doar 3,1% din totalul exploataţiilor agricole (în
România: 4,4%), în timp ce 70% din ferme au proprietari cu vârste de peste 55 de
ani (în România cifra corespunzătoare este 67%). Situaţia este mai bună în noile
3

Definiți ca membrii gospodăriilor care trăiesc cu venituri de sub 60% din valoarea mediană a
venitului în statul membru respectiv.
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state membre mai avansate economic, unde tinerii fermieri au ponderi mai
însemnate (7,6% în Ungaria, 12,2% în Polonia4), iar fermierii vârstnici sunt relativ
mai puţin numeroşi (55% în Ungaria, 36% în Polonia) (figura 1.4). Discrepanţa
din structura pe vârste a populaţiei ocupate în agricultură creează îngrijorări în
toate statele membre în ceea ce priveşte capacitatea de înlocuire, pe termen mediu,
a forţei de muncă din acest sector. Este motivul pentru care, în perioada de
programare post-2013, prin Pilonul 2 vor fi puse la dispoziţia statelor membre noi
stimulente pentru instalarea tinerilor fermieri, ca şi instrumente de ieşire din
activităţi agricole a micilor producători agricoli.
Figura 1.4. Structura exploataţiilor agricole după vârsta deţinătorului (2007)
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În România rurală, la nivel microeconomic, se perpetuează relaţii de tip
noncomercial. Foştii membri ai cooperativelor agricole de producţie constituie cea
mai mare parte a grupului care îşi completează veniturile modeste din pensie
cultivând suprafeţe mici de teren pentru consumul propriu. Aceştia au dotări
extrem de precare şi productivitate scăzută şi nu au fost, în general, eligibili
pentru finanţări din fondurile pentru agricultură ale PAC. În consecinţă, nu
investesc şi nu generează cerere pentru consum. Lipsa unor oportunităţi (surse
alternative de venit) care să-i determine să părăsească sectorul este cauza
primordială pentru menţinerea numărului mare de ferme de subzistenţă.
Menţinerea în timp a unei polarizări extreme, a dualităţii structurilor de
exploatare a terenurilor agricole, indică faptul că în ciuda atragerii de fonduri
europene pentru modernizarea fermelor prin SAPARD şi PNDR, în spaţiul rural
4

Polonia are cea mai mare pondere de fermieri tineri în total dintre toate statele membre UE.
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românesc se menţin încă mari dificultăţi legate de diversificarea economiei,
existenţa unor programe adecvate de ajutor social, infrastructură.

1.1. Producţia agricolă şi variabilitatea sa
În mod tradiţional, România este o mare producătoare de cereale şi plante
oleaginoase, aceste culturi ocupând suprafeţele cele mai însemnate (de 63%, respectiv
18%) din cele 8,3 milioane ha5 teren arabil ale ţării. De altfel, cu suprafaţa agricolă
totală pe care o deţine (13,3 milioane ha), România se situează, la nivelul Uniunii
Europene, pe unul dintre primele locurile în ceea ce priveşte terenul agricol ce revine
pe cap de locuitor (0,41 ha), dublu faţă de media din UE-27 (figura 1.5).
Figura 1.5. Suprafaţa de teren agricol pe locuitor în statele membre UE (ha)

Sursa: Eurostat (date la nivelul anului 2007).

5

La nivelul anului 2010.
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În termeni valorici, în perioada postaderare (2007-2011), ponderi
importante în structura producţiei agricole au avut legumele şi produsele horticole
(18%), cerealele (14%), plantele furajere (14%), iar dintre produsele animaliere,
carnea de porcine (10%) şi laptele (8,3%) (figura 1.6).
Figura 1.6. Structura valorii producţiei agricole a României (medii 2007-2011, în preţuri
curente la producător)
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La nivelul anului 2011, producţia vegetală a însemnat, din punct de vedere
valoric, 70,8% din total, iar producţia zootehnică, 28,5% (diferenţa fiind
reprezentată de producţia de servicii) 6 . Spre comparaţie, ponderea producţiei
vegetale în valoarea totală a producţiei agricole a fost în Bulgaria 69,8%, în
Ungaria, 66,6%, respectiv în Polonia, 51,6%. În Franţa, producţia vegetală a
reprezentat 61,1%, în Germania, 53,4%, iar în Regatul Unit, 41,8%.
Cele mai importante culturi au fost cerealele (36,4% din totalul valorii
producţiei vegetale, cu 11,6 puncte procentuale mai mult decât în 2010) şi cartofii
(a căror pondere a ajuns la 12,2%, faţă de 10% în 2010), în timp ce plantele
furajere îşi diminuează ponderea de la 18,7 în 2010 la 10,8 în 2011, iar culturile
de legume şi pepenii scad la 15,6% (de la 20,5%). În ceea ce priveşte valoarea
producţiei animale, ponderile cele mai substanţiale (şi aproape constante faţă de
anul precedent) au revenit bovinelor (29,4%), producţiei de lapte (24,3%) şi păsări
(20,3%), în timp ce la porcine ponderea s-a diminuat cu 2,7 puncte procentuale,
6

Conform comunicatului de presă al INS nr. 170/23 iulie 2012.
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ajungând la 16,9%. România este, în general, autosuficientă7 la majoritatea produselor vegetale, la cereale obţinând chiar excedente semnificative destinate exportului, dar deficitară la producţia de carne, în special la cea de porc (tabelul 1.1).
Tabelul 1.1. Gradul de autosuficienţă (%) pentru principalele produse agricole (2009)
Cereale

Carne de
bovine
100
75**
163
105
75*

Carne de
porc
57*
40
96
106
54*

România
139
Bulgaria
…
Ungaria
216
Franţa
190
Regatul
115
Unit
Germania
118
117**
99**
Sursa: Eurostat Pocketbooks, From Farm to Fork, 2011.

Ovine şi
caprine
150*
109
639
46
90*
37**

Carne de
pasăre
70
78
117
5*
84**

*Date din 2008.
** Date din 2007.

Este interesant să urmărim şi modul în care a evoluat gradul de
autoaprovizionare (calculat ca raport între producţia internă şi disponibilul pentru
consum uman) a ţării la principalele produse agroalimentare 8 , care indică cu
precizie că România este în mod cronic deficitară la carne, peşte, fructe şi chiar
legume (figura 1.7), deşi se numără printre producătorii agricoli relativ importanţi
la nivelul UE, contribuind cu 6,4% din totalul valorii producţiei vegetale a
Uniunii, respectiv cu 2,6% din valoarea producţiei zootehnice a acesteia, iar la
anumite produse se situează chiar pe locuri de frunte: porumb boabe, floareasoarelui, cartofi, culturi proteice (tabelul 1.2).

7

Gradul de autosuficiență este calculat ca raport între producția internă și disponibilul pentru
consum (adică producție + import – export ± variația stocurilor) al fiecărui stat membru.
8
Conform analizei făcute de Institutul de Economie Agrară al Academiei, 2010 (în baza
bilanțurilor alimentare publicate de INS), gradul de autoaprovizionare este egal cu raportul dintre
producția internă și disponibilul pentru consum uman. Disponibilul pentru consum uman este egal
cu diferența dintre resurse (producție + import) și utilizări (export + consum intermediar ±
± variația stocurilor).
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Figura 1.7. Evoluţia gradului de autoaprovizionare a României cu produse agroalimentare (%)
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Tabelul 1.2. Ponderea (%) producţiei agricole interne în totalul producţiei agricole (în termeni
valorici) a UE-27 (date estimate pentru 2011)
Cereale, din care:
grâu
porumb boabe
orz
Plante industriale,
din care:
floarea-soarelui
culturi proteice
sfecla-de-zahăr
Plante furajere
Legume şi produse
horticole
Cartofi
Fructe
Vin
Total producţie vegetală
Bovine
Porcine
Ecvine
Ovine si caprine
Păsări
Lapte
Ouă
Total producţie
zootehnică

România
9
5,9
921,3
3,5
6,4

Ungaria
4,7
3
10,9
2
4,8

Polonia
8,3
6,6
3,1
5,9
7,5

Bulgaria
2,3
2,6
3
1,1
4,7

Franţa
20
23,9
20,5
15,9
23,9

Germania
13,3
15,8
6,2
15,6
12,4

9,2
7,5
0,5
6,8
4,6

7,2
1,5
0,9
0,6
1,4

6,9
14,1
10,5
3,7
4,3

6,2
3,1
0,8
0,2

24,7
25,2
28,9
18,6
11,2

12,3
4
18,9
32,1
8,9

14,3
5,5
1,1
6,4
1,1
2,9
3,2
3,7
2
2,4
7,3
2,6

1
1,5
0,8
2,4
0,6
1,9
0,3
0,8
3,9
1
2,2
1,6

8,4
5,7
5,4
4,7
7,2
4
0,1
11,1
6,5
11,8
6,7

0,3
0,6
1,2
0,3
0,3
0,3
2,4
1
0,8
1,4
0,7

12,4
12,1
55,9
19,1
23,6
9,6
7,4
12,7
18,3
16,6
9,8
16

19,9
2,2
6,4
13,2
12,1
18,4
7
2,9
11,1
19,1
10,8
15,2

Sursa: EC, DG Agri, Member States Factsheets, 2012.
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Totuşi, aceste rezultate sunt modeste în raport cu suprafaţa de teren agricol
şi cu forţa de muncă ocupată în agricultură în România. Subcapitalizarea cronică a
exploataţiilor agricole de la polul de subzistenţă are drept consecinţă situaţia
particulară în care, deşi ţara noastră este unul dintre statele membre cu mari
suprafeţe cerealiere (aproximativ 5,3 milioane ha, ocupând locul 5 în Uniunea
Europeană, după Franţa, cu circa 9,1 milioane de hectare, Polonia, cu 7,8 milioane
ha, Germania, cu 6,5 milioane ha şi Spania, cu 6 milioane ha), producţiile pe
unitatea de suprafaţă sunt modeste. Astfel, la producţia totală de cereale obţinută
în 2011, România se poziţionează a şaptea, devansată, în afara celor patru mari
producătoare amintite, de Regatul Unit şi Italia, care cultivă cu cereale suprafeţe
mult mai mici (de aproximativ trei milioane hectare fiecare).
Dacă într-un an agricol favorabil, cum a fost 2011, România a realizat
o producţie de aproape 21 milioane tone cereale, echivalentul a 4 tone/ha,
apropiindu-se de randamentul ţărilor din regiune (Ungaria, 5,2 tone/ha, Bulgaria,
4,2 tone/ha), decalajul rămâne însemnat dacă ne raportăm la state precum Franţa,
Regatul Unit (cu aproximativ 7 tone/ha), Germania (cu 6,4 tone/ha) ori Danemarca
(cu 6 tone/ha).
Mai mult, randamentul şi, în consecinţă, producţia variază foarte mult,
calitativ şi cantitativ, între anii agricoli, în strânsă corelaţie cu condiţiile climatice,
pe fondul utilizării unor tehnologii învechite, neaplicării mixului adecvat de
inputuri (seminţe, îngrăşăminte, pesticide, irigaţii9 ), ceea ce afectează dramatic
veniturile fermierilor. De exemplu, într-un an agricol slab ca 2009, randamentul
mediu la hectar a fost, la cereale, de doar 2,8 tone/ha, adică 48% din media
primilor șase mari producători europeni şi 75% din nivelul de productivitate atins
pe plan intern în 2011.

9

În 2011, doar 70.000 ha au fost irigate.
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Figura 1.8. Randamentul mediu la hectar la grâu (kg)
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Sursa: prelucrare pe baza datelor Eurostat.

Coeficientul de variaţie10 pentru producţia de grâu în ultima decadă (20012010) este 32%, ceea ce denotă un grad înalt de instabilitate, ca urmare a
dependenţei de condiţiile climatice, reflectând decalajul tehnologic faţă de vestul
Europei (Germania, Franţa: sub 10%), dar şi faţă de producătorii regionali
(Ungaria: 20%, Bulgaria: 22%) (figurile 1.8 și 1.9).
Figura 1.9. Coeficientul de variaţie a producţiei de grâu, 2001-2010

Sursa: prelucrare pe baza datelor Eurostat.

10

Coeficientul de variație (v) se calculează ca raport între abaterea medie pătratică şi media
aritmetică:
v =   100. Cu cât valoarea lui v este mai aproape de zero, cu atât variaţia este mai slabă,
x

colectivitatea este mai omogenă, media având un grad ridicat de reprezentativitate. Cu cât valoarea
lui v este mai mare, cu atât variaţia este mai intensă, colectivitatea este mai eterogenă. Se apreciază
că, la un coeficient de peste 35-40%, media nu mai este reprezentativă.
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În ciuda creşterii preţurilor inputurilor agricole, valoarea consumurilor
intermediare s-a redus, în producţia agricolă românească, în 2011 faţă de 2010 la
unele categorii (substanţe pentru protecţia plantelor, cheltuieli veterinare), în timp
ce consumul de capital fix a crescut doar cu 3,7% (modificarea corespunzătoare în
2010 faţă de 2009 fusese de 20,7%) (tabelul 1.3).
Tabelul 1.3. Valoarea inputurilor agricole utilizate (mil. euro)
Categoria
Seminţe şi material săditor
Energie
Îngrăşăminte
Substanțe pentru protecţia plantelor
Cheltuieli veterinare
Furaje
Întreţinerea materialelor şi echipamentelor
Întreţinerea clădirilor
Servicii pentru agricultură
Alte materiale și servicii
Total consumuri intermediare
Consumul de capital fix
Sursa: Eurostat.

2009

2010

2011

614,1
1.087,7
463
176,1
301,8
2.668,2
576,7
74,6
177,2
1.550,8
7.742,4

831,3
1.456,7
599,5
252,9
302,6
2.957,2
547,6
59,7
132,3
1.539,8
8.732,1
2.326,4

883,2
1.963,7
958,8
242,0
296,4
3.007,1
715,9
75,2
125,2
1.819,7
10.139,4
2.411,9

2011/2010
(%)
6,2
34,8
59,9
-4,3
-2,1
1,7
30,7
26
-5,3
18,2
16,1
3,7

Performanţele modeste ale agriculturii româneşti pot fi explicate prin
precaritatea stocului de investiţii şi prin rate scăzute de formare brută a capitalului
fix (care arată cât din valoarea adăugată brută se investeşte în cadrul ramurii şi
este de natură să contribuie esenţial la creşterea competitivităţii). Datele Comisiei
Europene arată că, în 2008, UE-27 a investit 64 de miliarde de euro în agricultură,
adică 42% din valoarea adăugată brută a acestei ramuri. Din această sumă, 93% a
fost înregistrată de statistica UE-15, cele mai ridicate valori absolute având Italia,
Franţa şi Germania. În termeni relativi, ratele cele mai mari de investiţii le-au avut
Danemarca (126%), Luxemburg (118%) şi Finlanda (109%). Statele cu cele mai
scăzute niveluri de productivitate a muncii în agricultură au avut şi cele mai
scăzute rate de formare brută a capitalului fix: Polonia (15,3%), România (11,7%)
şi Bulgaria (11,2%). În 2010, suma absolută la nivelul UE-27 a scăzut la 52 de
miliarde de euro, diminuându-se evident şi ratele de acumulare de investiţii. Dacă
ţările care reinvestesc cel mai mare procent din VAB sunt tot Luxemburg,
Finlanda şi Danemarca, la polul opus sunt Polonia (13%), Bulgaria (11%) şi Cipru
(4%). Rata de formare brută a capitalului fix a crescut în România la 17% în
2010 (anexa 1.1)
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La această situaţie de precaritate a activelor care să permită reluarea
procesului de producţie agricolă la un nivel adecvat contribuie şi apetitul limitat al
băncilor pentru agricultură, apetit care a fost afectat şi mai mult de criza financiară
(s-a calculat că exploataţiile agricole româneşti au primit credite bancare de 15-16
ori mai mici în comparaţie cu creditele acordate exploataţiilor agricole europene:
110 euro/ha în România şi 1.700-2.000 euro/ha în UE)11 . Totodată, vulnerabilitatea fermelor româneşti este menţinută de lipsa marii infrastructuri (drumuri,
irigaţii, capacităţi de stocare) şi de deficienţele instituţionale (de exemplu,
serviciul de extensie, sistemul de informaţii de piaţă), ineficiente în a atenua
şocurile. Se impune, în acest context, ca prioritate absolută, menţinerea unui ritm
susţinut în utilizarea fondurilor europene de coeziune şi Pilonului 2 al PAC pentru
dezvoltarea infrastructurii rurale.
Sumele atrase din PNDR în perioada martie 2008 - iunie 2012 au totalizat
4.954 mil. euro, din care s-au plătit beneficiarilor 3.824 mil. euro, adică 37% din
alocarea publică totală de 10.097 milioane de euro pentru dezvoltare rurală în
perioada 2007-2013. Conform estimărilor oficiale, gradul de absorbţie va ajunge
la 50% până la finele anului 2012. Din cele peste 3.100 de proiecte finalizate până
la mijlocul lui 2012, majoritatea au vizat modernizarea exploataţiilor agricole
(1.064, totalizând 363,6 mil. euro), înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi, pentru a încuraja investiţiile în activităţi rurale neagricole (942),
instalarea tinerilor fermieri (587), creşterea valorii adăugate a produselor (325),
funcţionarea grupurilor de iniţiativă locală. Măsura 322 pentru infrastructură
rurală/modernizarea şi dezvoltarea satelor s-a concretizat, până în iunie 2012, în
66 de proiecte ce au însumat 774,5 mil. euro.
Importanţa unor astfel de proiecte este esenţială în a permite fermelor
autohtone să se dezvolte şi modernizeze pentru a fi competitive şi în stare să
furnizeze produse la standardele de calitate impuse de piaţa UE, în a micşora
costurile de transport şi a coagula oferta de materii prime din producţia internă
pentru a o face atractivă pentru procesatori sau pentru lanţurile de desfacere.
Într-un an ca 2012, în care România s-a confruntat cu o secetă extremă, a
devenit mai evidentă ca niciodată necesitatea investiţiilor pentru reabilitarea
sistemelor de irigaţii pentru a tempera variaţiile producţiei agricole şi a proteja
veniturile agricultorilor. O decizie imediată luată de autorităţi este organizarea, în
septembrie 2012, a unei sesiuni de depunere de proiecte în vederea finanţării din
Măsura 125 a1, Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare, cu o alocare de
25,6 mil. euro.

11

Otiman I.P., 2011.
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1.2. Agricultura de subzistenţă şi semisubzistenţă
Este interesant de urmărit evoluţia structurilor de exploatare a terenului
agricol din România în comparaţie cu dinamica din celelalte state membre. Între
2003 și 2007, numărul fermelor din UE-27 a scăzut continuu, cu o rată de 2,2% în
UE-12, respectiv de 2,4% în UE-15 (DG Agri, Rural Development Report, 2011).
În UE-27, dimensiunea medie a exploataţiei a crescut de la 11,5 la 12,6 ha în
perioada 2003-2007, iar în UE-12 a ajuns de la 5,3 la 6 ha. În acelaşi interval de
timp, ferma medie din România şi-a sporit suprafaţa de la 3,11 la 3,5 ha o creştere
extrem de lentă, prin comparaţie cu alte NSM, în care dimensiunea fizică a
exploataţiei medii s-a dublat (Estonia: de la 21,6 la 47,7 ha; Bulgaria: de la 4,4 la
9,8 ha). Date mai noi (furnizate de Recensământul general agricol din 2010)
indică faptul că modificările structurale din România au fost în continuare foarte
mici (tabelul 1.4).
Numărul total al exploataţiilor agricole era în 2010 de 3.859.000, cu 2%
mai puţine decât în 2007, pe o suprafaţă utilizată de 13,3 mil. ha (ceea ce
înseamnă o dimensiune medie de 3,45 ha/fermă, aproape neschimbată în perioada
ultimilor trei ani). Dintre acestea, 99,2% erau exploataţii fără personalitate juridică
(ferme individuale, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale), operând
56% din totalul terenului agricol înregistrat, adică în medie 1,95 ha/fermă.
Celelalte 31.000 de exploataţii agricole cu personalitate juridică utilizau 5.856
mil. ha (44% din total), având o mărime medie de 191 ha/exploataţie.
Tabelul 1.4. Numărul şi dimensiunea exploataţiilor agricole din România
Total exploataţii agricole, din care:
- cu personalitate juridică
- fără personalitate juridică
Suprafaţa agricolă totală a exploataţiilor
agricole:
- cu personalitate juridică
- fără personalitate juridică
Suprafața agricolă utilizată (SAU) a
exploataţiilor agricole:
- cu personalitate juridică
- fără personalitate juridică
SAU medie a exploataţiilor agricole:
- cu personalitate juridică
- fără personalitate juridică
Sursa: Recensământul general agricol, 2010.
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UM
mii
mii ha

2002
4.485
23
4.462
15.708

2007
3.931
17
3.914
15.265

2010
3.859
31
3.828
15.867

mii ha

7.254
8.454
13.931

5.674
9.591
13.753

7.379
8.488
13.306

6.222
7.709
3,11
274,4
1,73

4.787
8.966
3,5
270,4
2,29

5.856
7.450
3,45
190,78
1,95

ha
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Definind fermele mici ca având o suprafaţă sub 5 ha 12 , acestea reprezentau, în 2010, 90% din totalul exploataţiilor româneşti şi lucrau 29,7% din
suprafaţa agricolă utilizată (fermele de subzistenţă cu dimensiuni de sub două
hectare reprezentând 71% din totalul exploataţiilor şi operând 13% din SAU, din
care exploataţiile de sub un hectar ocupau 4,5% din SAU).
Tabelul 1.5. Ponderea fermelor mici (după criteriile şi pragurile cele mai uzitate) în numărul total
de exploataţii agricole în 2007 (%)
Criteriul
Pragul

SAU
< 2 ha

< 5 ha

Participarea
la piaţă
Peste 50%
autoconsum
70
31
93
46
38
72
54
93
81

Bulgaria
87
95
Cehia
34
50
Slovacia
76
87
Estonia
13
36
Polonia
44
68
Letonia
17
41
Lituania
14
61
Ungaria
82
89
România
65
90
Franţa
13
25
Germania
7
23
UK
28
40
Sursa: DG Agri, Rural Development Report, 2011.

Dimensiunea economică
< 1 ESU
76
34
77
45
53
59
63
83
78
7
6
40

< 4 ESU
96
63
93
82
80
90
92
78
98
21
25
56

< 8 ESU
98
72
95
89
90
95
96
95
99
29
38
64

În 2007, ponderea fermelor mici era tot de 90% (cele foarte mici, cu
dimensiuni sub două hectare, reprezentau 65%, ceea ce constituie o indicaţie clară
a magnitudinii şi persistenţei fenomenului agriculturii de subzistenţă şi
semisubzistenţă, ale cărui rădăcini se află în modul în care s-a pus în practică
reforma agrară postdecembristă, dar şi în structura demografică din ruralul
românesc. Fermele mici sunt extrem de numeroase şi în Bulgaria, Slovacia şi
Ungaria (cu ponderi de 95, respectiv 87 şi 89 la sută), spre deosebire de Cehia
(50%) şi țările baltice (36-61%) (tabelul 1.5).

12

Pragurile utilizate sunt relativ artificiale, ținând cont de diversitatea agriculturii europene, dar
adoptate pentru a permite comparațiile între statele membre. A se vedea și: http://ec.europa.eu/
agriculture/agrista/economic-briefs/2011/02_en.pdf
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După inserţia lor pe piaţă, statistica arată că ponderea fermelor mici (care
produc în proporţie de cel puţin 50% pentru consumul propriu) este deosebit de
mare în Bulgaria (70%), România (81%) şi Slovacia (93%).
Tabloul poate fi completat din perspectiva capacităţii exploataţiilor
agricole de a genera venit: la finele anului 2007, 78% din totalul celor 3.931 mii
ferme din România se aflau sub pragul de 1 ESU13, în timp ce la nivelul UE-27,
ponderea acestor entităţi de subzistenţă era de 46,7%. De altfel, numărul lor
absolut se conservă de-a lungul timpului în agricultura românească, chiar dacă
ponderea lor a crescut faţă de 2005, când înregistrau 71% din totalul
exploataţiilor. Fermele sub 1 ESU sunt foarte numeroase relativ la numărul total
de exploataţii şi în Bulgaria, Slovacia şi Ungaria (83%) (figura 1.10).
Figura 1.10. Ponderea fermelor foarte mici (de subzistenţă) în numărul total
de exploataţii agricole (2007)
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Sursa: Eurostat.

Dacă la acestea cumulăm ponderea de 16% a fermelor din intervalul 1-2
ESU, vom obţine o imagine singulară în UE: în 2007, 94% din totalul
exploataţiilor agricole din România aveau dimensiuni economice foarte mici şi
operau 50% din terenul agricol utilizat. Spre comparaţie, fermele de sub 2 ESU
deţineau ponderi mult mai mici în suprafaţa agricolă utilizată în NMS-8:
aproximativ 30% în Lituania şi Letonia, 20% în Polonia, 9% în Bulgaria, 6% în
Ungaria, 3% în Slovacia. Datele din anchetele structurale (în 2007) arată însă şi
faptul că 4.660 de ferme comerciale de peste 40 ESU, care reprezentau 13,5% din
totalul exploataţiilor, utilizau în România suprafeţe cu o pondere totală de 27%,
această din urmă pondere fiind comparabilă cu cele din alte state membre
(Lituania, Letonia).

13

1 ESU, European Size Unit/UDE, unitate de dimensiune europeană este egală cu 1.200 EUR.
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Considerând pragul economic de 8 ESU pentru a defini ansamblul
fermelor mici (de subzistenţă şi semisubzistenţă), acestea cuprind 99% din
exploataţiile agricole ale României, 98% din cele ale Bulgariei, 96% din cele ale
Lituaniei, respectiv 95% din cele ale Letoniei şi Ungariei (tabelul 1.5).
O asemenea distribuţie accentuat bipolară, cu cea mai mare parte a
terenului agricol împărţit, pe de o parte, între exploataţii extrem de modeste ca
dimensiune fizică şi economică, care produc în majoritate pentru nevoile proprii,
nu investesc şi nu generează consum pe piaţă, şi, pe de cealaltă parte, un număr
relativ mic de ferme care produc în sistem industrial și adoptă tehnologii moderne,
constituie principalul factor care limitează creşterea competitivităţii agriculturii
româneşti. Dualitatea sectorului agricol românesc este una dintre marile provocări
ale decidenţilor politici, menţinându-se în ciuda unor măsuri menite să ducă la
comasarea terenurilor şi realocarea intersectorială a forţei de muncă.

1.3. Contribuţia sectorului agricol la dezvoltarea economică
După cum se subliniază într-o lucrare de sinteză cu privire la rolul global
al agriculturii (World Bank, 2008), agricultura contribuie la dezvoltarea
economică în mai multe feluri: ca o activitate economică, drept sursă de existenţă,
dar şi ca furnizor de servicii de mediu. Agricultura poate fi o sursă de creştere
pentru economia naţională, un furnizor de oportunităţi de investiţii pentru sectorul
privat, principalul motor al dezvoltării ramurilor legate de agricultură, dar şi al
economiei rurale neagricole. Contribuţia agriculturii la dezvoltare diferă de la o
ţară la alta, în funcţie de felul în care agricultura reprezintă o sursă de creştere şi
un instrument de reducere a sărăciei.
O clasificare a ţărilor după ponderea agriculturii în creşterea agregată, pe
de o parte, şi ponderea sărăciei din zonele rurale în totalul sărăciei, pe de altă
parte, conduce la trei categorii de ţări:
˗

ţările bazate pe agricultură, în care aceasta reprezintă principala sursă de
creştere, cu o contribuţie medie de 32%, datorată în principal ponderii mari a
agriculturii în produsul intern brut, însă şi cu 70% dintre săraci în zonele
rurale (din cei 417 milioane de locuitori rurali ai acestei categorii, cei mai
mulţi se află în ţările subsahariene);

˗

ţările în transformare, în care agricultura nu mai reprezintă sursa principală de
creştere, contribuind în medie cu 7% la creşterea PIB, dar unde sărăcia este
preponderentă (82%) în zonele rurale (România face parte din acest grup de
ţări, alături de China, India, Indonezia, Maroc, în care se reunesc 2,2 miliarde
de locuitori rurali);
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˗

ţările urbanizate, în care agricultura contribuie cu numai 5% la creşterea
economică, iar sărăcia este majoritar urbană, deşi 45% dintre săraci locuiesc
în zonele rurale (aici sunt incluse cele mai multe ţări din America Latină,
Europa şi Asia Centrală, totalizând 255 de milioane de locuitori rurali).

Dacă agricultura nu poate reprezenta sursa principală a creşterii decât în
ţările bazate pe agricultură, ea poate contribui la reducerea sărăciei şi la
îmbunătăţirea mediului în toate cele trei tipuri de ţări. Pentru aceasta, este nevoie
de creşterea accesului gospodăriilor la activele specifice agriculturii (esenţiale
fiind în viziunea Băncii Mondiale pământul, apa, educaţia şi sănătatea) şi de
creşterea competitivităţii micilor fermieri prin utilizarea unor instrumente cum ar
fi reformarea politicilor de preţuri pentru a stimula activitatea agricolă,
îmbunătăţirea funcţionării pieţelor produselor agricole şi a inputurilor, facilitarea
accesului la serviciile financiare, creşterea performanţelor organizaţiilor de
producători, promovarea inovaţiilor tehnologice. Toate acestea trebuie însoţite şi
de facilitarea unei migraţii de succes a forţei de muncă în afara sectorului agricol.
Situaţia curentă a României arată că agricultura nu a contribuit esenţial la
creşterea economică din ultimul deceniu, fluctuaţiile producţiei agricole datorate
condiţiilor climatice pierzându-şi totuşi din importanţă odată cu schimbarea
profilului economiei româneşti, în care contribuţia agriculturii la PIB s-a
înjumătăţit faţă de prima parte a deceniului 2000. Figura 1.11 arată detaliat pe
trimestre cum agricultura (împreună cu silvicultura, pescuitul şi piscicultura) nu a
constituit unul dintre determinanţii creşterii în această perioadă, indicii de volum
subunitari ai valorii adăugate brute a agriculturii fiind destul de des întâlniţi între
2001 şi 2008, spre deosebire de evoluţia pe total economie care a fost constant
pozitivă (indici de volum supraunitari).
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Figura 1.11. Evoluţia trimestrială a indicilor de volum ai valorii adăugate brute din sectorul
Agricultura, vânătoare, silvicultură, pescuit şi piscicultură – stânga – şi ai Valorii
adăugate brute pe total economie – dreapta (% faţă de trimestrul anterior din anul
precedent)
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Sursa: prelucrare după date Eurostat.

După declanşarea crizei economice, agricultura a avut un anumit efect de
stabilizare a economiei, mai ales prin contribuţia adusă în 2010 şi decisiv în 2011,
pe fondul unor producţii agricole bune. Tabelul 1.6 pune în evidenţă strict
contribuţia agriculturii la dinamica trimestrială din anii crizei.
Tabelul 1.6. Contribuţia agriculturii la dinamica trimestrială a PIB (puncte procentuale din variaţia
procentuală a PIB, serii de date brute)

2008
2009
2010
2011

Trimestrul 1
Agricultura
PIB
(p.p.)
(%)
-0,01
8,24
-0,6
-6,1
0,0
-2,2
0,0
1,7

Trimestrul 2
Agricultura
PIB
(p.p.)
(%)
0,15
9,34
-1,0
-8,7
0,0
-0,5
0,1
1,4

Trimestrul 3
Agricultura
PIB
(p.p.)
(%)
3,21
9,24
-1,2
-7,1
-0,8
-2,2
2,1
4,4

Trimestrul 4
Agricultura
PIB
(p.p.)
(%)
1,01
2,91
-1,0
-6,5
0,5
-0,6
0,7
1,9

Sursa: calcule BNR, pe baza datelor INS.
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1.4. Interacţiunea dintre agricultură şi industria alimentară
Mecanismele de funcţionare şi dezvoltare a sistemelor agricole bazate pe
tehnologii tot mai performante, ca parte a unui sistem mai vast – agricol,
industrial şi alimentar –, au impus o diviziune a muncii atât orizontală (care a dus
la specializarea exploataţiilor şi a regiunilor), cât şi verticală (în avalul
subsistemelor agricole, care furnizează materiile prime pentru industriile care
produc bunuri de consum alimentar, dar şi în amontele acestora, unde s-au
dezvoltat ramurile producătoare de mijloace de producţie pentru agricultură). S-a
ajuns astfel ca în ţările industrializate ramurile din amontele şi din avalul
agriculturii să depăşească ponderea în PIB a agriculturii. Astfel, luate împreună
sub forma unui complex agricol, totalitatea activităţilor economice asociate cu
agricultura şi alimentaţia contribuie la crearea de valoare adăugată brută pe
măsura ocupării totale. De exemplu, în Olanda, unde este realizată regulat această
analiză (LEI, 2010) a contribuţiei complexului agricol (complex care cuprinde
agricultura şi horticultura, industria alimentară bazată pe resurse interne şi din
exterior, producţia de inputuri pentru agricultură, distribuţia produselor agricole şi
alimentare, plus serviciile agricole), ponderea lui în totalul valorii adăugate brute
este aproximativ egală cu cea a ponderii în ocuparea totală, în jur de 10% în
perioada 2006-2008.
Dată fiind dimensiunea sectorului primar (agricultură, vânătoare,
silvicultură, pescuit) în economia României (atât din punctul de vedere al
contribuţiei la produsul intern brut, cât şi în ocuparea forţei de muncă), este
interesant să urmărim dacă şi cum schimbările din acest sector, şi în special cele
din agricultură, se corelează cu modificările survenite în industria alimentară a
României, ramură care reprezintă, la rândul său, 2,3% din totalul populaţiei
ocupate şi circa 6% în PIB.
În perioada 2003-2009, populaţia ocupată în sectorul primar din România
s-a redus cu 5,5% anual, în timp ce numărul persoanelor angajate (inclusiv pe cont
propriu) în industria alimentară a rămas cvasiconstantă14 (tabelul 1.7 și anexa 1.2).
Este particularitatea noilor state membre de a avea o pondere mult mai mare a
agriculturii faţă de industria alimentară în totalul populaţiei ocupate, dar în
România acest raport este de departe cel mai mare (de 12:1, faţă de media din
UE-12, de 5:1, sau de state precum Ungaria, unde raportul este de circa 2:1). Cel
mai rapid ritm de scădere a forţei de muncă din sectorul primar l-a avut, în
perioada analizată, Lituania (–10,3%), dar rata medie cu care s-a diminuat
populaţia ocupată în industria alimentară în această ţară a fost de doar –1,6%.

14

În perioada 2005-2008.
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Modificarea numărului de locuri de muncă din agricultură nu se corelează cu
schimbarea numărului de angajaţi din industria alimentară.
Tabelul 1.7. Unii indicatori ai dezvoltării economice în sectorul primar, respectiv în industria
alimentară, 2009
Sectorul primar
Industria alimentară
Ponderea în total populaţie ocupată (%)
27,8
2,3
7,1
3,3
13,4
3,2
19,8
3,1
9,3
3,3
14,1
2,8
Ponderea în PIB (%)
7,1
6
3,3
2,2
3,6
4,8
3,3
3,8
3,3 (excl. BG, PL)

România
Ungaria
Polonia
Bulgaria
Lituania
UE-12
România
Ungaria
Polonia
Bulgaria
Lituania
UE-12
Sursa: EC DG Agri.

Contribuţia sectorului primar şi cea a industriei alimentare la formarea
valorii adăugate brute a ajuns la valori sensibil apropiate în România (VAB din
industria alimentară reprezentând aproximativ 80% din VAB a agriculturii, ca şi
în alte state membre, tabelul 1.8), în condiţiile în care, în perioada 2003-2009,
valoarea adăugată brută a agriculturii, silviculturii si pescuitului a scăzut anual, în
medie, cu 1,9%, iar valoarea adăugată brută a industriei alimentare a crescut cu
5,9% pe an.
Tabelul 1.8. Raportul dintre VAB a industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului şi VAB a
agriculturii, vânătorii şi silviculturii, în unele ţări membre UE, în perioada 1999-2008
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Franţa

0,73

0,75

0,72

0,77

0,85

0,85

0,86

0,88

0,83

0,92

Polonia

0,66

0,67

0,59

0,65

0,68

0,58

0,75

-

-

-

România

0,48

0,59

0,55

0,57

0,53

0,49

0,72

0,74

0,96

0,80

Sursa: prelucrarea datelor din Conturile naţionale, Eurostat.
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Dacă analizăm diferenţele dintre productivitatea muncii din agricultură şi
cea din industria alimentară din România, aceasta din urmă a crescut cu o rată de
5,5% pe an între 2005-2008, în timp ce productivitatea muncii din agricultură a
variat foarte puţin (+1,1% anual în perioada 2003-2008), fiind una dintre cele mai
scăzute din UE (rezultat care nu surprinde, date fiind, pe de o parte, dimensiunea
şi persistenţa producţiei agricole de subzistenţă şi semisubzistenţă, iar pe de
cealaltă, faptul că industria procesatoare s-a modernizat mai rapid, adoptând noi
tehnologii şi echipamente).
Tabelul 1.9. Productivitatea muncii în agricultură comparativ cu cea din industria alimentară în
câteva state membre UE

România
Ungaria
Polonia
Bulgaria
Lituania
UE-12

Agricultură
(euro/AWU)
3223 (medie 2007-2009)
5091 (medie 2007-2009)
3314 (medie 2007-2009)
3316 (medie 2007-2009)
4613 (medie 2007-2009)
3659 (medie 2007-2009)

Industrie alimentară
(mii euro/angajat)
34,6 (2008)
13 (2009)
20(2009)
24,9 (excl. PL, BG)

Rata medie de creştere a productivităţii muncii (% pe an, 2003-2008)
România
1,1
5,5 (2005-2008)
Ungaria
10,6
-4,1 (2005-2009)
Polonia
5,7
Bulgaria
8,6
Lituania
14,5
5,3 (2005-2009)
UE-12
5,4
Sursa: EC DG Agri.

Datele din 2008 referitoare la unele state membre UE (tabelul intrări-ieşiri,
utilizarea producţiei interne, Eurostat) arată că schimburile dintre producţia
agriculturii (inclusiv vânătoare şi servicii anexe) şi producţia alimentară (inclusiv
băuturi şi tutun) sunt în cazul României mult sub nivelul altor state membre.
Astfel, ponderea producţiei agricole utilizate de industria alimentară reprezintă în
cazul României 33,5% din producţie (excluzând consumul final), proporţie relativ
scăzută dacă ne raportăm la Franţa (care utiliza 67,8%), Ungaria (57,1%) sau
Polonia (cu aproape 62% în 2005). Complementar, consumul final al produselor
agricole era în România cu aproape o treime mai mare decât în Franţa şi dublu faţă
de Ungaria, ca pondere din total utilizări.
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1.5. Comerţul cu produse agroalimentare
Mărfurile agroalimentare (capitolele 1-24 în sistemul armonizat al
nomenclatorului vamal) au reprezentat, în 2011, 9% din valoarea exporturilor
României şi 8,1% din cea a importurilor. Deficitul comercial cu aceste produse a
crescut continuu între 2000 și 2007, iar din al doilea an după aderare a început să
scadă, pentru întreaga perioadă 2000-2011 înregistrând o valoare cumulată de
14,6 mld. euro, din care 9,2 mld. euro cu statele membre ale UE. Aderarea la UE a
adus României beneficii prin accesul neîngrădit la o piaţă unică de 500 de
milioane de consumatori, dar dinamica schimburilor comerciale a fost în egală
măsură influenţată de criza financiară şi de devalorizarea monedei naţionale, care
a ieftinit exporturile şi a scumpit importurile.
Dacă la finele primului an în care România a fost membru deplin al UE
importurile agroalimentare erau, în preţuri nominale, de trei ori mai mari decât la
începutul deceniului (ajungând la 3,3 mld. euro), valoarea lor avea să culmineze în
2008 (la finele perioadei de boom economic) la 4,3 mld. euro. Începând cu 2009,
importurile agroalimentare încep să scadă sau îşi temperează creşterea, odată cu
devalorizarea leului şi scăderea consumului ca urmare a reducerii veniturilor, dar
ating un nou maxim în 2011 (4,4 mld. euro).
Exporturile, în schimb, au un trend continuu ascendent de-a lungul celor
zece ani analizaţi, de la 367 mil. euro în 2000 la 1,1 mld. euro în 2007, respectiv
la aproape 4 mld. euro în 2011, astfel încât, la sfârşitul perioadei, gradul de
acoperire importurilor prin exporturi ajunge la 90% (tabelul 1.10).
Tabelul 1.10. Comerţul cu produse agroalimentare al României, capitolele 1-24 în sistemul
armonizat (milioane euro, preţuri nominale)
Anul
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*

Exporturi (fob)

Importuri (cif)

Excedent/deficit

367,6
484
460,6
497,9
587,4
673,2
853,9
1122,3
2165,2
2242,4
3126,1
3993,5

1015
1350,7
1245,6
1535,3
1713,9
2021,9
2424,8
3338,9
4346,9
3823,2
3926,6
4427,6

-647,4
-866,7
-785
-1037,4
-1126,5
-1348,7
-1570,9
-2216,6
-2181,7
-1580,8
-800,5
-434,1

Gradul de acoperire a
importului prin exporturi (%)
36
36
37
32
34
33
35
34
50
59
80
90

Sursa: Prelucrări după datele INS Tempo. 2011: date provizorii din Buletinul de comerţ
internaţional 12/2011.
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Din perspectiva orientării geografice, dependenţa de partenerii UE a
crescut continuu, în virtutea principiului preferinţei comunitare. Dacă importurile
agroalimentare ale României din statele membre însemnau 32% din total în 2000,
acestea ajung la aproape 80% în 2011. Exporturile intracomunitare, la rândul lor,
evoluează de la o pondere de 48% la 72% în perioada analizată.
Figura 1.12. Dinamica fluxurilor comerciale cu produse agroalimentare (preţuri curente)

Sursa: Prelucrări după datele INS Tempo.

În paralel, de la aderarea la UE, România ajunge să-şi micşoreze treptat
deficitul în raport cu celelalte state membre, reuşind să acceadă tot mai bine pe
pieţele din Ungaria, Bulgaria, Olanda, Italia, Germania, Turcia, Spania, Franţa,
dar şi să-şi consolideze prezenţa în Orientul Mijlociu (Arabia Saudită, Siria,
Egipt) – în relaţia cu ţările terţe devenind chiar exportator net începând cu 2010
(figura 1.12).
Structura comerţului nu suportă însă modificări majore: în proporţie de
circa 70% se exportă încă producţie neprelucrată sau prelucrată primar (animale
vii, cereale, oleaginoase, tutun, grăsimi şi uleiuri vegetale), adică produse care
exced nevoile consumatorului român, şi pentru care România nu a dezvoltat încă
o industrie prelucrătoare. În consecinţă, se importă carne, lapte şi brânzeturi,
preparate diverse, proteină vegetală (soia) şi furaje pentru animale, băuturi
alcoolice, cafea, cacao, zahăr, fructe şi legume (tabelul 1.11). Aceasta se traduce
în importante pierderi de potenţial pentru zootehnie şi industria alimentară, ramuri
în care s-ar putea obţine produse cu valoare adăugată mare şi pentru care există
cerere pe piaţa mondială.
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Tabelul 1.11. Principalele mărfuri agroalimentare importate/exportate de România în 2010
Cod
0203
1701
2304
2309
0207
0901
1206
Cod

Denumire
Carne de porcine proaspătă, refrigerată sau congelată
Zahăr din trestie sau sfeclă-de-zahăr şi zaharoză pură
Turte şi alte reziduuri din extracţia uleiului de soia
Preparate de tipurile celor folosite în hrana animalelor
Carne și organe comestibile, de pasăre
Cafea, chiar prăjită sau decofeinizată
Seminţe de floarea-soarelui
Denumire

1005
Porumb
1001
Grâu şi meslin
2402
Ţigări de foi, trabucuri, ţigarete, din tutun/înlocuitori
1206
Seminţe de floarea-soarelui
0102
Animale vii din specia bovină
0104
Animale vii din specia ovină sau caprină
0207
Carne şi organe comestibile, de pasăre
Sursa: INS, Anuarul de Comerţ Internaţional, 2011.

Top 7 import
(mii euro)
314.370
215.003
133.309
123.891
120.101
111.309
109.876
Top 7 export
(mii euro)
390.251
381.662
379.100
214.909
98.995
87.088
84.899

Este interesant de observat că, dacă în total exporturi, materiile prime şi
produsele intermediare (cu grad scăzut de prelucrare)15 deţin împreună o pondere
de 68%, aceasta se menţine aproape la aceeaşi valoare (adică 70%) şi în relaţia cu
partenerii UE. Produsele finite 16 reprezintă, astfel, doar 32% din exporturile
agroalimentare ale României (figura 1.13). În contextul regional analizat, Ungaria
exportă produse finite în proporţie de 52%, Polonia, de 82%, iar Bulgaria, de 33%.
În totalul valorii mărfurilor importate de România, 54% sunt produse finite (iar
din cele care îşi au originea în UE, 60% se află în această categorie). Totuşi,
exportul de produsele finite către UE a crescut cu aproape 25% în 2011 faţă de
anul precedent, în timp ce importul acestor mărfuri cu grad înalt de procesare
originare din Comunitatea Europeană s-a majorat doar cu 10%.

15
16

Conform definiției din nomenclatorul vamal combinat, a se vedea anexa 1.3.
Idem.
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Figura 1.13. Structura exporturilor și importurilor agroalimentare
ale României în 2011, pe categorii de produse
şi destinaţie/origine

Sursa: EC, DG Agri, Member States Factsheet.

Dintre importuri, se apreciază că peste 30% sunt produse care ar putea fi
obţinute în ţară: carne şi preparate din carne (care reprezintă peste 10% în totalul
valorii importurilor), grâu, făină şi produse de brutărie şi patiserie (cu 7%), fructe
şi legume proaspete (3-4%), proteină vegetală folosită în hrana animalelor: soia,
şroturi de soia şi furaje combinate (6%), pentru care, deşi potenţialul intern de
producţie ar putea genera un excedent, ţara a devenit importator net după 2007,
când s-a interzis cultivarea soiei modificate genetic. Soia constituie un caz
interesant, deoarece România este singurul stat membru care are condiţii
favorabile pentru a o produce (pe suprafeţe estimate la 250-500 mii ha),
asigurându-şi necesarul de proteină vegetală pentru zootehnie, dar şi un surplus pe
care piaţa UE l-ar absorbi cu uşurinţă. UE nu permite cultivarea soiei modificate
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genetic, dar importă cantităţi masive din acest produs (circa 35 mil. tone anual).
Din totalul deficitului comercial cu produse agroalimentare al României din
perioada 2002-2011, 1,8 mld. USD provin din comerţul cu soia, produse derivate
şi furaje pentru animale (produse din categoria cu cea mai mare pondere – 30% –
în valoarea totală a consumurilor intermediare, după cum indică şi tabelul 1.3).
Acest deficit se ridică anual la circa 300.000 euro şi riscă să crească în anii
următori dacă producţia de carne va creşte la rândul ei şi dacă nu se adoptă măsuri
de asigurare din producţie internă a proteinei vegetale necesare.
Analiza separată a situaţiei schimburilor internaţionale ale celor două
ramuri de activitate (agricultură – industrie alimentară), cu ajutorul indicatorilor
sintetici calculaţi pe baza conturilor naţionale pe anul 2009 (ultimele date INS),
pune în evidenţă asimetria dintre cele două ramuri, însemnând că România este
net exportatoare de produse agricole şi net importatoare de produse alimentare. În
agricultură, rata de penetrare (valoarea importurilor raportate la valoarea producţiei ramurii) era de 7,8%, în timp ce rata de efort (valoarea exporturilor
raportată la valoarea producţiei ramurii) era de 11%. În industria alimentară, rata
de penetrare (importuri/producţie) a fost de 26,3%, iar rata de efort (exporturi/
producţie) a fost de 6,1%, ceea ce arată că este nevoie de corecţii pentru atingerea
unei acoperiri echilibrate a schimburilor externe.
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CAPITOLUL 2
CONCENTRAREA EXPLOATAŢIILOR
ŞI COMASAREA TERENURILOR AGRICOLE
Procesul de consolidare a exploataţiilor agricole presupune creşterea
dimensiunii fizice, şi implicit economice, a acestora (fiind mai evident în cazul
exploataţiilor specializate în producţia vegetală). În paralel cu creşterea
dimensiunii exploataţiei, se realizează şi o creştere a dimensiunii parcelelor din
care este compusă aceasta, prin comasarea terenurilor. Urmarea este un proces de
concentrare a exploataţiilor agricole, adică o creştere a importanţei economice a
exploataţiilor de mari dimensiuni. Procesul este unul natural, în strânsă legătură
cu apariţia de noi tehnologii agricole, mai performante. Dezvoltarea sistemelor de
producţie specializate, care domină astăzi agriculturile ţărilor industrializate,
presupune eliminarea exploataţiilor care nu pot să investească şi să se extindă.
Este vorba despre exploataţiile care sunt sub pragul de reproducere, adică acelea
în care fermierul câştigă mai puţin decât ar câştiga ca salariat într-o ocupaţie
alternativă, dar totuşi mai mult decât are nevoie pentru supravieţuire, ceea ce face
ca şeful exploataţiei să-şi continue activitatea agricolă până la retragerea din
activitate. Odată cu aceasta, el sau moştenitorii lui vor vinde exploataţia, care este
cumpărată de exploataţiile care practică un sistem de producţie performant. Pe
termen lung, rămân în activitate exploataţiile care au adoptat, pe rând, sistemele
de producţie cele mai performante. Această evoluţie se poate desfăşura natural sau
poate fi ghidată (şi grăbită sau întârziată) prin politici pentru orientarea structurii
exploataţiilor.

2.1. Funcţionarea pieţei funciare în România
Într-o economie de piaţă, utilizarea eficientă din punct de vedere economic
a unei resurse strategice cum este terenul agricol presupune existenţa unei pieţe
funciare funcţionale. La rândul ei, eficienţa pieţelor funciare este măsurată prin
abilitatea acestora de a transfera pământul dinspre utilizatorii mai puţin productivi
spre cei mai productivi (Swinnen, 2006). Costurile de tranzacţie care complică sau
împiedică aceste transferuri duc la scăderea eficienţei. Mai multe studii au arătat
că pieţele terenurilor agricole din ţările care parcurseseră tranziţia, erau
caracterizate de existenţa unor costuri de tranzacţie semnificative, care se
constituiau într-o constrângere pentru exploataţiile care intenţionau să-şi mărească
dimensiunea, inclusiv în cazul celor din România (Csaki și Kray, 2006). Aceste
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constrângeri decurgeau din costurile legate de informaţia asimetrică, de deţinerea
unor proprietăţi în comun (ca rezultat al procesului de restituire), de situaţia
precară a înregistrării proprietăţilor, de nivelul ridicat al comisioanelor şi taxelor
legate direct de transferul proprietăţii. La acestea se adăugau constrângerile
creditului şi preferinţele locale pentru un model de deţinere a terenului agricol,
bazat fie pe proprietate, fie pe arendă. Cazul României se înscrie în cea mai mare
parte în modelul bazat pe proprietate, specific economiilor intensive în muncă.
În România, aplicarea reformei funciare din 1991 (cu completările şi
corecţiile ulterioare) a produs o fragmentare accentuată deopotrivă a proprietăţilor
agricole şi a parcelelor de teren din cadrul acestora. Astfel, existenţa unei pieţe
funciare funcţionale era legată mai ales de constituirea unor exploataţii de
dimensiuni mai mari, capabile să asigure o productivitate care să permită un nivel
de competitivitate rezonabil produselor fermierilor români, iar nu de necesitatea
de a asigura prin intermediul pieţei funciare o reducere a inegalităţii în ce privește
proprietatea asupra terenurilor, aşa cum este adeseori cazul în ţările în curs de
dezvoltare (Ray, 1998). Tema fragmentării terenurilor a fost abordată atât de
specialişti români (Dumitru, 2002; Rusu, 2002; Popescu, 2001; Aligică, 2003), cât
şi străini (Swinnen, 2003; Kuemmerle, 2009), din perspective diferite: legislative,
economice, politice, sociale. Unele dintre recomandările acestor lucrări, cum ar fi
introducerea unor măsuri active de consolidare a fermelor, de genul programului
renta viageră, au avut şi anumite rezultate benefice, dar găsirea unei soluţii cu
efecte rapide la problema fragmentării încă rămâne o provocare pentru
modernizarea agriculturii româneşti.
Lucrări mai recente, care tratează agricultura României alături de celelalte
agriculturi ale statelor membre UE, pun în evidenţă variaţia largă a preţurilor
terenurilor agricole în cadrul UE, la fel ca şi a nivelului arendei, sub impactul
subvenţiilor europene şi al modalităţii de alocare a acestora în diferitele ţări. Între
determinanţii valorii terenurilor agricole sunt enumeraţi preţurile mărfurilor
agricole, extinderea infrastructurii, presiunile urbane, dar şi reglementarea pieţei
terenurilor, respectiv durata contractelor de arendare, nivelul taxelor pe terenul
deţinut şi pe tranzacţiile cu terenuri şi, nu în ultimul rând, subvenţiile PAC
(Ciaian, 2010). Ca tendinţă, se apreciază de unii analişti că menţinerea actualului
sistem de subvenţionare a agriculturii în UE este responsabil de creşterea
accentuată a preţului terenurilor agricole, cel puţin în ţările aderate în 2004
(Chmielewska-Gill, 2010). În acest context, rolul restricţiilor tranzitorii de care
beneficiază toate aceste ţări, de regulă pentru șapte ani de la momentul aderării,
este apreciat mai degrabă ca nedeterminant în evoluţia preţurilor pământului după
aderare, mai importante dovedindu-se condiţiile specifice de achiziţie de către
persoanele fizice şi juridice locale a terenurilor (Swinnen şi Vranken, 2009; Luca
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şi Alexandri, 2010). Aceste rezultate ale unor analize calitative sunt confirmate şi
de o analiză cantitativă (Scenar 2020) care arată că este previzibilă o scădere a
preţurilor terenului agricol în UE odată cu îmbunătăţirea tehnologiilor şi implicit
creşterea productivităţii, scădere care ar putea fi chiar şi de 30% în cazul
coroborării efectelor acestei tendinţe cu o liberalizare completă a schimburilor
comerciale cu produse agricole.
Piaţa funciară din România şi-a început funcţionarea oficială odată cu
reformarea întregului sector agricol în a doua jumătate a anilor ’90, când a fost
adoptată Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor, iar capitolul
din Legea nr. 18/1991 referitor la această chestiune a fost abrogat. Datele
colectate în perioada 1998-2005 reprezintă deocamdată singurele date oficiale
referitoare la piaţa funciară din România. Conform acestora, pe toată perioada
1998-2005 au fost înregistrate în extravilan 308 mii de contracte de vânzarecumpărare, la care se adaugă şi 29 de mii de acte de donaţie. Suprafaţa totală
vândută a fost de 513 mii ha, suprafeţe mai mari fiind vândute în trei judeţe din
vestul ţării (Timiş cu 135 mii ha, Arad, cu 50 mii ha şi Caraş-Severin, cu 24 mii
ha) şi în unul din est (Constanţa cu 32 mii ha).
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei a
abrogat Legea nr. 54/1998, înlocuind-o cu prevederile Titlului X, numit Circulaţia
juridică a terenurilor. Noile prevederi simplificau legislaţia în acest domeniu,
abordând în mod unitar tranzacţiile cu terenuri, indiferent de destinaţia acestora
(agricolă sau forestieră), dacă aveau sau nu construcţii, dacă erau situate în
intravilan sau în extravilan. În încercarea de a contribui la rezolvarea problemei
fragmentării proprietăţilor din România, legea avea o prevedere care scuteşte de
taxa de timbru înstrăinările făcute în scopul comasării parcelelor şi loturilor de
teren, ca şi înstrăinările efectuate de persoanele îndreptăţite să obţină renta viageră
agricolă, după cum prevede şi posibilitatea efectuării acestor înstrăinări pe baza
schiţelor care au stat la baza titlurilor de proprietate (şi nu a documentaţiilor
cadastrale realizate de persoanele autorizate).
După 2006, înregistrarea tranzacţiilor cu terenuri agricole s-a făcut de
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) la nivelul
fiecărui judeţ, pe măsura punerii în funcţiune a componentelor judeţene ale
sistemului informatic naţional. Comparând datele din sistemul informatic al
ANCPI, cu cele centralizate de MADR, se poate constata că piaţa funciară a fost
mult mai activă după aderare, ţinând cont că în anul 2005 numărul mediu al
tranzacţiilor (vânzare-cumpărare) la nivelul unui judeţ era de 66 pe lună, cu
maxime de până în 300 de tranzacţii pe lună, în judeţele cu pieţe mai active
(Timiş, Constanţa, Arad).
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De asemenea, dacă în 2005, numărul total al tranzacţiilor (vânzarecumpărare) era de circa 33 mii, cu o suprafaţă de circa 64 mii ha, în anul 2009 (în
cazul unor judeţe datele nu acoperă întregul an) numărul tranzacţiilor era de cca
118 mii, iar suprafaţa acestora de circa 206 mii ha, o creştere evidentă faţă de
perioada de preaderare, când toate tranzacţiile din perioada 1998-2005 cumulau
circa 513 mii ha. În anexa 2.1 sunt detaliate numărul şi volumul tranzacţiilor din
extravilan înregistrate de ANCPI în anul 2009, pe judeţe.
Preţurile terenurilor din extravilan (terenuri agricole cu diferite utilizări –
arabil, păşuni, fâneţe, vii, livezi) s-au dublat în medie în anul 2005 (de la 247
euro/ha în 2004 la 884 euro/ha în 2005), conform datelor MADR pentru perioada
1998-2005. Această creştere s-a datorat probabil apropierii momentului aderării
(negocierile fuseseră încheiate în decembrie 2004) şi aşteptărilor referitoare la o
creştere a preţurilor în perioada de după aderare. Creşterea poate fi de asemenea
rezultatul schimbării legislaţiei în 2005, în sensul simplificării procedurii de
schimbare a categoriei unui teren din extravilan în intravilan (în acest fel terenul
devenind construibil, după obţinerea autorizaţiilor necesare); noua legislaţie a
uşurat de asemenea procedura de schimbare a destinaţiei unui teren (de exemplu,
din teren agricol în teren construibil).
După 2005, MADR nu a mai colectat informaţii despre preţurile
terenurilor agricole, singura sursă de informaţii fiind, începând din 2008,
expertizele privind evaluarea valorii de circulaţie a bunurilor imobile, realizate de
evaluatori locali la comanda Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.
În tabelul din anexa 2.2 am selectat câte un judeţ din fiecare regiune pentru a
ilustra situaţia preţurilor indicative ale terenurilor agricole în anul 2008, dar şi
diferenţele dintre regiuni în ce priveşte nivelul preţurilor. Am căutat identificarea
unui preţ probabil pentru terenul arabil situat în zonele rurale, care nu este
influenţat de situaţii excepţionale (apropierea de oraşe etc.). Comparaţia acestor
preţuri cu preţurile medii efectiv înregistrate în 2005 arată că în acest interval
preţurile terenurilor agricole au înregistrat o creştere importantă, cu precădere în
partea de vest a ţării.
Achiziţia terenurilor agricole de fermierii străini
În cuprinsul acestei secţiuni prin fermier străin se înţelege şeful unei
exploataţii agricole din Romania care are cetăţenie străină, indiferent dacă exploataţia pe care o conduce este exploataţie agricolă individuală (fără personalitate
juridică) sau este societate comercială (având personalitate juridică).
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Până la aderare un cetăţean străin putea deţine o exploataţie agricolă
individuală organizată pe următoarele categorii de teren agricol: teren luat în
arendă; teren cumpărat în nume propriu (dacă deţinea simultan şi cetăţenia
română); teren cumpărat pe numele unui membru al familiei care era cetăţean
roman (soţie/soţ). Această situaţie este întâlnită în cazul exploataţiilor de mici
dimensiuni. După aderare, un cetăţean străin al unui stat membru UE poate deţine
în proprietate teren agricol dacă îşi stabileşte reşedinţa în România şi dacă este
fermier în statul membru. Se pare ca fermierii străini nu au uzat de dreptul de a
cumpăra teren în aceste condiţii.
În tratatul de aderare la UE (Act of Accession) semnat şi publicat în iunie
2005, cu referire la libera circulaţie a capitalurilor, este prevăzut că „România
poate menţine în vigoare, timp de şapte ani de la data aderării, restricţiile stabilite
de legislaţia sa, existente la momentul semnării tratatului de aderare, privind
dobândirea proprietăţii asupra terenurilor agricole, pădurilor şi terenurilor
forestiere de către resortisanţii statelor membre”. Tot acolo este prevăzut că
„fermierilor care desfăşoară activităţi independente, care sunt resortisanţi ai unui
alt stat membru şi care doresc să se stabilească şi să aibă reşedinţa în România, nu
li se aplică dispoziţiile paragrafului precedent”.
În Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor de cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de persoanele juridice
străine, sunt preluate o parte din restricţiile existente în vechea Lege nr. 54/1998,
în sensul că restricţiile se aplică deopotrivă cetăţenilor străini şi persoanelor
juridice străine, în măsura în care nu contravin tratatului de aderare. Adică,
cetăţenilor şi persoanelor juridice din statele membre ale UE li se acordă aceleaşi
drepturi ca şi cetăţenilor români şi persoanelor juridice române, dar la împlinirea a
șapte ani de la data aderării. Aşa cum este prevăzut în tratatul de aderare,
fermierilor care desfăşoară activităţi independente (adică persoanelor fizice) în
statele membre şi care îşi stabilesc reşedinţa în România nu li se aplică respectiva
interdicţie, deci pot cumpăra terenuri agricole imediat după aderare, dar nu pot
schimba destinaţia acestora pe durata perioadei de tranziţie. Ei trebuie să probeze
calitatea de fermier cu documente emise de statul membru. Legea nr. 312/2005 a
intrat în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană (1 ianuarie
2007). Totuşi, la fel ca în perioada anterioară, străinii care înfiinţau o firmă în
România puteau cumpăra terenuri pe numele acelei firme, în calitate de persoane
juridice române, indiferent de provenienţa capitalului.
Modalitatea cea mai întâlnită de organizare a unei exploataţii de un fermier
străin, atât înainte, cât şi după aderare, este sub forma unei societăţi comerciale
înregistrate în România (persoană juridică română, însă cu capital străin) care
poate achiziţiona şi folosi terenurile agricole ca oricare altă societate comercială
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cu capital autohton (fără nicio restricţie, cel puţin de după apariţia Legii nr.
54/1998, privind circulaţia juridică a terenurilor). În ce priveşte eficienţa restricţiei
de achiziţie a terenurilor agricole de către străini, se poate aprecia că restricţia a
fost una slabă, ea neîmpiedicându-i aproape deloc pe cei dornici să-şi deschidă o
afacere în domeniul agriculturii în România. Conform evidenţelor Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, suprafaţa agricolă deţinută de cetăţenii străini în
România a fost în 2011 de circa 700 de mii de hectare, un sfert din aceasta
aparţinând firmelor cu capital italian, urmate în ordine de cele cu capital german,
arab, maghiar, spaniol, austriac, danez.
O dezbatere largă asupra problematicii utilizării terenurilor agricole 17 a
scos în evidenţă faptul că diferenţele mari dintre valorile terenurilor agricole din
ţările membre ale UE sunt datorate restructurării agriculturii din ultimii ani, însă
problemele observate în noile state membre ale Uniunii Europene sunt în mare
măsură urmarea diferenţelor de abordare a reformelor funciare. În plus,
achiziţionarea de terenuri de investitorii străini a fost sever restricţionată în aceste
ţări după aderarea lor la UE, prin reglementările tranzitorii care au fost în vigoare
în noile state membre (vor expira în curând, exceptând Polonia şi, se pare,
Ungaria), în care achiziţionarea de terenuri de străini ar fi trebuit să fie permisă în
temeiul legislaţiei UE privind piaţa internă. Însă nu au existat restricţii pentru
utilizarea (prin arendare) a terenurilor de investitorii străini. Procentele de terenuri
arendate variază mult şi reflectă structurile exploataţiilor agricole existente în
diferite ţări (în Slovacia şi Republica Cehă reprezintă mai mult de 90%, iar în
Polonia, aproximativ 30%). Potrivit participanţilor la dezbatere, restricţiile
privitoare la tranzacţiile cu terenuri agricole au o influenţă negativă asupra
dezvoltării, legile privind proprietatea terenurilor având un impact asupra
eficienţei. Cu referire la investiţiile străine directe, se consideră că acestea au în
cea mai mare parte consecinţe pozitive pentru ţările care le primesc, datorită
afluxului de capital şi de tehnologie, drept pentru care se recomandă o liberalizare
completă a pieţelor funciare din noile state membre UE.
În România, îngrijorările legate de nivelul şi ritmul din ultimii ani al
achiziţiei de terenuri agricole de către străini, pe fondul imposibilităţii prelungirii
restricţiei tranzitorii (pentru că nu există în tratatul de aderare o prevedere care să
permită prelungirea spre deosebire de cazul statelor care au aderat în 2004), au
generat ideea înfiinţării unei agenţii de gestionare a terenurilor agricole, care să
poată uza în numele statului de dreptul de preempţiune la achiziţionarea
terenurilor şi care să poată astfel corecta eventualele dezechilibre ale structurilor
agrare, generate de funcţionarea complet liberă a pieţei funciare.
17

IAMO Forum 2012: Land Use in Transition: Potentials and Solutions between Abandonment
and Land Grabbing.
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Este de menţionat că Legea nr. 18/1991 prevedea un drept de preemţiune
la înstrăinarea terenurilor agricole din extravilan, care revenea – în ordine –
coproprietarilor şi apoi vecinilor, drept care se exercita prin intermediul unei
agenţii (Agenţia pentru Dezvoltare şi Amenajare Rurală) care trebuia înştiinţată
despre intenţia proprietarului de a vinde terenul. Apoi agenţia urma să-i consulte
pe titularii dreptului de preemţiune şi, dacă aceştia nu se pronunţau în 30 de zile,
terenul se putea vinde liber. Agenţia pentru Dezvoltare şi Amenajare Rurală însă
nu a mai fost înfiinţată.
După adoptarea Legii nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor,
dilema respectării dreptului de preemţiune, drept care a fost menţinut avându-i ca
titulari pe coproprietari, vecini şi arendaşi (fără o ordine prestabilită), a fost
rezolvată prin preluarea funcţiei neînfiinţatei agenţii de către Consiliul local în
raza căruia era situat terenul. Astfel, vânzătorul trebuia să înregistreze oferta, iar
dacă dreptul de preemţiune era exercitat de mai mulţi titulari avea dreptul să-l
aleagă pe unul dintre ofertanţi sau să-i refuze pe toţi dacă nu-i convenea preţul şi
să vândă altei persoane. Astfel, dreptul de preemţiune a fost redus mai degrabă la
un act de publicitate a ofertei. Prin prevederile Titlului X din Legea nr. 247/2005
dreptul de preemţiune a fost eliminat complet.
Experienţa franceză a ultimelor decenii, care continuă şi în prezent, ne
arată că existenţa unui drept de preemţiune al statului la cumpărarea terenurilor
agricole este necesar atunci când există o agenţie de tipul SAFER18, care are ca
atribuţie punerea în aplicare a unei politici de orientare a structurilor exploataţiilor
agricole. Motivaţiile pentru introducerea dreptului de preemţiune sunt următoarele: contribuie la instalarea, reinstalarea sau menţinerea agricultorilor;
conduce la creşterea dimensiunii exploataţiilor; păstrează echilibrul între diferitele
tipuri de exploataţii; luptă contra speculaţiilor cu terenuri; pune în valoare şi
protejează pădurile; pune în valoare peisajele şi protejează mediul.
Dreptul de preemţiune al statului (prin SAFER) nu se aplică în cazul
moştenitorilor şi rudelor, al agricultorilor evacuaţi, al achiziţionării de către
fermieri a bunurilor pe care le exploatează, sau de către lucrătorii agricoli familiali ori salariaţi, nici în cazul terenurilor statului şi autorităţilor publice. De
asemenea, dreptul de preemţiune nu se aplică în cazul vânzării de terenuri
construibile sau destinate amenajărilor industriale, grădinilor şi livezilor familiale,
ori pădurilor. În orice caz, exercitarea acestui drept de către SAFER necesită
acordul a doi responsabili guvernamentali, înaintea fiecărei preemţiuni.

18

Société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
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Dreptul de preemţiune al SAFER nu poate fi exercitat decât asupra unei
proprietăţi puse liber în vânzare de proprietarul său, notarii fiind obligaţi să
informeze agenţia asupra tuturor acţiunilor de vânzare, urmând ca aceasta să se
pronunţe în termen de două luni. SAFER poate să-şi exercite dreptul de
preemţiune şi însoţit de o cerere de reexaminare a preţului în cazul în care
consideră că acesta este prea mare în comparaţie cu valoarea de piaţă. SAFER nu
poate expropria terenuri, acest drept avându-l doar statul.

2.2. Experienţa programului Renta viageră, comparativ
cu pensionarea anticipată
Renta viageră agricolă a fost introdusă prin Legea nr. 247/2005, în scopul
concentrării suprafeţelor agricole, aşa cum era declarat explicit în textul legii,
vizându-se modernizarea agriculturii României prin crearea unor exploataţii
eficiente. Concret, persoanele fizice în vârstă de peste 62 de ani care deţineau
terenuri agricole de până la zece hectare (terenuri care nu făcuseră obiectul unei
vânzări-cumpărări după 1990) puteau primi până la sfârşitul vieţii o sumă de bani
garantată de stat, dacă îşi vindeau sau arendau terenul agricol aflat în proprietate.
În cazul vânzării, suma primită anual reprezenta echivalentul a 100 de euro pentru
fiecare hectar, iar în cel al arendării, 50 de euro. Odată intrat în acest program
(devenit rentier agricol), respectivul proprietar nu mai putea deţine decât 0,5 ha de
teren agricol, cu alte cuvinte, părăsea activitatea agricolă comercială.
Sumele cuvenite rentierilor agricoli erau plătite de la bugetul de stat prin
intermediul unui Oficiu naţional organizat în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului,
care avea birouri în fiecare judeţ, birouri care se ocupau şi de evidenţa rentierilor şi de
verificarea dosarelor. Primele dosare pentru primirea rentei viagere au fost depuse
spre sfârşitul anului 2005, iar până la sfârşitul anului 2009, când primirea de dosare a
fost stopată, numărul beneficiarilor ajunsese la aproximativ 90.000 de persoane. Fiind
un program introdus în perioada de preaderare, Renta viageră a beneficiat de
posibilitatea continuării pe perioada de trei ani de la aderarea României la UE, fără
obligativitatea de a-l pune de acord cu legislaţia europeană a ajutorului de stat. La
împlinirea celor trei ani, programul a fost stopat, ceea ce a însemnat că nu s-au mai
primit dosare de noi rentieri agricoli, dar plăţile pentru cei înregistraţi până la acel
moment au continuat şi vor continua până la dispariţia beneficiarilor curenţi.
Per total, în perioada 2006-2009 prin programul Renta viageră au fost
transferate aproximativ 330 mii ha, fiind evidentă preferinţa beneficiarilor rentei
pentru transferul prin arendare (247 mii ha), comparativ cu vânzarea (82 mii ha).
Suprafeţele transferate au scăzut de la un an la altul (terenurile cedate în primul an
au reprezentat 33% din totalul suprafeţei cedate, pe când cele din ultimul an,
17%), dar măsura şi-a păstrat totuşi potenţialul.
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O analiză detaliată a situaţiei beneficiarilor (pe datele din octombrie 2009)
arată că, din cele 88.238 de persoane înscrise în program, aproape jumătate aveau
vârsta cuprinsă între 70 şi 80 de ani, dar existau şi beneficiari cu vârsta de 100 de
ani. Este relevant pentru dimensiunea socială a intervenţiei faptul că numărul
bărbaţilor şi al femeilor care primesc renta viageră este sensibil apropiat. Între
opţiunea de vânzare sau cea de arendare a terenului agricol preferinţa a fost pentru
arendare, suprafaţa arendată fiind de trei ori mai mare decât cea vândută.
Dinamica suprafeţelor incluse în program arată un declin lent. Distribuţia pe
judeţe a beneficiarilor pune în evidenţă succesul programului în zonele de câmpie,
cu exploataţii de dimensiuni mai mari.
Este indiscutabil că succesul de care s-a bucurat Renta viageră agricolă în
rândul beneficiarilor (inclusiv prin combaterea sărăciei) a fost însoţit şi de o reală
contribuţie la ajustarea structurii exploataţiilor (diminuarea numărului exploataţiilor între 1 şi 10 ha; tabelul 2.1 este un argument în această privinţă), dar şi la
actualizarea cadastrului şi la formalizarea arendării, prin încheierea de contracte şi
înregistrarea acestora. Astfel, Renta viageră s-a dovedit o măsură simplă şi
robustă, adaptată problematicii româneşti.
Tabelul 2.1. Numărul fermierilor cu suprafeţe sub 10 ha din baza de date APIA (2007-2010)

Campania 2007
Campania 2008
Campania 2009
Campania 2010
Sursa: APIA.

Număr fermieri cu suprafaţa
între 1 și 5 ha
1.000.096
915.897
857.101
879.380

Număr fermieri cu suprafaţa
între 5 și 10 ha
162.039
141.603
134.442
137.316

Dacă o măsură de ieşire din agricultură, aşa cum este Renta viageră, nu se
află acum printre opţiunile explicite ale ajutorului de stat acceptat în cadrul pieţei
agricole unice (fără ca aceasta să însemne că ar contraveni PAC), o măsură
oarecum apropiată, şi anume Pensionarea anticipată, se află nu doar între cele
considerate ajutor de stat acceptabil, ci chiar este inclusă în meniul măsurilor
Pilonului 2 al PAC, dedicat dezvoltării rurale. Pe scurt, prin măsura de Pensionare
anticipată se prevede acordarea unui ajutor agricultorilor în vârstă de cel puţin 55
de ani (dar cu cel mult zece ani mai tineri decât vârsta normală de pensionare),
care decid să-şi cedeze exploataţia altor agricultori şi care au practicat agricultura
cel puţin zece ani înainte de cedare. Ajutorul (în sumă mai mică) este acordat şi
lucrătorilor agricoli care nu sunt șefi de exploatație (ajutoare familiale sau
salariaţi), care au lucrat cel puţin doi ani cu normă întreagă în cei patru ani
anteriori, cu condiţia să fie afiliaţi la un sistem de securitate socială.
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De altfel în PNDR, programul de dezvoltare rurală a Românei pentru
perioada 2007-2013, era prevăzută această măsură, numai că nu a fost demarată
din cauza unor dificultăţi de implementare, între care cea a dovedirii vechimii în
activitatea agricolă, mai ales în cazul lucrătorilor agricoli cu statut de ajutor
familial, a căror soartă este legată de exploataţie, dar care în general nu contribuie
la un sistem de asigurări sociale.
O comparaţie între principalele caracteristici ale Rentei viagere (aşa cum a
fost aplicată în România) şi ale Pensionării anticipate (aşa cum era prevăzut să se
aplice), este prezentată în tabelul 2.2. Dincolo de condiţia de mărime, fixată în
cazul Pensionării anticipate la 6 ESU (unităţi de dimensiune europeană, o măsură
a dimensiunii economice a exploataţiei), ceea ce ar însemna la o aproximare
grosieră o exploataţie de peste 10 ha (adică exact acele exploataţii/proprietăţi care
nu fac obiectul Rentei viagere), mai importantă este complementaritatea celor
două măsuri din perspectiva beneficiarilor fiecărei măsuri: pensia anticipată este
acordată celor care nu au atins vârsta de pensionare, pe când renta viageră, celor
care au depăşit această vârstă.
Tabelul 2.2. Principalele caracteristici ale măsurilor de ieşire din agricultură avute în vedere
pentru România în perioada 2007-2013
Probleme identificate
şi obiective declarate

Obiectul cedării

Renta viageră
Fragmentarea terenurilor agricole,
nevoia de modernizare a
agriculturii prin restructurare,
aderarea la UE
Obiectiv structural și social
Terenurile agricole

Praguri de mărime a
exploataţiei/terenului

Min: 0,5 ha
Max: 10 ha
(Criteriul suprafaţă unic)

Populaţia vizată

Efectivă:
88.000 persoane până la sfârşitul
lui 2009
Proprietari în vârstă de peste 62
de ani
100 €/ha/an, în caz de vânzare
50 €/ha/an, în caz de arendare
Efective:
3,74 ha (între 2006 şi 2009)
prin arendare: 247.184 ha,
prin vânzare: 82.463 ha
0,5 ha
-

Valoarea compensaţiei
Dimensiunea medie a
exploataţiei ţintite şi
suprafaţa eliberată
Parcela de subzistenţă
Durata activităţii
anterioare

Pensionarea anticipată
Nevoia de restructurare, de flexibilitate,
din perspectiva reformei PAC
Obiectiv structural și social
Exploataţia (întreprinderea agricolă) şi
terenurile agricole
Minimum 6 ESU
Fără maximum
(Suprafaţa şi creşterea animalelor luate
în calcul)
Prevăzută:
6.358 fermieri şi 2.119 lucrători agricoli
Şef de exploataţie şi lucrători agricoli de
peste 55 de ani, până la vârsta de
pensionare
În medie 10.000 €/exploataţie
Prevăzute:
88 ha
751.155 hectare
1 ha, la nivel european
Minimum zece ani de activitate

Sursa: Ghib şi Luca, 2011.
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Pentru a sublinia complementaritatea dintre compensaţia viageră şi pensia
anticipată, în anexa 2.3 este prezentată experienţa franceză a aplicării acestor două
măsuri. Dacă, în ce priveşte Pensionarea anticipată, aceasta este similară celei
propuse pentru România (fiind parte a meniului comun european), măsura de
ieşire care a fost aplicată aproape trei decenii este asemănătoare cu Renta viageră,
dar pe alocuri mai nuanţată prin diversele condiţii impuse în anumite perioade ale
aplicării acesteia. Printre condiţiile de aplicare merită menţionată raportarea la
suprafaţa minimă de instalare, un concept care permite o ghidare mai precisă a
politicii de ajustare a structurii exploataţiilor (această suprafaţă este definită la
nivel de departament şi reprezintă în prezent în jur de 30 ha în regiunea centrală).
Dincolo de succesul indubitabil al măsurii (au fost eliberate 13 milioane ha), este
de reţinut şi costul relativ ridicat al obţinerii acestei transformări structurale
(150 de milioane de euro pe an).
Franţa nu a reprezentat o excepţie în aplicarea instrumentelor de ieşire de
tipul compensaţiei viagere (în Germania a existat o astfel de măsură începând cu
1969, în Olanda, din 1962, în Belgia, din 1971), însă felul în care a fost utilizată în
Franţa poate constitui un exemplu pentru România, mai ales prin consecutivitatea
aplicării celor două măsuri, ceea ce arată că obiectivele politicilor agricole sunt
dependente de nivelul de dezvoltare a sectorului agricol al unei ţări şi chiar a
economiei naţionale în general. Acest lucru a fost pus în evidenţă şi de studiile19
care au reliefat necesitatea introducerii unei măsuri de ieşire din agricultură şi care
parţial au fundamentat Renta viageră.
Faptul că în legislaţia comunitară curentă nu este prevăzut un instrument
de ieşire similar Rentei viagere nu înseamnă că aceasta este incompatibilă cu PAC
(deşi se pot face anumite observaţii, în contextul negocierilor Organizaţiei
Mondiale a Comerţului), ci mai degrabă pune în evidenţă diferenţa dintre
agricultura României şi cea a vechilor state membre, care au depăşit într-o mare
măsură această problemă structurală a vârstei înaintate a fermierilor şi a
dimensiunii reduse a exploataţiilor.
Propunerea de regulament de dezvoltare rurală pentru perioada 2013-2020 nu
mai include măsura de Pensionare anticipată, dar face posibilă ieşirea din agricultură
printr-un alt mecanism, indiferent de vârsta deţinătorului exploataţiei, prin intermediul Schemei micilor fermieri (descrisă în capitolul 6 al prezentului studiu).
19

Alexandri C., Rusu M., Șerbănescu C., „Study on possible measures to enhance consolidation of
farms in the context of accession to the European Union: the Romanian case” (IEA, 2003);
Swinnen J., „Farm fragmentation in Romania: causes and policy implications” (FAO, 2003);
Dumitru M., Diminescu D., Lazea V., „Dezvoltarea rurală şi reforma agriculturii româneşti”
(CEROPE/IER, 2004); Csaki C., Kray H., „Sectorul agroalimentar din România într-o perspectivă
europeană” (WB, 2005).
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Experienţa poloneză privind politica de pensionare anticipată20
Politica de pensionare anticipată din Polonia (care s-a făcut în principal
după modelul francez al SAFER, inițiată în anii ’60 şi care a vizat în decurs de 25
de ani 700.000 de fermieri şefi de exploataţie), a început încă din 1978, pe
fundalul unei aplicări originale a politicii centralizate. În Polonia, proprietatea
privată asupra terenurilor agricole a fost menţinută la cote importante, peste 80%
dintre fermieri între 1945 și 1989 aveau fermele în proprietate privată (ferme
familiale mici şi medii cuprinse între 1 și15 ha care au supravieţuit şi s-au
conservat într-un mediu economic ostil), sistemul centralizat fiind aplicat la
input-urile şi outputurile fermelor.
Imediat după 1989 suprafaţa deţinută de fermele familiale s-a mai
fragmentat, datorită moştenirilor, dar şi a impactului economiei de piaţă, însă,
după câţiva ani, procesul de restructurare s-a accelerat pe fundalul unor măsuri de
politică dedicate, astfel că în perioada1989-2005 agricultura poloneză a trecut de
la 2,39 milioane de exploataţii de peste un hectar (cu o medie de 5,5 ha) la 1,79
milioane de fermieri cu ferme de peste un hectar (9,1 ha în medie) în anul 2005,
populaţia ocupată în agricultură fiind substanţială (19%) în anul 2005.
Prima politică de pensionare anticipată a demarat în anul 1978, odată cu
înfiinţarea Organismului de securitate socială agricolă poloneză, inspirat după
modelul de mutualitate socială franceză. Măsura viza cesionarea exploataţiilor
mai mari de un hectar la vârsta de 55 de ani pentru femei şi 60 de ani pentru
bărbaţi, măsură de care au beneficiat 16.000 de agricultori. În anul 2001 statutul
de membru UE era aproape o certitudine, iar politicile de restructurare a
agriculturii poloneze, cerute în perioada de preaderare, au continuat după
modelele vest-europene, în ideea unei viitoare cofinanţări din partea UE.
O nouă măsură de pensionare anticipată se adresa fermierilor cu vârste de
55 de ani pentru femei şi 60 de ani pentru bărbaţi, cu condiţia să fi practicat
agricultura ca activitate principală şi să aibă ferme de peste 5 ha, care puteau fi
cedate unor fermieri care, la rândul lor, trebuiau să concentreze ferme de minimum
15 ha. Cel care prelua astfel ferma trebuia să fie agricultor, cu specializare în acest
sens, şi trebuia să aibă o experienţă în agricultură de minimum cinci ani. De
asemenea, cel care prelua ferma trebuia să se angajeze că nu părăseşte activitatea
agricolă timp de cinci ani de la momentul preluării fermei. În aceste condiţii,
fermierul care ceda ferma obţinea, până la vârsta de pensionare pentru limită de
vârstă, o rentă lunară de 177 euro/lună, ceea ce reprezenta la acea dată o sumă de
1,5 ori mai mare decât pensia minimă pe care ar fi luat-o în condiţii de pensionare
20

Sinteză după Darrot C., Bazin G., Mouchet, C., „Premiers effects de la nouvelle politique des
preretraits agricole en Pologne”, Economie Rurale, 313-314, sept.-nov. 2009.
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legală. Se estimează faptul că această măsură a fost una foarte ambiţioasă, însă nu
suficient de ţintită pe un obiectiv clar şi, mai mult, a ignorat fermele de până la
5 ha, care erau majoritare şi mai puţin interesante financiar pentru cei care ar fi
putut ceda fermele. Au existat doar 1.793 de cereri, dintre care s-au finalizat doar
în jur de 700.
În anul 2004 s-a pregătit o altă măsură de pensionare anticipată care a fost
inclusă în Planul Naţional de Dezvoltare Rurală odată cu aderarea. S-a eliminat
pragul minimal de suprafaţă care se putea ceda, iar cel căruia i se ceda ferma
trebuia să aibă vârsta de până în 40 de ani, să se fi instalat de minimum patru ani
în agricultură şi să utilizeze exploataţia cedată doar pentru a-şi creşte suprafaţa şi
să nu părăsească activitatea agricolă cel puţin cinci ani. De asemenea, s-a mărit şi
renta acordată celui care ceda exploataţia la 345 euro/lună, iar suma creştea
progresiv cu 60% dacă ambii agricultori – soţ şi soţie – renunţau la activitatea
agricolă, după cum suma creştea cu 50% dacă suprafaţa cedată era mai mare de
3 ha şi în continuare cu câte 3% pentru fiecare hectar suplimentar cedat peste
plafonul de 3 ha, până la un plafon de 20 ha cedat, ajungând la 44% din valoarea
pensiei minime (plafonul maxim era stabilit la 519 euro). Aceste sume se plăteau
cedentului timp de zece ani sau cel mai puţin până la vârsta de pensionare
normală. Renta primită conform acestor scheme nu putea fi cumulată cu pensia
pentru limită de vârstă. Această ultimă formă de pensionare anticipată a fost
accesată în primii trei ani de peste 50.000 de persoane, demonstrând că acest
model pus în practică fără strategii potrivite s-a lovit din nou de rezistenţa la
adaptare a ţăranilor polonezi. Impactul măsurii s-a resimţit la fermele de peste
10-20 ha, dar cele între două și zece hectare au rămas într-un număr destul de
ridicat şi au fost considerate de către decidenţi ca fiind neviabile din punct de
vedere economic. În programul de dezvoltare rurală 2007-2013 s-a modificat
această măsură prin impunerea unor dimensiuni minimale atât pentru cedent, cât
şi pentru fermierul care preia ferma, încercând o ţintire mai bună a obiectivelor de
restructurare.

2.3. Programe de consolidare/comasare în unele state membre UE
În vechile state membre UE, programele de comasare a terenurilor agricole
au început să se deruleze mai ales după cel de-al Doilea Război Mondial. Până în
anii ’80 prin aceste programe s-a urmărit îmbunătăţirea structurilor agricole prin
reducerea fragmentării terenurilor şi creşterea dimensiunilor exploataţilor, iar în
ultimele două decenii prin intermediul acestor mecanisme s-a urmărit restructurarea agriculturii prin măsuri combinate cu cele din programele de dezvoltare
rurală. Piaţa terenurilor în general este una imperfectă şi nu întotdeauna una
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liberă, în funcţie de ţară. Noile state membre UE au adus probleme structurale
specifice moştenirilor comuniste, din cauza cărora au pornit cu un decalaj de
competitivitate faţă de vechile state membre în care problema comasării terenurilor
era rezolvată sau mecanismele prin care se făcea acest lucru erau funcţionale.
Argumentele teoretice şi observaţiile empirice arată că prin comasarea
parcelelor (eventual prin schimburi) este vizată creşterea eficienţei structurilor de
exploatare. Câştigurile cresc pe măsură ce producţia creşte, iar tehnologia este mult
mai uşor de aplicat (în special în ceea ce priveşte mecanizarea, fertilizarea etc.),
ceea ce permite fermelor dezvoltarea şi specializarea. Consolidarea terenului are,
în mod evident, beneficii pentru fermierii cu exploataţii comerciale, dar chiar mai
mari pentru fermierii mici, prin reducerea costurilor pe unitatea de produs. În
acest caz, se pune întrebarea de ce fermierii recurg rar la scheme voluntare de
schimb de terenuri pentru consolidarea suprafeţelor pe care le lucrează (un
program-pilot desfăşurat în România în ultimii ani aduce anumite răspunsuri, vezi
anexa 2.4). Teoretic, sunt câteva argumente de avut în vedere: întâi, costurile de
tranzacţionare, care sunt substanţiale, indiferent că procesul de consolidare cade în
sarcina unei entităţi private sau a unei agenţii de stat (pentru exemplificare, a se
vedea experienţa privind programele de comasare descrise în continuare); apoi,
deţinătorii doresc cel mai adesea să-şi păstreze parcelele, şi nu doar din ataşament
pentru pământul dobândit, ci pentru că au observat că este o modalitate de a-şi
diminua riscul şi a-şi proteja veniturile: sezonul de vârf (pentru alocarea de forţă
de muncă, apă sau pentru recoltat) poate să difere între parcele, iar parcelele la
rândul lor pot fi afectate în mod diferit de boli şi dăunători; în anii secetoşi,
fermierii pot să se concentreze pe parcelele cu umiditate mai bună (apa freatică
mai la suprafaţă, soluri mai bune). Comasarea parcelelor, cu toate avantajele sale,
înseamnă pentru micii fermieri şi diminuarea flexibilităţii, unul dintre avantajele
lor majore. În plus, aceştia pot fi afectaţi şi de faptul că producţia va tinde către
procese mai puţin intensive din punctul de vedere al utilizării forţei de muncă, iar
la un moment dat costurile mecanizării pot creşte. Deşi comasarea parcelelor nu ar
trebui să mărească automat dimensiunea fermei, în practică, ea a tins să facă acest
lucru.
Bunele practici europene arată că schemele de consolidare a terenurilor ar
trebui să aibă în vedere următoarele elemente: planificarea spaţială; evaluarea şi
impozitarea; achiziţionarea şi punerea la dispoziţie a terenurilor; regimul de
proprietate şi de înregistrare cadastrală a terenului; sistemele informatice GIS
(geografic) şi LIS (asupra terenurilor, land); aranjamente instituţionale specifice
privind coordonarea şi cooperarea, organizarea, finanţarea, legislaţia, informareacomunicarea, cursuri de formare profesională, cercetare, consultanţă şi asistenţă
tehnică. În plus, este necesară formarea personalului specializat în managementul
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terenurilor, care să poată determina utilizările curente şi viitoare ale suprafeţelor,
implementa destinaţia viitoare, administra şi monitoriza această destinaţie
(Bullard, 2007).
O componentă a unui proiect în derulare în România, finanţat printr-un
împrumut de la Banca Mondială, este dedicată administrării terenurilor şi
cuprinde: delimitarea terenurilor şi înregistrarea titlurilor de proprietate (prin
delimitarea şi topografierea parcelelor; asigurarea de servicii juridice în cadrul
oficiilor ANCPI pentru înregistrarea titlurilor de proprietate; conversia digitală a
documentelor juridice şi cadastrale şi a hărţilor; actualizarea şi punerea completă
în funcţiune a sistemului informatic existent pentru înregistrare şi cadastru). Prin
această activitate se finanţează un proiect-pilot prin care se vor acoperi cheltuielile
privind înregistrarea în evidenţele de cadastru şi în cartea funciară a peste un
milion de proprietăți, din 13 județe (anexa 2.5).
Principalul instrument al anilor 1960-1970, considerat a fi şi cel mai
eficient pentru restructurarea şi extinderea exploataţilor agricole, a fost „banca
funciară” (Attenberg, 2002). În timp, această noţiune a căpătat numeroase valenţe,
iar instrumentul ca atare a evoluat în funcţie de obiectivul urmărit. În accepţia
generală, scopul unei bănci funciare este de a sprijini dezvoltarea durabilă a
terenurilor, de a facilita schimbarea modului de folosinţă a terenului, de a stimula
piaţa funciară şi de a promova proiectele de comasare a terenurilor, de a crea şi
îmbunătăţi structura fermelor familiale şi, nu în ultimul rând, de a restructura,
privatiza şi administra proprietăţile statului.
Există la ora actuală mai multe definiţii ale „banking-ului funciar”, dintre
care vom aminti doar câteva: achiziţionarea de terenuri şi păstrarea acestora
pentru o dezvoltare viitoare; „banca funciară” reprezintă o organizaţie a cărei
activitate este achiziţionarea, păstrarea şi vânzarea terenurilor în scop structural
sau strategic în vederea utilizării mai eficiente a acestora (Cimpoeș, 2011).
Aceste operaţiuni pot fi făcute atât de autorităţi publice, cât şi de organizaţii
private; „banking-ul funciar” reprezintă achiziţia structurată şi administrarea
temporară a terenurilor (inclusiv agricole) de către o agenţie imparţială în scopul
redistribuirii şi/sau arendării acestora în vederea îmbunătăţirii structurii agricole
şi/sau realocării terenurilor către un alt scop de interes public general (Holst,
2011); „banking-ul funciar” este procesul intermediar de cumpărare, vânzare sau
arendare de teren de către o instituţie publică sau public-privată în scopul
accelerării circulaţiei terenurilor pentru a dinamiza piaţa terenurilor în vederea
utilizării acestora în mod sustenabil (Ebelin, Holst, Onega, 2012).
Există mai multe categorii de bănci funciare, clasificate după funcţiile pe
care le îndeplinesc: bănci funciare de schimb, care achiziţionează şi păstrează
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temporar terenuri pentru a le oferi ulterior la schimb, mecanism folosit de obicei
în combinaţie şi cu alte măsuri pentru comasare (de exemplu, banca are teren care
poate fi schimbat cu cel al proprietarilor vecini în scopul utilizării raţionale a
acestuia); bănci funciare utilizate ca instrument financiar de sprijin, acest tip de
bancă oferind fermierilor pământ în arendă pe termen lung (de exemplu în anii ’80
o astfel de bancă a existat în Olanda, care dădea teren în arendă fermierilor pe 26
de ani); bănci funciare de tip dezvoltator, aceste organizaţii fiind în general de tip
privat, ele cumpărând terenuri şi schimbându-le destinaţia în scopul obţinerii de
profit, acţionând în special în zonele de pe lângă marile oraşe; bănci funciare de
tip mediator, care sunt implicate doar în gestionarea utilizării terenurilor şi
transferul folosinţei, nu şi al proprietăţii.
Un alt tip de clasificare a băncilor funciare este după sursele de finanţare,
acestea putând fi publice, publice-publice, public-private şi private. Primele două
tipuri implică doar instituţii publice. De exemplu, o bancă funciară publică poate
fi o agenţie de stat sau o agenţie a primăriei, fiind o instituţie independentă cu o
funcţie publică, iar o bancă de tipul public-public poate fi creată pe baza unor
acorduri între instituţii publice care devin practic fondatorii ei. Aceste tipuri de
bănci funciare pot cumpăra terenuri în mod strategic pentru moment şi pot avea
unele facilităţi fiscale (Van Gelder et al., 2005). Dintre acestea menţionăm ca
exemple „Fondul Terenurilor Statului” din Lituania, care se află în subordinea
Ministerului Afacerilor Rurale, DLG-BBL/Olanda „Biroul de Management al
Terenurilor” în subordinea Ministerului Agriculturii, BanTeGal „Banca de
terenuri din Galicia” în subordinea Ministerului Agriculturii din Galicia, Spania şi
NLF „Fondul Naţional Funciar” transformat în NLFMO Organizaţia pentru
Managementul Fondului Funciar Naţional din Ungaria.
Băncile funciare public-private şi private au ca scop obţinerea de profit iar
participanţii publici şi privaţi pot fi acţionari ai băncii funciare. Pe lângă obţinerea
de profit, aceste bănci mai au la dispoziţie un fond comun de schimb de terenuri
şi obiective de achiziţie indirecte. Din cadrul acestei categorii menţionăm ca
exemple SAFER, în Franţa, societate pe acţiuni sub supraveghere guvernamentală, şi AdvanceTerrafound Bulgaria, care este o societate pe acţiuni înfiinţată
ca urmare a unui proiect-pilot şi care este deja listată la bursă. Profitul unei bănci
funciare se formează din combinaţia venitului obţinut din arenda de lungă durată
şi creşterea valorii terenurilor achiziţionate, păstrate temporar prin arendă şi
vândute ulterior (Van Dijk, 2007).
În cazul unor pieţe funciare distorsionate (cum a fost şi cazul României în
ultimii 22 de ani), în lipsa cererii, o bancă funciară poate cumpăra terenul şi îl
poate introduce în circuitul funciar atunci când există cerere. (Damen, 2002). O
bancă funciară poate deveni şi una de creditare a fermierilor care doresc să-şi
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extindă exploataţia, la o dobândă mai mică faţă de băncile comerciale, având în
vedere că au terenul la dispoziţie. În cazul acestui tip de bancă funciară, creditarea
fermierului se face prin ipotecarea terenului fermierului, iar dacă acesta nu-şi
îndeplineşte obligaţiile faţă de bancă, atunci îşi pierde dreptul de proprietate,
terenul fiind preluat de bancă şi folosit ulterior pentru arendare sau pentru
vânzare.
Franţa
În Franţa, modificările structurale profunde, în sensul reducerii numărului
de exploataţii agricole mici şi comasării terenurilor în vederea creşterii eficienţei
sectorului agricol (prin aplicarea de lucrări mecanice şi noi tehnologii) au început
la finele anilor ’50. Pentru a determina fermierii mici şi/sau vârstnici să elibereze
terenul, au fost luate măsuri care să-i compenseze pe aceştia pentru veniturile din
activităţi agricole, prin Fonds d’Action Sociale pour l’Amenagement des
Structures Agricoles /Fonduri de Acţiune Socială pentru Amenajarea Structurilor
Agricole, de tipul: furnizarea de pensii pentru agricultorii care se retrăgeau din
sistem; plăţi de relocare pentru fermierii care se mutau în zone mai puţin populate;
prime şi credite pentru înfiinţarea de noi ferme, pentru cei care părăseau fermele
mici, fragmentate, permiţând, astfel, reforme structurale; prime şi credite pentru
fermierii care-şi converteau fermele în structuri viabile; fonduri pentru burse care
să sprijine reangajarea în muncă a agricultorilor, familiilor lor sau lucrătorilor
agricoli rămaşi şomeri; fonduri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi cursuri
oferite copiilor fermierilor, cu scopul ca aceştia să preia ferma părintească;
ajutoare oferite fermierilor din zone defavorizate, dar unde prezenţa lor era
considerată esenţială (Bullard, 2007).
În 1960 s-a înfiinţat SAFER (Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural), o societate pe acţiuni sub supravegherea statului (a
Ministerului Agriculturii şi Ministerului de Finanţe), în scopul sprijinirii
procesului de restructurare a agriculturii franceze, care trebuia să facă faţă
competiţiei cu celelalte cinci state membre. SAFER era administrată de sindicatele
reprezentative agricole şi organizaţiile profesionale din agricultură, de
colectivităţile locale şi de reprezentanţii asociaţiilor de protecţie a mediului. Statul
stabilea cadrul legislativ de funcţionare şi reglementare financiară a SAFER şi
asigura controlul activităţii. Obiectivul iniţial a fost să orienteze în mod amiabil
piaţa funciară, să sprijine instalarea tinerilor fermieri, pe de o parte, şi să
încurajeze închiderea unor ferme, pe de altă parte, să limiteze creşterile excesive
ale suprafeţelor/fermă şi, nu în ultimul rând, să dinamizeze piaţa terenurilor
agricole.
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În perioada 1960-1962 au existat în domeniul funciar două legi care au
contribuit la restructurarea agriculturii franceze, una prin care se prevedea o
suprafaţă minimă/exploataţie pentru a se evita fărâmiţarea şi una care fixa o
suprafaţă maximă/exploataţie, eventuala creştere era sub incidenţa obţinerii unei
autorizaţii. Începând cu anul 1962, SAFER a avut drept de preemţiune în
cumpărarea de terenuri, iar din anul 1970 intervenţiile SAFER s-au extins spre
amenajarea teritoriului şi facilitarea dezvoltării infrastructurii naţionale. SAFER
putea cumpăra teren prin contract amiabil sau prin exercitarea dreptului de
preemţiune pentru terenul pe care îl considera adecvat oferit pe piaţă. Acesta era
apoi vândut în baza unor criterii care vizau îmbunătăţirea structurii de exploataţie
unor persoane cu calificări relevante, mai tinere şi care deţineau deja suprafeţe
agricole semnificative în zona administrată.
Din 1991, legislaţia a încurajat SAFER să orienteze utilizarea terenurilor
spre activităţi nonagricole care să permită dezvoltarea locală şi au obţinut drept de
preemţiune în scopul protecţiei mediului. Modalităţile de intervenţie ale SAFER:
cumpărare de terenuri (cifre recente arată că cele 26 de societăţi SAFER existente
au cumpărat 23% din terenul agricol oferit pe piaţă, în 85-87% din cazuri, aceasta
făcându-se amiabil, iar restul prin exercitarea dreptului de preemţiune, jumătate
din teren fiind alocat tinerilor fermieri, iar restul fiind folosit pentru creşterea
dimensiunii fermelor existente); stocare şi exploatare temporară a terenurilor pe
care le deţine (prin leasing, arendare temporară); revânzarea terenurilor pe bază
de licitaţie; închirierea de maximum două ori în șase ani a bunurilor pe care
proprietarii le pun la dispoziţie; intermedieri locative în mediul rural; colectarea
angajamentelor de vânzări în numele colectivităţilor; cumpărări şi revânzări de
terenuri în scopul stimulării dezvoltării rurale; participarea la transparentizarea
pieţei funciare rurale, stabilind, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, un barem
indicativ al valorii terenurilor agricole şi sprijinind dezvoltarea de organizaţii de
tip observator a dinamicii pieţei funciare.
Prin comasarea terenurilor agricole, se urmăreşte îmbunătăţirea structurilor
de exploatare, micşorându-se timpul de deplasare pe teritoriul fermei. Acest lucru
este pus în acord şi cu construirea de infrastructură adecvată, astfel încât, în
prezent, consolidarea, în sens tradiţional, a terenului, cuprinde şi o alocare de până
la 2% din terenul comunităţii pentru construcţii gospodăreşti şi de până la 5%
pentru infrastructură naţională (autostrăzi, extinderea reţelei feroviare). La nivelul
fiecărei localităţi este stabilită suprafaţa minimă pentru o exploataţie agricolă,
astfel încât ferma familială să poată să-şi asigure, în condiţiile regiunii respective
(pentru culturi tipice la randamentul mediu) venituri suficiente la nivelul
comunităţii (Bullard, 2007).
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Este interesant de menţionat că, în Franţa, există o categorie profesională
specializată, inspector autorizat, care se ocupă de comasări şi care face legătura
dintre comunităţile de fermieri şi autorităţile locale şi centrale, dar şi, dacă este
cazul, implică şi societăţi de construcţii, pentru lucrări de infrastructură. Acesta
are la dispoziţie tehnologia modernă (Geographic Information System – GIS,
imagini de satelit etc.) pentru a discuta cu fermierii propuneri de măsuri de
comasare (Bezard-Falgas, 2003). Schimburile de terenuri au loc pentru a
îmbunătăţi structurile de exploatare şi se bazează pe valori calculate pe baza
datelor agronomice, nu pe preţurile de piaţă.
În prezent, consolidarea se face şi prin scheme voluntare de realocare a
terenului pus în comun. Au existat proiecte-pilot (de exemplu, în comunităţi mici
din Munţii Alpi), care au s-au bazat pe constituirea unei asociaţii a proprietarilor
care au pus terenul în comun și care, pe baza unor studii tehnice, a fost redistribuit
conform unor destinaţii care să genereze potenţiale beneficii (Bullard, 2007).
Olanda
Olanda este una dintre ţările cu cea mai mare experienţă în domeniul
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi comasarea terenurilor. Având una dintre cele
mai restrânse suprafeţe agricole pe locuitor din ţările UE (0,65 ha/loc., figura 1.5
din capitolul 1), autorităţile au fost obligate încă din 1924 să ia măsuri de
consolidare care să crească eficienţa producţiei agricole, ajungând la structuri de
exploatare care să permită intensificarea şi introducerea progresului tehnicoştiinţific în practicile agronomice. Atunci au fost promulgate primele legi care au
avut ca scop implementarea unor proiecte de consolidare a terenurilor, urmate de
reglementări succesive în 1938, 1954, 1980 şi, recent, în anul 2007, de o nouă
lege, a „Reconstrucţiei Zonelor Rurale”.
Planificarea (inclusiv în ceea ce priveşte construcţiile civile, canalele
navigabile, infrastructura de transport terestru etc.) este foarte importantă în
procesul de consolidare a suprafeţelor agricole şi adesea sunt luate măsuri chiar
foarte costisitoare. O mare importanţă se acordă protejării mediului. Procesele
utilizează tehnica modernă (aplicaţii IT specifice, GIS) iar schemele de comasare
se referă la terenuri între 1.500 și 40.000 ha şi urmăresc (Vonk, 1992):
îmbunătăţirea accesului la parcele; îmbunătăţirea drenajului; posibilităţile de a
iriga; creşterea dimensiunii, reducerea pierderilor; formă mai bună a parcelelor,
care să ducă la reducerea costurilor de cultivare; concentrarea unităţilor, care să
ducă la reducerea timpului petrecut în câmp şi la îmbunătăţirea administrării.
Din anul 2007 a existat o bancă naţională de terenuri, BBL, foarte
dinamică şi care a gestionat 40.000 ha de teren agricol, adică circa 9.000 ha/an.
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Polonia
Criteriile care au stat la baza comasării în Polonia restricţionau atât
dimensiunea, cât şi valoarea parcelelor rezultate: valoarea noii exploataţii nu
trebuia să depăşească ± 3% din valoarea celei vechi, iar suprafaţa rezultată nu
putea să difere cu mai mult de 20% faţă de suprafaţa dinainte de comasare,
minimizându-se totodată numărul de parcele. Acestea din urmă trebuiau să fie
rectangulare sau trapezoidale şi situate cât mai aproape de locuinţa fermierului
(Bullard, 2007).
Programele de consolidare a terenurilor au fost finanţate după aderare
(80% din costurile eligibile) din Programul Operaţional Sectorial „Restructurarea
şi Modernizarea Sectorului Agroalimentar şi Rural, 2004-2006”, prin care s-au
implementat 32 de proiecte pe o suprafaţă de 20.000 ha, iar pentru 2007-2013
erau prevăzute proiecte de acest tip pentru 210.000 ha, câte 30.000 ha/an.
Bulgaria
În Bulgaria există la ora actuală câteva proiecte voluntare de consolidare a
terenurilor agricole, coordonate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. Un
proiect de 700 ha este în curs de implementare, un altul de 300 ha este la început
şi alte cinci proiecte, cu un total de 600 ha fiecare, sunt în faza de propunere.
Aici fiinţează şi o bancă funciară privată, listată la bursă, Advance
Terrafund, care a cumpărat până în prezent circa 34.200 ha terenuri în valoare
totală de 66 de milioane de euro. Achiziţiile s-au făcut în peste 1.330 de sate, din
care în 190 de sate s-au făcut concentrări de suprafeţe de 50-500 ha. Banca a
vândut 6.800 ha (20% din suprafaţa achiziționată) în doi ani şi a arendat 25.000 ha
pe perioade de unu-cinci ani. Advance Terrafund a derulat un proiect-pilot integrat
de consolidare a 500 ha într-un sat cu zece participanţi privaţi, cu sprijinul
ministerului şi al DLG Olanda.

2.4. Impozitarea terenurilor agricole
Problematica impozitării/taxării cu o intensitate mai mare a terenurilor
agricole ca măsură de contracarare a fenomenului de neglijare şi necultivare a
acestuia a fost intens vehiculată în ultimii ani. În România, valoarea impozitului
datorat pentru terenurile amplasate în intravilan şi extravilan (impozitul pe
proprietate), având destinaţia de terenuri agricole, este reglementată de Codul
fiscal, cap. III Impozitul şi taxa pe teren. În ultimii şase ani impozitul a fost
neschimbat ca valoare, astfel, în extravilan, pentru categoria teren arabil sumele
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au variat între 36 şi 43 lei/ha, pentru vii şi livezi pe rod, între 41 şi 48 lei/ha,
pentru păşuni şi fâneţe, între 17 şi 24 lei/ha, în funcţie de rangul localităţii, iar în
intravilan sumele variază pentru teren arabil între 13 şi 24 lei/ha, pentru păşuni şi
fâneţe, între 11 şi 18 lei/ha, pentru vii, între 16 şi 40 lei/ha şi pentru livezi, între
24 şi 46 lei/ha.
În UE situaţia este foarte diversă. Într-un studiu comparativ elaborat de
Centrul European pentru Studii Politice (Ciaian, Kancs, Swinnen, 2009), în care
au fost analizate 11 ţări membre UE (Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Olanda, Spania, Suedia şi Marea Britanie) au fost identificate trei
tipuri de impozite care influenţează decizia participanţilor pe piaţă de a vinde,
cumpăra sau de a avea în proprietate teren agricol şi anume: impozitul pe vânzare
(capital profit speculation tax), ce are ca scop descurajarea creşterii preţului
pământului prin absorbţia profiturilor din vânzarea pământului; impozitul pe
cumpărare (registration tax); impozitul pe proprietate (real estate tax).
Conform studiului, impozitele pe tranzacţiile cu terenuri sunt extrem de
variate în cele 11 ţări: de la 1% pentru un teren de valoare mai mică în Marea
Britanie, la 18% pentru terenul agricol de valoare mare. De asemenea, conform
acestei analize, impozitul pe proprietate diferă de la ţară la ţară: de la 0% pentru
terenul agricol în Finlanda, până la peste 15% în ţările din sudul UE.
Impozitele reduse pentru proprietarii de terenuri agricole şi pentru
tranzacţiile cu terenuri agricole au avantajul că nu constituie o constrângere pentru
schimbările structurale, însă expun terenul agricol la speculaţiile investitorilor
nonagricoli. Diferenţierea impozitului pentru proprietarii de teren agricol care sunt
fermieri şi cei care nu sunt fermieri reduce, pe termen lung, tranzacţiile
speculative ale investitorilor nonagricoli, dar împiedică şi schimbările structurale
(cazul Greciei). Impozitul redus pe tranzacţiile cu terenuri agricole facilitează
schimbările structurale, prin realocarea terenului agricol de la fermele mai puţin
productive către cele cu o productivitate mai mare (cazul Germaniei).
Conform aceluiaşi studiu, impozitul pe proprietatea asupra terenului
agricol diferă foarte mult de la ţară la ţară. De exemplu, în Finlanda, Grecia,
Irlanda, impozitul este zero, în Franţa terenul agricol este taxat la o rată
municipală; tinerii fermieri sau fermele amplasate în Corsica nu plătesc sau
plătesc un impozit mai mic. În general, proprietarii de teren din Franţa trebuie să
plătească o taxă adiţională şi pentru Camerele Agricole. În Germania, impozitul
este colectat de municipalitate, dar se calculează conform legislaţiei de impozitare
naţională, la baza de impozitare (stabilită în funcţie de amplasarea terenului în
Germania de Est sau de Vest), adăugându-se specificul municipal de impozitare.
În Belgia, proprietarul pământului trebuie să plătească anual impozitul care este
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compus din trei părţi: taxa de bază pentru guvernul regional, calculată conform
venitului cadastral indexat; la cerere, provinciile au dreptul de a adăuga o taxă
adiţională; de asemenea comunităţile locale pot adăuga la rândul lor o altă taxă
adiţională. În tabelul 2.3 sunt prezentate sintetic structura şi valoarea relativă a
impozitelor pe terenuri din statele membre analizate în studiul menţionat anterior.
Tabelul 2.3. Taxele pe terenul agricol şi structura acestora în unele state europene
Ţara

Impozit la cumpărarea terenului
Impozit pe proprietate
(taxa de înregistrare)
Belgia
10-12,5%
KI
Finlanda
4% (*)
0% pentru terenul agricol
Franţa
5,09%
KI
Germania
3,5%
2,6-6%
Grecia
7-9% (*)
0% pentru terenul agricol
Irlanda
9%
0%
Italia
11-18% (**)
0,4-0,7%
Olanda
% pentru terenul agricol
% pentru terenul agricol
Spania
6-7%
6-15%
Suedia
30% din 2/3 din valoarea de vânzare
0%
Marea Britanie
0-4%
0%
Notă: KI = venit cadastral diferenţiat; (*) fermierii sunt exceptaţi de la plata impozitului;
(**) calculat de regulă din valori standard, nu din preţul tranzacţiei.
Sursa: P. Ciaian, D. Kancs, J. Swinnen, EU Land Markets and the Common Agricultural Policy,
Centre for European Policy Studies, Brussels, 2009.

Dacă analizăm valoarea impozitului, am putea considera, în funcţie de
fluctuaţiile medii ale ratelor de schimb, că impozitul pe terenul agricol din
extravilan din România este în medie de 10 euro/ha. Având în vedere un preţ
mediu al terenurilor de 2.000 euro/ha, am putea considera pentru comparaţie că
această valoare reprezintă 0,5% din valoarea terenului, un impozit mai scăzut faţă
de alte state membre (comparabil cu cel din Italia), dar dacă ne raportăm la statele
membre care nu percep impozit sau scutesc fermierii de plata acestuia (Regatul
Unit, Suedia, Irlanda, Grecia, Finlanda), 0,5% din valoarea de piaţă a terenului nu
este totuşi un impozit mic pentru o ţară ca România.
Nivelul impozitelor cumulate plătite de fermierii comerciali din România
(cei vizaţi de Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole – RICA), relativ la situaţia
lor economică şi în comparaţie cu alte state membre UE, relevă faptul că acestea
sunt substanţiale. O analiză pe acest subiect, realizată la Institutul de Economie
Agrară pe datele RICA din 2008, releva faptul că dacă se raportează impozitul
plătit de ferme (care include impozitul pe teren, pe clădiri, pe profit şi alte
impozite şi în care nu sunt incluse TVA şi impozitele personale ale fermierului) la
63

Consolidarea exploataţiilor agricole

venitul brut al fermei şi se compară aceste date cu unele similare din alte state
membre, în România, ponderea acestor impozite cumulate este de 0,8% din
venitul brut al fermelor, cel mai ridicat procent din cele 27 de ţări membre, ca
urmare a faptului că veniturile fermelor agricole din România sunt scăzute,
comparativ cu celelalte state membre. Se poate spune că o creştere a impozitării
fermelor (inclusiv a impozitelor pe terenul agricol), pe fundalul crizei economice
şi al unui mediu economic neprietenos, ar putea afecta negativ performanţele
economice ale fermelor din România (mai ales al celor de nivel mediu şi mic),
dată fiind slaba lor capitalizare şi vulnerabilitatea la condiţiile de mediu.
Având în vedere această situaţie, poate ar fi oportun ca, pe viitor, în cazul
în care o astfel de politică este compatibilă cu viitoarele regulamente europene
pentru exerciţiul bugetar de după 2013, să se aplice o diferenţiere a impozitului
pentru terenul agricol, în funcţie de statutul proprietarului (la fel ca în cazul
Finlandei, Greciei). Dacă acesta este fermier (inclusiv persoană juridică) sau dacă
acesta arendează pe termen lung terenul pentru a fi exploatat de un alt fermier, să
rămână cu valoarea actuală a impozitului şi eventual să fie scutit de impozitul pe
arendă. Dacă însă proprietarul nu este fermier, deci nu lucrează direct terenul, şi
nici nu-l arendează pentru a fi lucrat, să se considere că acesta este ţinut în scop
imobiliar, pentru construcţii, urmând să fie impozitat ca atare (conform Codului
fiscal din 2012 valoarea minimă a impozitului pe terenul pentru construcţii în
intravilan variază între 153 și 3.832 lei/ha).
Această abordare ar putea avea, pe termen mediu şi lung, un rol important
în reluarea exploatării terenurilor abandonate, mai ales în jurul marilor oraşe, unde
s-ar putea percepe impozite penalizatoare mai mari pentru suprafeţele
achiziţionate în scopuri speculative, dar ar proteja pe termen scurt şi mediu, prin
impozitele penalizatoare mai mici, segmentul de populaţie săracă şi îmbătrânită,
persoane care nu au posibilităţi să cultive terenul (parcele mici, mai puţin
productive sau aflate la depărtare), care nu au definitivate actele de proprietate şi
adeseori nu au cui să arendeze sau să vândă terenul.
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CAPITOLUL 3
INFLUENŢA DIMENSIUNII ŞI SPECIALIZĂRII FERMELOR
ASUPRA PERFORMANŢELOR LOR ECONOMICE
În ansamblul procesului de dezvoltare economică a ţărilor cu venituri
medii, sectoarele agricole ale acestora au fost supuse unor transformări rapide. O
bună parte din presiunile de ajustare a structurii exploataţiilor se răsfrânge asupra
micilor ferme, mai puţin competitive, care fie se înscriu în procesul de creştere a
productivităţii şi de diversificare a veniturilor, fie îşi găsesc o ocupare alternativă.
Această ajustare este o etapă pe care ţările dezvoltate au parcurs-o deja
(Cervantes-Godoy, 2008). Chiar dacă ajustarea este un proces care nu are un
punct final, iar pe de altă parte are anumite particularităţi specifice fiecărei ţări,
există şi anumite aspecte universale ale acestuia.
Exploataţiile care se confruntă cu presiunile ajustării sunt acelea care nu
pot concura cu întreprinderile agricole eficiente din respectiva ţară sau cu
importurile de produse agricole. Odată cu îmbunătăţirea tehnologiilor şi cu
utilizarea mai eficientă a resurselor, inclusiv prin economii de scară, micii fermieri
care nu participă la competiţia reducerii costurilor se vor confrunta inevitabil cu
presiunile asupra veniturilor. În faţa acestor presiuni nu au decât două opţiuni, ori
să atingă nivelul (inclusiv dimensiunea) producătorilor comerciali eficienţi, ori să
caute obţinerea unor venituri suplimentare din alte surse (prin diversificarea
surselor de venituri sau prin părăsirea sectorului).
O analiză istorică a dezvoltării sistemelor de producţie specializate
(Mazoyer şi Roudart, 2002) arată că pentru o specializare agricolă dată există mai
multe sisteme de producţie, bazate pe tehnologii din ce în ce mai performante, iar
productivitatea este cu atât mai mare cu cât sistemul este mai recent. În cadrul
fiecărui sistem de producţie, nivelul productivităţii variază în funcţie de suprafaţa
pe lucrător, dar şi de gradul de folosire a mijloacelor de producţie. Astfel este
pusă în evidenţă o legătură directă între dimensiunea exploataţiei (în creştere) şi
nivelul (tot mai ridicat) al tehnologiei folosite în producţie.

3.1. Argumente teoretice privind creşterea dimensiunii
exploataţiilor
Acest subcapitol reia principalele argumente teoretice care arată că
dimensiunea de echilibru a exploataţiei agricole (în cazul fermei familiale
comerciale) tinde să crească odată cu dezvoltarea economică.
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Conform teoriei dezvoltării agricole, costurile de tranzacţionare (în
special cele asociate cu supravegherea forţei de muncă angajate) sunt suficient de
semnificative în ceea ce priveşte producţia, astfel încât unitatea de producţie
optimă să fie ferma familială, care va ajunge să predomine în situaţia de echilibru,
în absenţa unor restricţii privind arendarea şi luând în considerare că operarea
terenurilor, spre deosebire de proprietatea asupra acestora, nu conferă o putere
politică locală într-o măsură semnificativă. Astfel, dimensiunea, alegerea
culturilor şi utilizarea factorilor de producţie în ferma de echilibru vor fi
determinate de un set de elemente materiale şi economice: tipul de sol, condiţiile
agroclimatice; preţurile relative ale factorilor şi inputurilor intermediare; preţurile
la poarta fermei şi tehnologia utilizată.
De aici, se caută determinarea unei relaţii între dezvoltarea economică a
agriculturii şi mărimea de echilibru a exploataţiei agricole, şi mai precis felul cum
afectează dezvoltarea economică raportul teren agricol/forţă de muncă în situaţia
de echilibru. Adepţii teoriei fermelor familiale susţin că dezvoltarea economică va
duce pentru acestea la mărirea suprafeţelor utilizate (ca efect al creşterii utilităţii
rezervării terenurilor), dar că abundenţa (deci ieftinirea) capitalului şi accesul la
progres tehnologic pot influenţa dimensiunea fermei în oricare direcţie. Capitalul
care este complementar terenului duce la creşterea dimensiunii fermei, iar
capitalul care este substituibil terenului duce la scăderea dimensiunii acesteia.
Trebuie observat că, dacă există costuri de tranzacţionare semnificative, mărimea
eficientă (optimă) a fermei familiale depinde de dotarea exploataţiei cu muncă şi
capital. Dimensiunea creşte, în aceste condiţii, odată cu numărul de membri adulţi
şi apţi să muncească.
Specificul inputurilor agricole. Dimensiunea care să facă gospodăriile
agricole eficiente depinde atât de stricta definire a economiilor de scară în
producţie (în esenţă, o chestiune de salt de la o treaptă la alta în achiziţia
inputurilor şi de specializare a forţei de muncă), cât şi de costurile de
tranzacţionare – influenţate ele însele de scara pe care se desfăşoară activitatea pe
pieţele inputurilor şi outputurilor –, inclusiv informaţiile şi economiile de scară în
domeniul transportului şi comercializării. Evaluarea corectă la nivel empiric a
eficienţei scării necesită, în mod ideal, o măsură a profitului net al forţei de muncă
familiale pe unitatea de capital investit. Inputurile agricole nedistribuite uniform
(lumpy inputs) conduc la rândul lor la economii de scară, astfel încât s-ar putea ca
mecanizarea agriculturii, determinată de o scumpire relativă a forţei de muncă
faţă de capital, să poată duce la o creştere substanţială a dimensiunii eficiente
minime, astfel încât ferma familială să devină neviabilă. Inputurile de acest fel
vor avea o influenţă substanţială asupra dimensiunii optime dacă pe piaţă preţul
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arendei se numără printre respectivele inputuri, el însuşi dependent de alte
fenomene precum omogenitatea climatică.
Abilităţile de management sunt un alt input important pentru economiile de
scară. Managerii de fermă buni vor găsi că optimul pentru ei este să gestioneze
ferme mai mari. În măsura în care disponibilitatea de noi seminţe, îngrăşăminte şi
pesticide, credite etc. a crescut, se aşteaptă, teoretic, ca venitul să crească
proporţional cu abilităţile de manager (o resursă limitată). De altfel, impactul
şcolarizării asupra productivităţii agricole este în mod substanţial mai mare în
economiile moderne decât în cele tradiţionale. Când dezvoltarea impune
dobândirea de noi competenţe, este de aşteptat ca dimensiunea optimă sa crească.
Economii de scară legate de procesare şi desfacere. Influenţa acestora
asupra dimensiunii fermei eficiente depinde de modul în care costurile asociate
contractelor depind de scara la care se desfăşoară activitatea. Sunt importante, de
asemenea, existenţa/răspândirea supermarketurilor şi modificarea cererii în sensul
interesului consumatorilor pentru produsele care îndeplinesc anumite standarde
de calitate şi siguranţă, care au implicaţii potenţiale asupra dimensiunii eficiente a
fermei.
Acumularea şi adoptarea progresului tehnologic. Teoria fermelor
familiale indică faptul că variaţiile în dimensiunea de echilibru a exploataţiei
agricole vor apărea ca urmare a modificărilor mărimii gospodăriilor, condiţiilor
agroecologice, costurilor de transport (în condiţii date de tehnologie, preţuri şi
utilitatea rezervării terenului). Astfel, în ţările dezvoltate, în care imperfecţiunile
pieţelor funciare şi de capital sunt mici, scăzute fiind şi costurile de transport,
ferma familială va fi predominantă. În ţările în curs de dezvoltare, exploataţiile
agricole vor fi eterogene, mai ales din cauza accesului la capitalul de lucru, dar şi
progresul tehnic poate induce lipsa de omogenitate, dacă aplicarea unei tehnologii
impune o anumită scară.

3.2. Profilul exploataţiilor agricole: exploataţii specializate vs.
exploataţii mixte
Agricultura Uniunii Europene, din care cea a României face parte
începând cu 2007, este una de o mare diversitate, atât din punct de vedere al
structurii exploataţiilor, cât şi al metodelor de producţie şi al utilizării terenurilor.
Diversitatea agriculturii europene reflectă deopotrivă evoluţia istorică a fiecărui
stat, dar şi condiţiile climatice, topografia şi mediul socioeconomic actual.
Privită global, agricultura UE este caracterizată de un trend de scădere a
numărului exploataţiilor, menţinut continuu din anii ’70 (cele 5,8 milioane de
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exploataţii ale celor nouă membri din 1975 s-au redus la 2,6 milioane până în
2007). Rata de scădere pare să se fi accelerat în ultimul deceniu, iar unele dintre
noile state membre înregistrează rate din cele mai mari (de exemplu, Bulgaria:
–7,2% din 2003 până în 2007).
O altă caracteristică pe termen lung a agriculturii europene o constituie
compoziţia factorilor de producţie, care a însemnat în principal înlocuirea muncii
cu tehnologie şi capital, rezultatul fiind mai multe utilaje şi mai puţini lucrători
utilizând în mare cam aceeaşi suprafaţă agricolă. Ocuparea în agricultură în cele
nouă state membre la momentul 1975 s-a redus până în 2007 cu aproximativ patru
milioane de unităţi complete de muncă, de la 5,7 milioane în 1975. În ultimul
deceniu cele mai mari rate de reducere le-au înregistrat noile state membre (de
exemplu, Bulgaria: –11% din 2003 până în 2007).
Corespunzător, mărimea medie a exploataţiei a crescut continuu, în
vechile state membre (EU-15) de la 17,4 ha la 22 ha între 1995 şi 2007, iar în
noile state membre (EU-12) de asemenea, de la 5,3 ha la 6 ha între 2003 şi 2007.
Chiar dacă fermele mici (sub 5 ha) încă reprezintă marea majoritate a fermelor din
UE, numărul lor a scăzut semnificativ în ultimii ani. Acelaşi traseu îl urmează şi
distribuţia fermelor după dimensiunea economică (exprimată în unităţi de
dimensiune europeană – ESU): dimensiunea medie a fermei a crescut în cazul
EU-15 de la 15 la 24 ESU între 1995 şi 2007, iar în cazul EU-12, de la 2,2 la 2,4
ESU între 2003 şi 2007.
Chiar dacă par să urmeze acelaşi traseu, facilitat şi de Politica Agricolă
Comună, agriculturile vechilor state membre şi ale noilor state membre păstrează
diferenţe de orientare a producţiei şi de performanţe tehnice şi economice. Un
tablou (anexa 3.1) al unor specializări ale exploataţiilor din câteva state este
relevant pentru asemănările şi deosebirile majore dintre agriculturile respectivelor
state, având în vedere vechimea în cadrul UE, dar implicit şi nivelul de dezvoltare
economică a diferitelor state.
Informaţiile despre fiecare stat cuprind toate exploataţiile înregistrate în
fiecare dintre ele, adică inclusiv exploataţiile considerate de subzistenţă (cele sub
1 ESU), punând faţă în faţă exploataţiile specializate, care în general produc
pentru piaţă, şi exploataţiile mixte, care au un caracter de subzistenţă şi semisubzistenţă (în noile state membre chiar un caracter ţărănesc). Este de remarcat
importanţa pe care o au exploataţiile specializate în producţia de cereale,
oleaginoase şi proteice, deopotrivă în vechile şi noile state membre, cu ponderi în
general peste 20% din suprafaţa agricolă utilizată. Diferenţele apar în ponderea
mare ocupată de exploataţiile specializate în producţia de lapte şi în selecţia şi
îngrăşarea bovinelor, în vechile state membre, care nu îşi are corespondent pe
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măsură în noile state membre. Ultimele compensează însă prin suprafaţa mai mare
deţinută de exploataţiile mixte (în mare măsură de subzistenţă).
O analiză limitată doar la exploataţiile semnificative economic, care
exclude exploataţiile mai mici de 1 ESU, pune şi mai mult în evidenţă diferenţele
dintre agriculturile vechilor şi ale noilor state membre UE (tabelul 3.1). România
se plasează în cazul multor indicatori la extreme, cu cele mai multe ferme şi cu
cea mai mică suprafaţă medie, cu cea mai mare pondere a fermelor mici (1-8
ESU) şi cea mai mică a celor mari (peste 100 ESU), dar şi cu un specific al
exploatării terenurilor direct de către proprietar.
Tabelul 3.1 Indicatori cheie ai subsectorului fermelor mai mari de 1 ESU, în unele state membre
UE, în anul 2007
Numărul
fermelor de
peste
1 ESU
Bulgaria
Cehia
Germania
Franţa
Ungaria
Polonia
România
Slovacia
Regatul
Unit

(mii)
117,8
25,9
348,5
491,1
140,8
112,8
866,7
15,8
183,0

Supr.
totală a
fermelor
de peste
1 ESU
(mil. ha)
2,9
3,5
16,9
27,4
4,1
13,9
9,5
1,9
14,8

Suprafaţa
medie a
fermei
(ha)
24
135
48
56
29
12
11
120
81

Ponderea
nr.
fermelor de
1-8 ESU
(%)
90,4
58,1
33,6
23,6
79,4
78,3
97,2
78,4
40,1

Ponderea
nr.
fermelor de
peste
100 ESU
(%)
1,4
9,8
12,7
16,9
1,6
0,4
0,2
6,2
13,7

Ponderea
suprafețelor
exploatate de
proprietari
(%)
17
16
37
25
37
77
64
9
66

Sursa: Ancheta structurilor în ferme 2007, Eurostat.

3.3. Productivitatea muncii şi rentabilitatea exploataţiilor
comerciale
O analiză sumară a unor indicatori economici, care pune mai bine în
evidenţă diferenţele dintre performanţele agriculturii în vechile şi în noile state
membre, este prezentată în continuare, pe baza datelor din Reţeaua de Informaţii
Contabile Agricole (RICA), culese în fiecare stat membru pe baza unui eşantion
reprezentativ pentru exploataţiile comerciale (în general cele peste 2 ESU, în
România cele peste 1 ESU).
Informaţiile din baza de date RICA permit compararea performanţelor
economice ale exploataţiilor din diferitele state membre, pe baza unei largi game
de indicatori, atât într-o manieră directă (compararea mărimilor absolute,
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exprimate în euro), cât şi prin comparaţii relative, care pot surprinde mai bine
structura fiecărei agriculturi.
Un indicator de productivitate a muncii care asigură comparaţia între toate
tipurile de agricultură (indiferent de provenienţa factorilor de producţie) este
Valoarea adăugată netă agricolă pe unitatea anuală de forţă de muncă
(FNVA/AWU, Farm Net Value Added/Annual Work Units). Calculele prezentate
în tabelul 3.2 arată că în vechile state membre selectate (Germania, Franţa,
Regatul Unit) cea mai mare productivitate a muncii21, pe baza datelor din 2009,
este înregistrată în exploataţiile de peste 100 ESU, reducându-se constant până la
o treime în cele de 8-16 ESU (exploataţiile mai mici nu sunt selectate în
eşantioanele respectivelor ţări, fiind neimportante din punct de vedere economic).
Prin contrast, în noile state membre, exploataţiile între 16 şi 40 ESU au în
2009 valori mai mari ale productivităţii muncii decât cele de peste 100 ESU
(Polonia urmează însă modelul vechilor membri, deşi în 2008 fermele de 40-100
ESU înregistrau 115% din productivitatea celor de peste 100 ESU). În România,
judecate prin prisma acestui indicator, în 2009, cele mai performante ferme erau
cele de 16-40 ESU, însă în anii 2008 şi 2007 fermele de peste 100 ESU au avut
totuşi cea mai mare productivitate a muncii.
Tabelul 3.2. Raportul procentual dintre indicatorul de productivitate a muncii (FNVA/AWU)
al exploataţiilor de sub 100 ESU faţă de exploataţiile de peste 100 ESU,
în diferite state membre UE (anul 2009)
Statul

4-8
8-16
ESU
ESU
Bulgaria
32,60
37,57
Cehia
48,31
51,33
Germania
Franţa
28,07
Ungaria
23,95
32,99
46,98
Polonia
13,33
20,76
30,66
România
21,27
40,74
59,17
Slovacia (2008)
74,56
Regatul Unit
33,45
Sursa: Prelucrarea informaţiilor din baza de date RICA.

21

Sub 4
ESU
19,83
-

16-40
ESU
52,08
84,30
40,31
42,10
72,24
58,52
105,09
108,77
54,66

40-100
ESU
57,90
128,67
81,08
65,25
106,08
98,14
94,28
118,15
69,47

Peste 100
ESU
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Productivitatea este exprimată prin raportarea valorii adăugate nete agricole (care cuprinde
remunerarea factorilor de producţie: pământ, muncă şi capital, indiferent dacă aceştia sunt sau nu
furnizaţi de exploataţie) la numărul de unităţi anuale de forţă de muncă (numărul calculat de
lucrători cu normă întreagă). FNVA reprezintă venitul deţinătorului exploataţiei în cazul în care
acesta nu are angajaţi plătiţi sau terenuri arendate; dacă trebuie să plătească salarii şi arendă, aceste
sume se scad din respectivul venit.
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Din perspectiva specializării exploataţiilor, performanţele diferitelor tipuri
de ferme, conform clasificării RICA, pun în evidenţă un punct comun între
vechile şi noile state membre (tabelul 3.3): o productivitate peste medie în
exploataţiile specializate în culturi de câmp în 2009 (la fel şi în 2008 şi 2007). Se
observă însă şi o mare diversitate a specializărilor performante: exploataţii din
cele mai performante în vechile state membre (dar şi în Polonia) în sectorul
creşterii păsărilor şi porcilor, şi cu aproape toate exploataţiile specializate relativ
performante în Romania, din cauza slabei performanţe a exploataţiilor mixte (care
domină eşantionul, conform structurii exploataţiilor din România).
Tabelul 3.3. Raportul procentual dintre indicatorul de productivitate a muncii (FNVA/AWU)
al exploataţiilor cu diferite specializări faţă de totalul exploataţiilor, în diferite state
membre UE (anul 2009)
Statul
Bulgaria
Cehia
Germania
Franţa
Ungaria
Polonia
România
Slovacia (08)
Regatul Unit

Tip 1
143,39
109,34
123,51
104,69
120,63
113,41
122,78
129,03
114,26

Tip 2
67,72
86,79
77,43
92,32
71,31
149,17
89,36
73,61

Tip 3
46,76
76,88
86,02
140,67
25,03
157,18

Tip 4
68,72
87,21
71,29
85,03
56,78
72,63
143,06
75,44

Tip 5
64,38
86,65
96,59
82,11
99,45
101,89
104,28
80,04
101,39

Tip 6
52,21
152,57
85,92
77,60
119,48
82,12
125,16
93,94
92,16

Tip 7
59,16
55,32
135,70
120,51
87,62
208,64
155,67
131,26

Tip 8
77,82
95,56
95,10
89,43
116,40
72,84
58,69
82,49
92,61

Sursa: prelucrarea informaţiilor din baza de date RICA
Notă: Tip 1- Culturi de câmp; Tip 2- Horticultură; Tip 3- Vin; Tip 4- Alte culturi permanente; Tip
5- Lapte; Tip 6- Alte animale erbivore; Tip 7- Granivore; Tip 8- Mixte.

Un alt indicator, folosit pentru a compara nivelul profitului între diferitele
sisteme de exploatare agricolă (după dimensiune şi specializare), este Venitul net
agricol pe unitatea de suprafaţă agricolă utilizată (FNI/UAA, Farm Net Income/
Utilized Agricultural Area). Calculele din tabelul 3.4 prezintă situaţia din 2009 a
acestui indicator de rentabilitate22 într-o raportare la terenul folosit pentru a pune
în evidenţă eficienţa utilizării resurselor naturale disponibile în exploataţiile de
diferite dimensiuni (în anexa 3.2 datele sunt prezentate pentru perioada 20072009, disponibile în cazul României). Concluzia este că România se află abia la
începutul drumului către o agricultură performantă (definită de situaţia Franţei în
care cel mai mare venit la hectar este obţinut în exploataţiile de peste 100 ESU),
22

Venitul net agricol (care cuprinde remunerarea factorilor de producţie: pământ, muncă şi capital,
plus remunerarea riscului asumat de întreprinzător) pe unitatea de suprafaţă agricolă utilizată fiind
un echivalent al profitului la hectar.
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cu cele mai performante exploataţii în categoriile de sub 8 ESU, pe când Polonia
pare a se afla pe traseul acestei dezvoltări, cu cele mai performante exploataţii în
categoria 40-100 ESU.
Tabelul 3.4. Raportul procentual dintre indicatorul de rentabilitate (FNI/UAA) al exploataţiilor
de diferite dimensiuni economice faţă de totalul exploataţiilor (2009)
Sub 4
ESU
130,89
81,14

4-8
ESU
152,79
99,05

8-16
16-40
ESU
ESU
România
99,83
80,22
Polonia
104,21
126,58
Franţa
83,16
94,03
Sursa: Prelucrarea informaţiilor din baza de date RICA.

40-100
ESU
39,64
146,61
91,31

Peste
100 ESU
30,34
49,57
112,45

Total
100,00
100,00
100,00

Datele de gestiune la nivelul exploataţiilor agricole, colectate prin
Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole, permit şi identificarea unor
performanţe fizice sau economice ale exploataţiilor la nivelul unor subsisteme
agricole. În cazul fermelor specializate în culturi de cereale, oleaginoase şi
proteice (COP), este interesant că în cazul României, în anul 2009, performanţele
fizice (randamentele la grâu şi porumb) ale exploataţiilor de peste 100 ESU erau
foarte apropiate de media tuturor exploataţiilor şi, în plus, aflându-se şi la un nivel
redus (tabelul 3.5), comparativ cu alte state. Datele ne arată că, până în 2009 cel
puţin, exploataţiile foarte mari din România nu reuşiseră să obţină performanţele
tehnice aşteptate: o exploataţie medie de 1.500 ha obţinea doar 2.900 kg de grâu la
hectar şi 4.400 kg de porumb la hectar. Situaţia era diferită în Polonia şi Franţa nu
atât prin diferenţele dintre exploataţiile de diferite dimensiuni, cât prin nivelul
randamentelor pe total exploataţii, net superior.
Tabelul 3.5. Randamentele la grâu şi porumb, pe tipuri de exploataţii, în unele state membre UE
Anul 2009

Franţa
Polonia
România

Toate exploataţiile
Supr. Rand.
Rand.
medie
grâu
porumb
(ha) (100 kg) (100 kg)
78
76
89
18
51
76
12
31
44

Exploataţiile specializate
COP
Supr.
Rand.
Rand.
medie
grâu
porumb
(ha)
(100 kg) (100 kg)
106
75
91
43
54
73
41
30
43

Sursa: prelucrarea informaţiilor din baza de date RICA.
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Exploataţii COP peste 100
ESU
Supr.
Rand.
Rand.
medie
grâu
porumb
(ha)
(100 kg) (100 kg)
219
78
91
780
60
74
1555
29
44
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O constatare a analizei datelor din tabelul 3.5 este că, dacă, pentru o ţară
dată, specializarea şi dimensiunea exploataţiei nu sunt determinante în ce priveşte
randamentele culturilor de cereale, tehnologia poate fi determinantă. Aproximând
acest indicator prin nivelul capitalului de lucru23 pe hectar şi pe lucrător, obţinem
explicaţia diferenţelor dintre România şi celelalte două ţări cu care am comparat-o
anterior (tabelul 3.6).
Tabelul 3.6. Capitalul pe hectar şi pe lucrător, pe tipuri de exploataţii, în unele state membre UE
Anul
2009

Toate exploataţiile

Exploataţiile specializate Exploataţii COP peste 100
COP
ESU
Supr. Capital/ Capital/ Supr. Capital/ Capital/ Supr. Capital/ Capital/
medie
ha
AWU medie
ha
AWU medie
ha
AWU
(ha)
(euro)
(euro)
(ha)
(euro)
(euro)
(ha)
(euro)
(euro)
Franţa
78
3917 160664
106
2057 163160
219
2202 244500
Polonia
18
3686
38545
43
1848
56879
780
1243 107759
România
12
2285
17470
41
862
22697
1555
527
55125
Sursa: prelucrarea informaţiilor din baza de date RICA.

O imagine mai detaliată este prezentată în anexa 3.3, unde sunt puse în
evidenţă diferenţele dintre state în ce priveşte dotarea fermelor cu capital (active
fixe şi circulante), diferenţe provenind în principal din modelul de deţinere a
terenului (proprietate sau arendă), dar şi din valoarea diferită a acestui activ în
diverse state.
Concluzia preliminară a analizei datelor privind performanţele exploataţiilor mari specializate în cereale din România este că până în 2009 nu se
dotaseră cu tehnologie la niveluri comparabile cu exploataţiile din ţările cu
performanţe superioare în producţie. Cu alte cuvinte, între priorităţile acestor
exploataţii rămân pe mai departe investiţiile, care să permită o intensificare a
producţiei.

3.4. Asigurarea bazei tehnico-materiale necesare desfăşurării
producţiei agricole
Decalajul dintre România şi alte state membre UE în ce priveşte dotarea
cu active fixe a fermelor comerciale (prezentat în anexa 3.3) se înregistrează şi
pentru categoria Maşini şi echipamente, care include tractoarele, combinele, dar
şi echipamentele de irigaţii. Dacă din punct de vedere contabil, valoarea la hectar
a maşinilor şi echipamentelor este în România la jumătate din cea înregistrată în
23

Capitalul de lucru cuprinde valoarea activelor fixe ale exploataţiei, fără teren, la care se adaugă
capitalul circulant.
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Polonia în 2009, cea a clădirilor este în jur de două treimi, ceea ce arată că există
o tendinţă, deşi lentă, de recuperare a decalajelor de dotare.
Datele la nivel naţional privind dotarea fizică cu tractoare a exploataţiilor
din România (anexa 3.4) arată o creştere continuă în ultima perioadă, însă cu
anumiţi ani în care s-au făcut investiţii în tractoare mai mult decât în mod curent,
respectiva anii 2009 şi 2010. Datele MADR arată că şi în anul 2011 numărul
tractoarelor a crescut cu peste 3.000 de unităţi, situaţie care s-a mai înregistrat în
2001, 2002 şi 2005. Se observă că aceste salturi în dotare au fost în relaţie directă
cu fondurile pentru sprijinirea investiţiilor prin Programul SAPARD şi prin
PNDR. Comparativ cu situaţia din 1989, numărul tractoarelor de la sfârşitul
anului 2011 (183.064 de unităţi) evidenţia o creştere cu 42%, ceea ce înseamnă o
îmbunătăţire reală în dotarea exploataţiilor, mai ales dacă ţinem cont şi de apariţia
tractoarelor de mare putere şi capacitate de lucru.
Totuşi, punctul de plecare al agriculturii româneşti în ce priveşte dotarea
cu tractoare nu a fost unul care să favorizeze exploataţiile apărute după restituirea
proprietăţilor agricole din 1991. După eforturile de recuperare din anii ’90,
orientate în special spre fostele întreprinderi de stat, odată cu implementarea
programelor finanţate din fonduri europene, exploataţiile (mai ales cele cu
suprafeţe mari) au început să se doteze cu tractoare şi combine performante. Pe
total agricultură, specificul structural al exploataţiilor din România (polarizarea)
perpetuează o situaţie specială între ţările UE, şi anume un număr important de
exploataţii care nu utilizează tractorul şi un număr copleşitor de exploataţii care
nu deţin un tractor. Datele din ancheta structurilor în ferme, din 2005 (singurele
disponibile pentru acest gen de analiză), arată că retrocedarea terenurilor a avut ca
efect secundar dependenţa micilor agricultori de serviciile mecanizate ale
deţinătorilor de tractoare, situaţie mai puţin întâlnită în alte state (tabelul 3.7).
Problema dotării fermelor româneşti cu tractoare nu poate fi rezolvată
eficient decât prin creşterea dimensiunii exploataţiilor. Până la ajustarea structurii
exploataţiilor, astfel încât să fie posibilă dotarea cu utilaje performante adaptate
tuturor categoriilor de mărime a exploataţiilor, formula de rezolvare a necesarului
de tractoare a fost menţinerea în funcţiune a unor echipamente deja amortizate: în
2011, 73,6% dintre tractoare erau complet amortizate. Starea tractoarelor pe judeţe
este prezentată în anexa 3.5. În plus, dintre tractoarele importate (17.016 unităţi la
sfârşitul anului 2011), numărul celor la mâna a doua (9.903) îl depăşea pe al celor
noi (7.113). Ca o manifestare a inerţiei, dar şi o adaptare la dimensiunile reduse
ale exploataţiilor, în 2011 ponderea tractorului de 65 CP reprezenta 60,4% (urmat
de cel de 45 CP, cu 24,3%, această pondere fiind în creştere faţă de 2010).
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Tabelul 3.7. Ponderea exploataţiilor mai mari de 1 ESU care utilizau un tractor şi a celor care
deţineau un tractor, pe categorii de mărime, în 2005
Sub 5
ha
Franţa

5-20
ha
83,6

20-50
ha
99,1

50-100
ha
99,6

Peste 100
ha
99,4

Toate
fermele
92,9

Utilizează
tractor (%)
Deţin tractor (%)
70,7
95,6
97,2
97,0
Polonia
Utilizează
89,4
98,1
99,6
99,0
tractor (%)
Deţin tractor (%)
61,4
88,8
96,7
93,4
România Utilizează
68,6
73,9
75,1
71,5
tractor (%)
Deţin tractor (%)
4,9
17,6
44,7
55,5
Sursa: Eurostat - Statistics in focus, Agriculture and fisheris, 10/2006, 42/2007, 60/2007.

85,9
95,2
79,9
69,9
8,9

Rezultatul tuturor eforturilor de dotare a exploataţiilor cu tractoare, atât cu
sprijinul programelor cu finanţare europeană, cât şi din fonduri proprii, este
reprezentat de încărcătura medie pe tractor de 51,2 hectare de teren arabil pe tractor
fizic, cu valori diferite de la un judeţ la altul, după cum se vede din anexa 3.6.
Sistemul de irigaţii
În decursul ultimelor două decenii s-au realizat o serie de studii referitoare
la dinamica sistemului de irigaţii din România, unele în cadrul unor proiecte
finanţate de Banca Mondială, din care vom prezenta câteva elemente relevante24
(inclusiv un scurt istoric al irigaţiilor, în anexa 3.7).
Odată cu procesul de aderare şi schimbările preconizate ale politicilor
agricole (implicit a modului de sprijin prin subvenţii), s-a reanalizat viabilitatea
agriculturii irigate25, inclusiv din perspectiva posibilităţii de subvenţionare, mai
ales că după anul 2010 subvenţiile pentru furnizarea apei de irigaţii nu s-au mai
putut acorda (perioada tranzitorie de trei ani s-a încheiat). Principalele concluzii
ale analizei sunt prezentate în continuare.
Suprafaţa irigabilă din România este relativ extinsă, conform datelor
Eurostat România deţinând în anul 2007 locul 5 în UE-27 şi 4% din totalul
suprafeţei irigabile din UE-27. De remarcat că valoarea de 615 mii ha suprafaţă
amenajată pentru irigat este substanţial diferită faţă de valoarea furnizată de datele
INS din acelaşi an de referinţă, şi anume 3.155 mii ha (o suprafaţă amenajată, dar
24
25

http://www.umprrsi.ro/documente/DHVRaportFinal2ROM.pdf
Strategia investițiilor în sectorul irigațiilor, 2011.
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practic nefuncţională). Dacă se analizează însă ponderea în totalul suprafeţei agricole
utilizate, aceasta diferă faţă de Franţa, care are 10% din suprafaţă irigabilă, dar este
similară ca pondere faţă de noile state membre UE şi diferă substanţial de acestea la
ponderea suprafeţei efectiv irigate (vezi tabelul 3.8).
Tabelul 3.8. Suprafaţa irigabilă şi efectiv irigată în anul 2007 în România
şi câteva ţări membre UE
Specificare
Bulgaria
Totalul suprafeţei
irigabile – ha
104.580
% din suprafaţa
agricolă utilizată
3
Suprafaţa irigată cel
puţin cu o udare – ha
72.640
% de utilizare a
suprafeței amenajate
69
Sursa: prelucrare după Eurostat.

Franţa

Ungaria

Polonia

România

2.670.340

140.940

115.710

615.330

10

3

1

4

1.511.730

87.620

72.060

173.450

57

62

62

28

În perioada 1997-2011, suprafeţele irigate au fluctuat major (vezi figura 3.1),
în strânsă legătură cu dinamica precipitaţiilor, dar şi în funcţie de politicile de
sprijin, acestea scăzând drastic după anul 2010, când subvenţiile la irigaţii nu
s-au mai acordat fiind neconforme cu reglementările UE privind ajutorul de stat.
Figura 3.1. Suprafaţa agricolă irigată cu cel puţin o udare (ha)

Sursa: INS.

Funcţionarea OUAI (Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii),
chiar dacă în decursul timpului nu a fost perfectă, a reprezentat un pas major de
colaborare reală între fermieri pentru un scop comun şi pot reprezenta pe viitor
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chiar platforme de dezvoltare a activităţilor agricole, prin extinderea funcţionării
acestora drept cooperative. În ianuarie 2010 erau înfiinţate, conform raportului
elaborat prin proiectul BM, 422 de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru
Irigaţii, care serveau o suprafaţă de 1.034.162 ha, dar în anul 2009 erau active
doar o treime din acestea (restul nu au irigat).
Conform aceleiaşi analize, irigarea nu este accesibilă tuturor fermierilor.
Utilizarea irigării reprezintă o etapă care apare pe parcursul dezvoltării fermei, şi
nu o etapă de începere a dezvoltării acesteia. În 2009 61% din OUAI includeau
ferme comerciale mari, pondere care poate asigura premisele dezvoltării
sectorului. Experienţa fermierilor în utilizarea irigaţiilor, dobândită prin obligaţia
administrării sistemelor de irigaţii la nivel de fermă a fost şi un rezultat obţinut cu
sprijinul major al subvenţiilor acordate până în 2010, care a condus la formarea
unui nucleu de OUAI care să irige şi să practice o agricultură performantă, dar
care după 2010 s-au confruntat cu efectele crizei economice, pe fundalul
imposibilităţii subvenţionării.
Preţul apei de irigat în sistemele viabile au atins în anul 2009 nivelul
maxim de 920 lei/1.000 m3 la care s-au adăugat şi costurile OUAI, practic un preţ
mediu al apei de 525 lei/1.000 m3 la nivel naţional în 2009, aproape similar cu cel
din Bulgaria (529 lei/1.000 m3) şi apropiat de Anglia (unde un studiu de caz
releva un cost al apei în 17 ferme estimat la 462 lei/1.000 m3). Se poate afirma
astfel că în Romania preţul apei nu este exagerat pentru sistemele aflate în zonele
viabile şi marginal viabile, dar probabil că este foarte mare în sistemele
considerate neviabile, unde apa trebuie să fie pompată la înălţimi mari.
Programele realizate în ultimii cinci ani în infrastructura de irigaţii prin
„Proiectul de Reabilitare şi Reformă a Sectorului de Irigaţii”, finanţat printr-un
împrumut de la Banca Mondială, au adus sectorului de irigaţii investiţii în valoare
de circa 80 de milioane de dolari, plus subvenţionarea exploatării sistemelor de
irigaţii şi repunerea în stare de funcţiune a infrastructurii amenajărilor interioare
predate la OUAI în valoare de circa 63 de milioane de lei, la toate acestea
adăugându-se fondurile acordate prin Măsura 121 din PNDR, care au permis
fermierilor să achiziţioneze echipament de irigaţii. S-au realizat astfel paşi
importanţi, chiar dacă nu suficienţi, pentru dezvoltarea sectorului.
Punctele slabe ale sectorului de irigaţii, menţionate în raportul BM, au fost
grupate în patru categorii: economice, tehnice, organizatorice şi de percepţie
(anexa 3.8). Concluzia studiului este că orice program de investiţii, actual sau
viitor, trebuie să înceapă de la solicitarea utilizatorului de apă, cu accentul pus pe
responsabilizarea acestuia. Oricât de scăzute ar fi costurile şi oricâte subvenţii ar
primi fermierul, o activitate de irigaţii poate fi eficientă doar dacă sunt îndeplinite
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cumulativ următoarele condiţii: o structură a culturilor adecvată irigaţiilor,
capabilă să asigure un spor de producţie care acoperă costurile de exploatare şi
asigură un profit fermierului; existenţa unei experienţe/tradiţii în irigaţii.
Sectorul de depozitare
Conform datelor furnizate de MADR, în anul 2011, capacitatea totală de
depozitare autorizată 26 pentru seminţe de consum (cereale, oleaginoase, plante
tehnice) era de 16,2 milioane de tone, din care 7,9 milioane tone în silozuri şi 8,3
milioane tone în magazii. Judeţele cu cea mai mare capacitate de depozitare
autorizată sunt: Timiş, Constanţa, Călăraşi, Teleorman, Ialomiţa. Din capacitatea
totală de depozitare autorizată, 25% este capacitate licenţiată27, adică circa 4,1
milioane tone.
În ce priveşte depozitele pentru legume-fructe şi cartofi, conform aceloraşi
surse, în anul 2011 erau 379 de depozite în 32 de judeţe, totalizând o capacitate de
depozitare de 233 mii tone. Specialiştii estimează că aceasta reprezintă mai puţin
de 20% faţă de necesarul de depozitare şi condiţionare pentru producţia de
legume-fructe şi circa 40% faţă de necesarul de depozitare şi condiţionare pentru
producţia de cartofi.
Prin PNDR şi SAPARD au fost finanţate până în prezent 225 depozite
(depozite/silozuri/celule depozitare/hale cereale şi depozite legume, fructe,
cartofi), în cadrul următoarelor măsuri: 172 de proiecte prin măsura 123 a PNDR
„Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”; 21 de proiecte prin
măsura 121 a PNDR „Modernizarea exploataţiilor agricole”; 32 de proiecte prin
SAPARD – măsura 1.1 „Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor
agricole şi piscicole”.
Distribuţia acestor proiecte în funcţie de sector, respectiv cereale sau
legume, fructe şi cartofi este următoarea: 195 de proiecte pentru depozitarea
cerealelor, cu o capacitate totală de 3.654.023 t/an; 30 de proiecte cu o capacitate
totală de 154.984 t/an, pentru depozitarea legumelor, fructelor sau cartofilor. Până
în prezent au fost finalizate 51 de proiecte, 43, pentru cereale şi opt, pentru
legume, fructe sau cartofi.

26

Autorizarea depozitelor reprezintă procedura prin care se verifică îndeplinirea condiţiilor de
depozitare stipulate prin lege în vederea emiterii autorizaţiei de depozit.
27
Licenţierea depozitelor reprezintă procedura prin care se atestă că depozitele autorizate
îndeplinesc condiţii tehnice şi financiare suplimentare pentru depozitare şi emit certificate de
depozit care constituie titlu de credit negociabil.
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În zona limitrofă Dunării (judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin, Dolj, Olt,
Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Constanţa, Tulcea şi Galaţi)
situaţia se prezintă astfel: 101 proiecte cu o capacitate totală de 2.411.502 t/an,
pentru cereale; nouă proiecte cu o capacitate totală de 48.908 t/an pentru depozite
de legume, fructe sau cartofi.
Prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), grupurile de
producători de legume-fructe (cu minimum cinci producători, persoane fizice sau
juridice) pot depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
un plan de recunoaştere, pe o durată de maximum cinci ani, care cuprinde măsuri
de dezvoltare şi măsuri investiţionale; construirea de depozite este o investiţie
eligibilă în cadrul planului de recunoaştere, iar cuantumul finanţării este de 75%
din costurile de construcţie a depozitului, astfel: 50% sprijin FEGA şi 25%
fonduri naţionale (vezi anexa 3.9 pentru situaţia implementării acestei măsuri).
Prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR),
măsurile 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” şi 123 „Creşterea valorii
adăugate a produselor agricole şi forestiere”, orice producător eligibil, cu excepţia
grupurilor şi organizaţiilor de producători de legume-fructe, poate aplica pentru
construirea unui depozit; valoarea maximă a cofinanţării publice este de 800.000
de euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil, de 40%, cu posibilitatea creşterii
în anumite condiţii; valoarea eligibilă minimă a unui proiect este de 5.000 de euro,
iar valoarea maximă de 2.000.000 de euro.
La rândul lor, fermierii individuali care produc peste opt-zece mii tone de
cereale, pentru a evita costurile mari cu depozitarea, preferă să depoziteze marfa
în propriile capacităţi din fermă, care sunt construite ca să le acopere circa
jumătate din cantitatea de cereale produsă. Silozurile din fermă le oferă astfel
posibilitatea de a beneficia de preţuri mai bune din afara perioadei de recoltat. De
regulă, aceşti fermieri optează pentru silozuri metalice, dar folosesc uneori şi
magazii. Cererea de instalare a silozurilor metalice în fermă a crescut în ultimii
ani, iar cererea pentru proiecte finanţate prin PNDR susţine această afirmaţie.
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CAPITOLUL 4
RESTRUCTURAREA EXPLOATAŢIILOR
PRIN PROGRAMUL DE DEZVOLTARE RURALĂ
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) pe perioada 2007-2013
cuprinde două măsuri cu efect direct asupra consolidării exploataţiilor, propuse de
Regulamentul european pentru dezvoltare rurală, în încercarea de a grăbi
transformarea structurală a agriculturii noilor state membre (aderate după 2004).
Este vorba despre măsurile tranzitorii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă” şi 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători”, menite a grăbi
integrarea pe piaţă a fermelor de dimensiuni mai mici, rezultate în urma
proceselor de restructurare a sectoarelor agricole din fostele ţări socialiste.
Prin măsura 141, fermele de semisubzistenţă sunt sprijinite pentru a se
restructura individual, pe baza unui plan de dezvoltare care presupune o mai bună
integrare pe piaţă, câtă vreme prin măsura 142 se acordă ajutor pentru o activitate
colectivă de integrare pe piaţă, prin comercializarea comună a produselor. Cele
două trasee de evoluţie pot rămâne separate, dar se pot şi combina: teoretic, este
de dorit ca beneficiarii sprijinului pentru fermele de semisubzistenţă să fie membri
ai unui grup de producători, crescându-şi astfel şansele unei prezenţe stabile pe
piaţă.
Această intenţie pozitivă a autorităţilor, implementată prin definirea
mecanismului de selecţie a beneficiarilor măsurii 141, a avut în practică efecte în
general benefice (mulţi beneficiari sunt membri ai unor forme asociative), dar sub
aşteptări din punct de vedere calitativ (cele mai multe asociaţii sunt de
reprezentare profesională, şi nu de interese comerciale). În cazul măsurii 142,
unde nu există procedură de selecţie, este prevăzut explicit faptul că atât membrii,
cât şi grupul pot depune proiecte pe alte măsuri.
Cele două măsuri tranzitorii se regăsesc în Axa 1 a PNDR, care cuprinde
şi alte măsuri pentru ameliorarea competitivităţii sectorului agricol, printre care
121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” şi 123 „Creşterea valorii adăugate a
produselor agricole şi forestiere”, măsuri care au fost accesate cu precădere de
agenţii din sectorul agroalimentar (tabelul 4.1). Dacă măsura 121 sprijină
investiţiile în ferme, măsura 123 sprijină investiţiile în unităţi de procesare, iar
pentru anumite sectoare s-au adăugat şi unele scheme de ajutor de stat. O măsură
cu potenţial de succes, după cum rezultă din numărul contractelor încheiate, este
măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”.
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Tabel 4.1. Situaţia implementării măsurilor Axei 1 la data de 15 octombrie 2011
Codurile
Numărul
Valoarea
Ponderea din
Valoarea plăţilor
măsurilor
proiectelor
contractelor
suma alocată
efectuate
implementate
contractate
(mil. euro)
măsurii (%)
(mil. euro)
Măsura 112
5.641
115,6
34
73,2
Măsura 121
1.803
685,0
75
303,3
Măsura 123
495
498,2
85
127,8
Schemele XS13,
387
192,9
46
66,8
XS28, NS578
Măsura 141
33.156
248,6
52
55,7
Măsura 142
15
1,6
1,2
0,2
Sursa: Minuta reuniunii Comitetului de Monitorizare pentru PNDR din decembrie 2011.

În ce priveşte interacţiunea dintre măsurile tranzitorii (141 şi 142) şi cele
de sprijinire a investiţiilor (121 şi 123), o analiză detaliată realizată de Autoritatea
de Management pentru Dezvoltare Rurală, pe baza datelor de la sfârşitul anului
2010, arăta că din cele 1.964 de proiecte finanţate prin măsura 121, 1.447 sunt ale
unor fermieri membri ai formelor asociative (însă nu neapărat grupuri de
producători, ci mai ales organizaţii profesionale), iar 80 de proiecte sunt ale
asociaţiilor (însă cel mai probabil ale asociaţiilor de producţie), în timp ce 96 de
proiecte erau derulate în exploataţii de semisubzistenţă. De asemenea, şi în cazul
măsurii 123 (inclusiv schemele de ajutor de stat), din 1.504 proiecte finanţate, 114
proiecte aparţin formelor asociative (aici, alături de asociaţii de producţie se
regăsesc şi grupuri de producători).
În completarea coordonării între măsurile de sprijin şi pentru realizarea
unei sinergii, începând cu 2011 a fost aprobată o alocare financiară distinctă
pentru beneficiarii măsurii 141, care îşi propun să realizeze investiţii prin măsura
121 (completând o secţiune a planului de afaceri aferent măsurii 141), iar
începând cu 2012 li s-a dat această posibilitate tuturor beneficiarilor măsurii 141
(chiar dacă nu aveau completată respectiva secţiune).
Spre sfârşitul anului 2011, concentrarea eforturilor pentru asigurarea unui
traseu de succes beneficiarilor măsurilor 141 şi 121 a atins apogeul prin debutul a
două noi măsuri ale Axei 1: măsura 111 „Formare profesională (training),
informare şi difuzare de cunoştinţe” (15 contracte în valoare de 13 milioane de
euro) şi măsura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru
agricultori” (șapte contracte în valoare de 12 milioane de euro). Dacă avem în
vedere concepţia care a stat la baza PNDR, se poate considera că abia din 2012
măsurile Axei 1, şi în special cele care vizează ajustările structurale, au ajuns să se
potenţeze reciproc, prin furnizarea acestui sprijin informaţional complementar
(training pentru beneficiari, consiliere pentru potenţialii beneficiari).
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Implementarea măsurilor tranzitorii 141 (sprijin pentru fermele de semisubzistenţă) şi 142 (sprijin pentru înfiinţarea grupurilor de producători) este
asumată direct de Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală, care este şi Autoritatea
de Management pentru PNDR (AM-PNDR). Situaţia cumulativă recentă a
derulării celor două măsuri era următoarea (tabelul 4.2):
Tabelul 4.2. Proiectele înregistrate în tabelele de monitorizare ale PNDR la data de 7 iunie 2012
Cod măsură

Nr. proiecte
depuse

141
142
Sursa: AM-PNDR.

64.722
40

Nr. proiecte
selectate
48.512
40

Nr. proiecte
contractate
46.070
34

Valoarea
contractelor
(mil. EUR)
345,5
5,0

Plăţile
efectuate
(mil. EUR)
97,2
0,7

4.1. Integrarea individuală pe piaţă a fermelor mici
Prin măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă” sunt
sprijinite exploataţiile agricole a căror producţie este destinată în principal
consumului propriu, dar care comercializează o parte din producţie, în vederea
restructurării producţiei, în sensul unei mai mari integrări pe piaţă. Ţinând cont
de datele anchetei structurale în agricultură, din 2007, în România această măsură
ar trebui să fie foarte cerută. Dacă din totalul de 3,9 milioane de exploataţii
agricole înregistrate în România în 2007 (Ancheta structurii fermelor), excludem
cele aproximativ trei milioane de exploataţii considerate strict de subzistenţă de
către Eurostat (exploataţii cu o dimensiune economică mai mică de 1 ESU),
rămân de interes pentru politicile agricole 866 de mii de exploataţii. Dintre
acestea însă, 63% produc în principal pentru consumul propriu, iar 35% produc în
principal pentru vânzări directe (care de obicei nu sunt înregistrate), ceea ce
înseamnă că vânzarea preponderent formalizată (cu facturi) este practicată doar de
aproximativ 2% din exploataţiile de peste 1 ESU (în general de cele cu
personalitate juridică).
Deşi condiţiile explicite cerute de Regulamentul european pentru
beneficiarii acestei măsuri s-ar putea reduce la elaborarea unui plan de dezvoltare
a exploataţiei de semisubzistenţă, operaţionalizarea realizată la nivel naţional prin
intermediul PNDR a trebuit să introducă anumite cerinţe verificabile, după cum a
trebuit să introducă şi un mecanism de selecţie (pentru eventualitatea unui număr
de cereri mai mare decât fondurile disponibile).
Condiţiile de eligibilitate pentru măsura 141 sunt legate de statutul
beneficiarului (persoană fizică de până la 62 de ani, care însă trebuie să devină
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persoană fizică autorizată până la semnarea deciziei de finanţare) şi de
caracteristicile exploataţiei: exploataţie înregistrată în Registrul agricol, cu o
dimensiune economică cuprinsă între 2 şi 8 ESU şi care comercializează o parte
din producţia agricolă obţinută. La acestea se adaugă prezentarea unui plan de
afaceri pentru cinci ani (perioada pentru care se primeşte ajutorul). Din planul de
afaceri trebuie să rezulte, după primii trei ani, o creştere cu 20% a producţiei
comercializate şi o creştere cu 3 ESU a dimensiunii economice a exploataţiei,
eventual ca urmare a unor investiţii.
Cele cinci criterii de selecţie favorizează fermierii care sunt membri ai
unor forme asociative (maximum 20 de puncte), care primesc plăţi de agromediu
prin măsura 214 a Axei 2 (15 puncte), care au exploataţia într-o zonă defavorizată
(30 de puncte), care au sub 40 de ani (30 de puncte), sau care realizează o
investiţie (maximum 30 de puncte). Odată beneficiarul selectat, sprijinul concret
primit de acesta constă în alocarea anuală a sumei de 1.500 de euro până la
verificarea de la sfârşitul celui de-al treilea an, urmând ca în cazul îndeplinirii
criteriilor de dezvoltare să primească sprijinul încă doi ani, până la sfârşitul
perioadei de cinci ani. Dacă nu îndeplineşte criteriile, nu trebuie să returneze
sumele primite.
Condiţiile de eligibilitate, ca de altfel şi criteriile de selecţie, ale
beneficiarilor măsurii 141 ilustrează echilibrul greu de obţinut între materializarea
intenţiilor oferite de regulamentul european şi restricţiile inerente stadiului de
dezvoltare a sectorului agricol şi societăţii româneşti, incluzând atât practicile
comerciale ale exploataţiilor, cât şi capacitatea administrativă a organismului de
implementare.
O altă chestiune relevantă pentru dificultatea identificării unei formule
viabile de implementare a măsurii 141, care să aibă efecte pozitive pe termen
lung, o reprezintă obligativitatea înregistrării beneficiarilor ca persoane fizice
autorizate (PFA). Este clar că această înregistrare oferă posibilitatea probării cu
facturi a creşterii producţiei comercializate, dar comportamentul comercial al
acestor ferme, PFA (minoritare, în ansamblul fermelor mici), se află în
contradicţie cu practicile curente dominante (uneori impuse de intermediari), iar
sprijinul de 1.500 de euro pe an s-ar putea să nu compenseze dificultăţile cu care
se pot confrunta persoanele fizice autorizate la comercializarea producţiei.
Totuşi, măsura 141 rămâne o măsură solicitată: numărul beneficiarilor a
crescut de la circa 16 mii la sfârşitul anului 2010 la circa 46 de mii în iunie 2012.
Dintre beneficiarii din 2010, 76% erau exploataţii sub 5 ha, 15% exploataţii între
5 şi 10 ha, iar 9% exploataţii peste 10 ha, de unde rezultă că există un interes al
fermelor mici pentru integrarea pe piaţă, iar odată cu aceasta şi pentru
consolidarea exploataţiei.
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O altă modalitate de sprijinire a consolidării exploataţiilor se realizează
prin măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, care este asemănătoare măsurii
141, în principal datorită sprijinului forfetar. Acest sprijin însă nu mai este alocat
anual, ci în două tranşe, de 60% în primul an şi de 40% la sfârşitul celui de-al
treilea an, după verificarea îndeplinirii condiţiei de creştere a dimensiunii
economice cu 4 ESU. Beneficiarii sunt fermierii sub 40 de ani, care se instalează
pentru prima dată într-o exploataţie cu dimensiunea între 6 şi 40 ESU şi devin
persoane fizice autorizate. Suma totală primită este cuprinsă între 12 mii şi 40 de
mii de euro (în funcţie de mărimea exploataţiei), iar prima tranşă poate fi
recuperată după verificarea de la trei ani, dacă planul de afaceri propus nu este
respectat. Până în iunie 2012 erau 7.737 de beneficiari ai măsurii 112, cu contracte
în valoare de 157 de milioane de euro. Prin dimensiunea exploataţiilor lor
(superioară celei a fermelor de semi-subzistenţă) şi prin dinamismul specific
vârstei, tinerii fermieri nou-instalaţi în exploataţii pot urma deopotrivă calea
integrării individuale pe piaţă, sau pot deveni membri ai grupurilor de producători.

4.2. Asocierea pentru comercializarea în comun a producţiei
(grupuri de producători)
Dacă succesul implementării măsurii 141 presupune creşterea gradului de
comercializare a producţiei, printr-o formă de coordonare verticală a producţiei
(vânzarea pe o piaţă organizată sau chiar integrarea într-o filieră pe baza unor
contracte ferme), asocierea pentru comercializarea producţiei presupune o
coordonare orizontală între fermieri. Măsura 142 „Înfiinţarea grupurilor de
producători” încurajează înfiinţarea grupurilor de producători din sectorul agricol,
a căror contribuţie la structurarea filierelor agroalimentare din România se poate
dovedi decisivă.
În condiţiile în care asocierea în producţia agricolă, sprijinită prin
declaraţiile autorităţilor de-a lungul timpului, a rămas oarecum limitată la
consolidarea entităţilor create la începutul anilor ’90 (Recensământul general
agricol din 2010 înregistra totuşi 1.390 de exploataţii organizate ca societăţi sau
asociaţii agricole, operând în total în jur de 550 mii ha), încercările de concentrare
a ofertei prin asocierea producătorilor pentru comercializarea în comun a
producţiei au continuat, inclusiv cu sprijinul Programului SAPARD, şi continuă
cu măsura 142 din PNDR. Rezultatele sunt încă sub aşteptări, iar înţelegerea
cauzelor care împiedică dezvoltarea grupurilor de producători poate fi de folos
noului program de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020.
La sfârşitul anului 2010 erau sprijinite prin măsura 142 doar 14 grupuri de
producători (având în total 801 membri), specializate astfel pe produse: șase
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grupuri pe culturi de câmp, patru pe lactate, două, pe animale erbivore şi
două grupuri, pe păsări de carne. Până la sfârşitul anului 2011 situaţia era
staţionară (16 grupuri de producători erau beneficiare ale măsurii 142, vezi anexa
4.1), însă în anul 2012 mai multe grupuri au făcut demersurile pentru a beneficia
de sprijinul oferit prin această măsură (în iunie 2012 aveau semnate contracte de
finanţare 34 de grupuri de producători).
De altfel, până în aprilie 2012 primiseră avize de recunoaştere din partea
MADR circa 140 de grupuri de producători. Dintre acestea, aproximativ 100
reprezintă potenţialii beneficiari ai măsurii 142. Alte 34 de grupuri, pe legumefructe, au fost recunoscute preliminar în vederea transformării în organizaţii ale
producătorilor de legume-fructe. Grupurile de producători din sectorul legumefructe nu sunt sprijinite prin măsura 142 a PNDR, ele fiind sprijinite din alt fond
(FEGA – Fondul European de Garantare Agricolă), în baza altui regulament, prin
intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
Ajutorul acordat prin măsura 142 este sub forma unui cuantum forfetar
plătit în tranşe anuale pentru cinci ani de la data recunoaşterii grupului. Sprijinul
este degresiv, în primii doi ani fiind de 5% din valoarea producţiei comercializate
(VPC), scăzând apoi cu câte un punct procentual pe an până la 2% în anul a
cincilea, iar pentru valori ale producţiei de peste un milion de euro este redus la
jumătate pentru partea care depăşeşte respectivul prag al VPC. De asemenea,
sprijinul este plafonat la 100 de mii de euro în primul an, plafonul fiind redus
treptat până la 50 de mii de euro în anul al cincilea.
Cum pentru măsura 142 nu se aplică o procedură de selecţie, grupurile
care vor să beneficieze de ajutorul descris anterior trebuie doar să fie recunoscute
conform legislaţiei naţionale (OG nr. 37/2005, cu modificările şi completările
ulterioare) şi să ceară sprijinul respectiv. Condiţiile de recunoaştere cer ca grupul
de producători să fie persoană juridică (societăţi comerciale, societăţi agricole,
cooperative, sau chiar asociaţii şi fundaţii), înfiinţată la iniţiativa producătorilor
agricoli, având ca scop comercializarea în comun a produselor agricole. Grupul de
producători trebuie să fie format din cel puţin cinci membri şi să comercializeze
cel puţin 75% din producţia membrilor. În plus, trebuie să deţină un sistem de
contabilitate, facturare şi înregistrare a producţiei membrilor şi să dovedească prin
evidenţa contabilă că valoarea producţiei comercializate depăşeşte 10 mii de euro.
În cazul sectorului de legume-fructe, condiţiile de recunoaştere sunt
asemănătoare, însă grupurile de producători sunt recunoscute preliminar
(anexa 4.2) în vederea transformării în decurs de cinci ani în organizaţie de
producători (până acum, este recunoscută doar o organizație, Hortifruct
Bucureşti). Condiţia pentru transformarea în organizaţie este ca valoarea
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producţiei comercializate să depăşească un milion de lei. Planul de recunoaştere al
organizaţiei (derulat în maximum cinci ani), este monitorizat de APIA, iar
sprijinul forfetar anual se acordă după implementarea fiecărei etape. În plus, se
acordă sprijin pentru investiţiile prevăzute în planul de recunoaştere, dar li se cere
şi constituirea unor fonduri operaţionale din care să fie finanţate programele
operaţionale anuale. O diferenţă importantă faţă de sprijinul alocat prin măsura
142 o constituie posibilitatea recuperării ajutoarelor primite în cazul în care APIA
decide oprirea finanţării pentru deficienţe sau nereguli în implementarea măsurilor
din planul de recunoaştere.
Deşi sprijinul pentru grupurile de producători de legume-fructe include
finanţarea unui program de investiţii cu o rată de sprijin de o intensitate mai mare
decât cea pentru investiţiile din PNDR, măsura nu a fost atât de solicitată pe cât ar
fi fost de aşteptat. Cauza acestei situaţii poate fi redusă la contextul practicilor
comerciale actuale, în care micii producători de fructe și legume produc în general
pentru autoconsum şi vând micul lor surplus direct la poarta gospodăriei ori în
pieţe ţărăneşti, folosind certificate de producător (exceptate de la plata TVA), în
timp ce grupurile de producători trebuie să plătească TVA, ceea ce descurajează
formele asociative. Mai mult, acestea din urmă se confruntă şi cu concurenţa
neloială de pe piaţa importurilor, cantităţile şi preţurile la care se facturează marfa
adusă din străinătate fiind adesea subestimate28. Pe de altă parte, reţelele moderne
de distribuţie preferă să lucreze cu producători mijlocii sau mari, capabili să
respecte cerinţele din caietele de sarcini, mai ales în privinţa calităţii produselor şi
termenelor de livrare.

4.3. Cooperarea pe filiera cărnii de porc
România, un mare producător şi exportator de carne de porc în trecut,
înregistrează astăzi un deficit semnificativ la acest produs, asigurându-şi
consumul intern în proporţie de sub 60%. Din 1997, de când a devenit importator
net, anual intră în ţară cantităţi considerabile de carne şi produse din carne de porc
(tabelul 4.3), în special de pe piaţa UE (după 2007).
Tabelul 4.3. Importurile de carne de porc ale României, în echivalent carcasă (tone), pe surse
Ţări UE
Ţări terţe
Total

2005
180.094
71.690
251.784

2006
174.325
90.640
264.965

2007
251.542
654
252.196

2008
325.387
153
325.541

2009
304.117
65
304.182

2010
262.289
1
262.291

2011
210.653
210.653

Sursa: prelucrare după datele INS.
28

Department for Agriculture, Nature and Food Quality of the Embassy of the Kingdom of the
Netherlands, 2010.
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În mod tradiţional, carnea de porc are o pondere mare în modelul de
consum din România, la concurenţă cu carnea de pasăre, consumul în cifre
absolute fiind de aproximativ 30 kg/locuitor/an în 2010 şi 2011 (în scădere de la
34 kg/loc. în 2008), sub media UE (37 kg/loc.) şi a unor state precum Germania
(40 kg/loc.), Austria (57 kg/loc.), Ungaria (44 kg/loc.).
Cu efective de circa 5,4 milioane de capete de porcine, România se situa în
2010 pe poziţia a noua în UE. Creşterea şi exploatarea porcilor se fac predominant
în gospodării individuale de dimensiuni reduse, ceea ce constituie o situaţie
singulară la nivelul Uniunii Europene. Pe clase de mărime, 80% din exploataţii
cresc unu-două capete, 17,9% cresc trei-nouă capete şi doar circa 413 exploataţii
cresc peste 100 de porci. Un număr de 187 exploataţii profesionale autorizate cu
peste 400 de capete/exploataţie aveau un efectiv total de circa 1,8 milioane de
capete de porcine (tabelul 4.4).
Tabelul 4.4. Structura fermelor de porcine, după clasa de mărime (2010)
Nr. exploataţii

% din total

Efective (capete)

1 - 2 capete
1.319.834
80,0
1.735.718
3 - 9 capete
295.722
17,9
1.227.163
10 - 49 capete
32.767
1,98
508.391
50 - 99 capete
742
0,04
46.488
100 - 199 capete
172
0,010
21.556
200 - 399 capete
54
0,003
14.993
400 - 999 capete
39
0,002
26.020
peste 1000
capete
148
0,01
1.807.111
Total
exploataţii
1.649.478
100,00
5.387.440
Sursa: INS, Recensământul general agricol, rezultate provizorii, iunie 2011.

% din total
32,2
22,8
9,4
0,9
0,4
0,3
0,5
33,5
100,00

Dacă în fermele familiale creşterea porcinelor se face în sistem gospodăresc
extensiv, producătorii de scară mare, de tip industrial, sunt adesea integraţi vertical,
de la creştere şi îngrăşare la abatorizare şi procesare. Ponderea sacrificărilor în unităţi
industriale specializate a crescut de la 24% în 2005 la 36% în 2007, mai ales ca
urmare a subvenţionării, până la sfârşitul lui 2009 (adică până la finele perioadei
tranzitorii postaderare, care a beneficiat de Sunset clause), a livrărilor de carcase de
calitate superioară (E şi U în sistemul de clasificare EUROP).
Efectivele de porcine, ca şi producţia de carne de porc, au scăzut în România
începând cu 2008, pe fondul producţiilor modeste de cereale ale anului 2007 şi crizei
economice de la sfârşitul anului 2008, dar fenomenul a fost potenţat şi de eliminarea
subvenţiilor pentru carnea de porc, începând cu anul 2010 (figura 4.1).
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Figura 4.1. Dinamica efectivelor de porcine (mii capete) şi a producţiei de carne obţinute
în unităţi de abatorizare (mii tone) în România

Sursa: Eurostat.

Totuşi, potenţialul ridicat de redresare a sectorului creşterii porcinelor în
România este promiţător, pornind de la câteva puncte tari, anume producţia mare de
cereale a ţării, mai ales de porumb (grad de autosuficienţă 139%), piaţa internă mare,
dar şi proximitatea pieţelor din Comunitatea Statelor Independente (CSI), forţa de
muncă calificată şi ieftină. O realizare importantă a fost şi eradicarea pestei porcine,
care a dus la ridicarea parţială a restricţiilor impuse de UE la comercializarea cărnii de
porc provenind din România, începând cu sfârşitul anului 2011.
Punctele slabe ale sectorului sunt reproducţia slab dezvoltată (crescătorii
români importând un număr foarte mare de purcei pentru îngrăşare) şi costurile
de producţie ridicate. O tentativă de a trece de la producţia de carne de porc
destinată autoconsumului la producţia comercială cu ajutorul sprijinului oferit prin
fonduri europene (SAPARD şi PNDR) a fost Cooperativa „Muntenia”.
Studiu de caz: Cooperativa „Muntenia”
Cooperativa „Muntenia” a fost o încercare de a coagula şi spori oferta
internă de carne de porc prin crearea de ferme comerciale viabile. S-a încercat
transpunerea unui model de cooperativă din Spania, mai întâi în sudul ţării, apoi
extinzându-se către est şi vest, pe măsură ce iniţiativa a început să prindă teren,
ajungând la 300 de membri. Modelul a avut în vedere integrarea verticală a
lanţului, de la asigurarea geneticii performante din import şi multiplicarea sa în
ferme proprii, până la procesare în unitatea de abatorizare.
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În prima etapă (2005), au fost înfiinţate 80 de ferme de creştere a porcilor,
fiecare a 6.000 de capete. Valoarea investiţiei pe fermă s-a cifrat la 650.000700.000 de euro, asigurată din fonduri SAPARD şi împrumuturi de la bănci
comerciale (cofinanţare), la care s-a adăugat capitalul de lucru.
Povestea nu a fost una de succes, situaţia financiară a cooperativei
înrăutăţindu-se treptat, deşi managementul a încercat permanent să asigure atât
aprovizionarea, cât şi desfacerea mărfii livrate de fermierii membri ai
cooperativei. Dificultăţile au apărut ca urmare a unor factori de natură obiectivă
sau subiectivă, printre care managementul, mentalitatea şi evaziunea.
Lipsa managementului specializat pentru formele asociative (cooperative).
Relaţia cu membrii cooperativei nu a fost gestionată eficient, din lipsa personalului
calificat. Modelul de succes al cooperativelor din vestul Europei se bazează pe
contracte foarte detaliate între cooperativă şi membrii acesteia, în care drepturile şi
obligaţiile ambelor părţi sunt stabilite clar, iar penalităţile, în caz de nerespectare a
acestora, pot fi impuse în timp rezonabil. În entuziasmul iniţial al extinderii
modelului, nu s-a făcut o triere riguroasă a membrilor în funcţie de capabilităţi. În
plus, ar fi trebuit să existe un departament specializat pentru relaţia cu membrii, care
să comunice clar despre egalitatea, echitatea şi transparenţa deciziilor. Aceste aspecte
au fost neglijate de iniţiatorii proiectului, care au avut mari dificultăţi în a implementa
clauzele de penalitate ale contractului cu membrii care încălcau prevederile acestuia.
Mentalitatea fermierilor. După experienţa cu cooperativele agricole de
producţie din perioada comunistă, principiile cooperaţiei reale sunt greu de
popularizat şi pus în practică în agricultura românească, fiind nevoie de o curbă
de învăţare prin proiecte-pilot. O întreprindere de amploare ca Muntenia a venit pe
un teren insuficient pregătit.
Evaziunea fiscală. Cooperativa a avut dificultăţi legate atât de
aprovizionare, cât şi de desfacere, deoarece evaziunea fiscală la care au recurs în
mod sistematic o parte a membrilor deţinători de ferme (refuzând, pe de o parte,
să se aprovizioneze cu inputuri furnizate de cooperativă, pe de altă parte, să
livreze animalele conform contractului) a decapitalizat cooperativa, silind-o să
intre în incapacitate de plată.
Lecţiile generate de demersurile de asociere a producătorilor atrag atenţia mai
ales asupra incongruenţelor din sistemul fiscal, a cărui dualitate (fermierii individuali
– neplătitori de TVA, persoanele juridice – plătitoare de TVA) lasă loc pentru
evaziune. O altă problemă este legată de practica des întâlnită a nerespectării
termenilor contractuali de unii producători agricoli, care sistează livrările conform
angajamentelor încheiate atunci când primesc un preţ mai bun de la un alt client.
Acest lucru este posibil din cauza fragmentării extreme a ofertei.
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CAPITOLUL 5
ROLUL AGRICULTURII ÎN ECONOMIA
ŞI OCUPAREA RURALĂ
Spaţiul rural 29 continuă să deţină o importanţă majoră pentru România,
reprezentând, în 2008, 59% din teritoriu (57% în UE-27) şi 46% din totalul
locuitorilor (23,6% în UE-27) (EC, Rural Development Report, 201130). Dacă la
acesta se adaugă zonele mixte (sau rurale intermediare), ne referim la 99,2% din
suprafaţă şi 89,7% din populaţia ţării (în UE-27, aceste regiuni cuprind 59% din
populaţie).
Caracteristicile sale intrinseci (relief, demografie, unităţi de producţie mici
şi distanţate spaţial) fac adesea dificilă extinderea infrastructurii sociale şi tehnice,
ceea ce împiedică dezvoltarea activităţilor economice, contribuind la adâncirea
decalajelor.

5.1. Importanţa spaţiului rural românesc
Populaţia care locuieşte în zone preponderent rurale are ponderi destul de
importante şi în altele dintre noile state membre (Slovacia: 50%, Ungaria: 47%,
Bulgaria: 39%, Polonia: 38%) (anexa 5.1), după cum tot în aceste regiuni profund
rurale îşi câştigă existenţa o bună parte din populaţia ocupată la nivel naţional în
noile state membre: 44% în Slovacia, 43% în Ungaria, 42% în România, 35% în
Polonia şi 33% în Bulgaria, adică mult peste ponderea medie din UE-27, de 18%.
(figura 5.1)

29

Clasificarea zonelor conform tipologiei agreate de Comisia Europeană (CE) în 2010, în
predominant rurale, intermediar rurale şi predominant urbane. În regiunile predominant urbane,
populaţia reprezintă peste 80% din populaţia totală; în regiunile intermediare (mixte) populaţia din
celule teritoriale clasificate ca urbane reprezintă între 50 și 80% din populaţia totală
(corespunzător, populaţia în celule teritoriale rurale între 20 și 50%); în fine, în regiunile
predominant rurale, populaţia din celule teritoriale clasificate ca rurale reprezintă 50% sau mai
mult din populaţia totală. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Urbanrural_typology
30
Rural Development in the European Union – Statistical and Economic Information Report,
2011, http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2011/full-text_en.pdf
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Figura 5.1. Structura populaţiei ocupate pe zone (2008)
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Sursa: EC, DG Agri, Rural Development Report, 2011.

Totuşi, spaţiul rural a evoluat diferit, cel puţin prin prisma diversificării
ocupaţionale, populaţia ocupată în sectorul primar (agricultură, silvicultură,
pescuit) fiind mult mai redusă în total populaţie ocupată din zonele preponderent
rurale în unele dintre noile state membre faţă de România, după cum arată datele
statistice analizate în continuare.
Astfel, în România, spaţiul rural contribuia în 2008 cu o parte importantă
(circa o treime) la economia naţională, măsurată ca valoare adăugată brută. Tot o
pondere de circa o treime are economia rurală în totalul activităţii economice în
țările baltice şi în Ungaria, şi chiar peste acest nivel în Slovacia (41%) şi în
Slovenia (36%). Contribuţii mai reduse se înregistrează în Polonia şi Bulgaria
(respectiv 27% şi 25%) (anexa 5.1).
Din punct de vedere demografic, structura pe grupe de vârstă indică faptul
că, în România, deşi nu există variaţii semnificative între cele trei tipuri de
regiuni, ponderea populaţiei în vârstă de muncă (15-64 de ani) era, în 2009, uşor
mai mare în zonele predominant urbane (74%), în timp ce ponderea persoanelor
vârstnice (de peste 65 de ani), ceva mai mare în zonele predominant rurale (16%).
Per ansamblu, România are o populaţie mai puţin îmbătrânită decât media din
UE-27 (figura 5.2).
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Figura 5.2. Structura demografică pe grupe de vârstă şi tipuri de regiuni: predominant rurale PR,
intermediare (mixte) IN, predominant urbane PU (2009)

Sursa: EC, DG Agri, Rural Development Report, 2011.

În acelaşi timp, este de consemnat fenomenul de îmbătrânire a populaţiei
în întreaga Europă, mai ales în regiunile rurale din Portugalia, Italia, Grecia.
Ponderile cele mai ridicate ale populaţiei în vârstă de muncă se înregistrează, în
rural, în Slovacia (72%), Cehia şi Polonia (70%).
Sub aspectul densităţii, deşi în scădere, populaţia din zonele predominant
rurale ale României (72 loc./km2 în 2008) depăşeşte totuşi media din regiunile
rurale ale UE-27 (48 loc./km2) şi chiar media din ruralul vechilor state membre
UE-15 (67 loc./km2) (tabelul 5.1). Este de remarcat şi faptul că, dacă în perioada
2000-2008, densitatea medie din UE-27 a crescut pe total şi pe toate cele trei
tipuri de regiuni, România a înregistrat o pierdere de populaţie din fiecare tip de
zonă, cel mai rapid recul înregistrându-se în regiunile urbane, atât din cauza
migraţiei, cât şi a scăderii naturale.
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Tabelul 5.1. Densitatea populaţiei (loc./km2), 2008
Densitatea populaţiei (loc./kmp)
PR
IN
PU
72,1
102,6
1.278,6
76,9
116,4
3.250,8
83
119,6
346,6
49,6
68,3
922,2
45
132,9
445,7
67,2
105,7
315,3
48,4
119,8
516,4

România
Ungaria
Polonia
Bulgaria
Franţa
UE-12
UE-27

Rata de modificare 2008/2000
PR
IN
PU
-3,4
-4,8
-18,2
-1,8
3,4
-148,5
-0,7
0,6
-2,6
-6
-4,3
20
2,4
6,7
25,6
-1,9
-1,1
-0,4
1
5,2
22,4

Sursa: EC, DG Agri
PR-predominant rurale: IN – intermediare (mixte); PU – predominant urbane.

Migraţia netă este un indicator folosit de Comisia Europeană în
rapoartele privind dezvoltarea rurală mai ales pentru a evalua gradul de
atractivitate a anumitor zone. Rata netă a migraţiei se calculează ca raport între
migraţia netă anuală şi populaţia medie anuală dintr-o zonă.
Statistica arată că în România, în 2008,
predominant rurale a avut o valoare uşor negativă
înregistrată în acelaşi tip de regiune în noile state
netă a fost pozitivă atât în zonele rurale, cât şi în
(figura 5.3)

rata migraţiei din regiunile
(–1,1‰), apropiată de media
membre. În UE-27, migraţia
cele mixte şi în cele urbane.

Figura 5.3. Migraţia netă pe tipuri de regiuni, 2008 (‰)
6

5.1

5

4.2
3.5

4

3.2

3
2

Zone rurale
1.6

Zone mixte

1.2

1

0.1

Zone urbane

0
‐1

UE‐27

‐2

UE‐12
‐1

România
‐1.1

Sursa: EC, DG Agri.
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Datele recensământului populaţiei din 2011 au pus problema repartizării
pe medii a migraţiei externe, pentru a putea determina mai precis mărimea şi
caracteristicile forţei de muncă atât din zonele urbane, cât mai ales din zonele
rurale, unde se pune cu acuitate problema incluziunii sociale. Specialiştii
estimează că în perioada intercensitară 2002-2011, din cele circa 2,2 milioane de
persoane plecate din ţară, 48% provin din mediul rural şi 52%, din cel urban
(Gheţău, 2012). Dacă populaţia activă cu domiciliul în spaţiul rural este de circa
4,5 milioane, înseamnă că circa un sfert sunt migranţi ocupaţionali în afara ţării.
Un proiect de cercetare31 care a avut ca obiectiv determinarea disponibilului real
de forţă de muncă arată, în urma studiilor de caz din patru regiuni-pilot, că, în
general, migranţii ocupaţionali se recrutează din rândul populaţiei mai tinere în
vârstă de muncă (15-44 de ani) şi cu un nivel mai ridicat de educaţie şi calificare
profesională.
În cazul migraţiei interne, analiza datelor INS arată că numărul tinerilor
care au părăsit spaţiul rural pentru a se muta la oraş este depăşit de numărul celor
în vârstă care se retrag la ţară, în general la vârsta pensionării (cu 300.000 de
persoane cumulat pe perioada celor zece ani), dar scăderea naturală mult mai
severă în rural decât în urban (respectiv, 404.000 de persoane faţă de 7.000 de
persoane) a determinat scăderea mai drastică a populaţiei din mediul rural.
Evident, această evoluţie este determinată şi de scăderea natalităţii în mediul rural,
a cărei rată s-a redus de la 14,3‰ în 1990 la 10,4‰ în 2009.
În aceste circumstanţe, rezervele de forţă de muncă din zonele rurale ale
României se micşorează, iar în structura lor calitativă intervin modificări, atât din
punctul de vedere al vârstei, cât şi al educaţiei. Populaţia ocupată (cu timp de
muncă întreg) în agricultură este, astfel, mai redusă ca număr, iar redirecţionarea
unei părţi a acesteia după eliberarea din activităţi agricole către alte sectoare poate
fi o problemă de mai mică amploare decât se estimează, deşi creşte dependenţa de
transferuri sociale. Aceasta este şi concluzia proiectului amintit mai sus, care
încearcă să pună în concordanţă oferta de pe piaţa rurală a forţei de muncă cu
cererea, care a suferit mutaţii importante de-a lungul ultimului deceniu, inclusiv
datorită mobilităţii ocupaţionale.

5.2. Diversificarea ocupaţională a zonelor rurale
În ceea ce priveşte diversificarea economiei rurale32, aceasta diferă de la
ţară la ţară în noile state membre. În România, ca şi în Bulgaria, la nivelul anului
2008, sectorul primar (agricultură, silvicultură, pescuit) avea o pondere mult mai
31

Derulat de Institutul de Economie Agrară în perioada 2008-2010.
Am considerat aici doar zonele predominant rurale, conform tipologiei.
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mare în valoarea adăugată brută (de 13%, respectiv 16%), comparativ cu media de
8% a UE-12, respectiv cu 4,5% pe ansamblul UE-27 (figura 5.4). Sectorul
serviciilor (terţiar), principalul domeniu de activitate în UE, inclusiv în regiunile
predominant rurale (unde deţinea, în medie, o pondere de 65%), era, dimpotrivă,
mai slab reprezentat în formarea valorii adăugate brute în regiunile rurale din
România şi Bulgaria (având o pondere de 50%) (54% în UE-12). În fine,
contribuţia sectorului secundar (minerit, manufacturier, construcţii, utilităţi) era de
circa 35% în majoritatea noilor state membre (36,5% în România).
Figura 5.4. Structura economiei rurale pe ramuri (sector primar, secundar, terţiar)
(2008)
sectorul primar

64.7%

54.4%

37.2%

sectorul secundar

50.5%

36.5%

30.8%

sectorul tertiar

55.3%

58.0%

36.9%

33.6%

50.5%

34.0%

4.5%

8.3%

13.0%

7.8%

8.4%

UE‐27

UE‐12

Romania

Ungaria

Polonia

15.6%
Bulgaria

Sursa: EC, DG Agri, 2011 Rural Development Report, 2011.

Deşi există un decalaj încă important, structura actuală a economiei rurale
din România este rezultatul unor modificări, în sensul convergenţei către media
UE-12 şi, în final, UE-27. În perioada 2003-2008, ponderea agriculturii,
silviculturii şi pescuitului în valoarea adăugată brută din rural s-a redus cu 7,6%,
cea mai spectaculoasă rată de scădere înregistrată în statele membre, în timp ce
ponderea serviciilor a crescut cu 4%. Sectorul secundar a crescut, la rândul său, cu
3,6%. Deoarece şi în zonele mixte (intermediare rurale) agricultura este încă
semnificativă în economia locală, trebuie să remarcăm că şi aici contribuţia
relativă a sectorului primar la formarea valorii adăugate brute s-a micşorat în
perioada analizată, cu aproape 5%, în timp ce ponderea sectorului de prelucrare a
crescut cu 4,1%.
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Este interesant de urmărit cum se traduc aceste schimbări în structura
ocupaţională a forţei de muncă. Datele din tabelul 5.2 arată că în acelaşi interval,
2003-2008, în regiunile preponderent rurale, ponderea populaţiei ocupate în
sectorul primar a scăzut cu 7,3%, sporind, în schimb, populaţia ocupată în servicii,
a cărei pondere se majorează cu 4,6%, în timp ce ponderea populaţiei din sectorul
de prelucrare creşte, la rândul său, cu 2,7%. În zonele mixte, ponderea populaţiei
ocupate în sectorul primar cunoaşte o scădere accentuată, de 8,4%, dar creşte
ponderea celor din celelalte sectoare de activitate.
Tabelul 5.2. Modificarea structurii economiei şi a structurii ocupaţionale din România, pe tipuri
de regiuni, 2008/2003
Modificarea procentuală a structurii economiei (% VAB pe sectoare)
Zone predominant rurale
Zone intermediare
Zone predominant urbane
SP
SS
ST
SP
SS
ST
SP
SS
ST
-7,6%
3,6%
4%
-4,9%
4,1%
0,8%
-0,4%
3,5%
-3,1%
Modificarea procentuală a structurii populaţiei ocupate (% populaţie ocupată pe sectoare)
Zone predominant rurale
Zone intermediare
Zone predominant urbane
SP
SS
ST
SP
SS
ST
SP
SS
ST
-7,3%
2,7%
4,6%
-8,4%
3%
5,4%
-0,3%
-4,9%
5,1%
Sursa: EC, DG Agri, Rural Development Report, 2011 .
SP – sectorul primar; SS – sectorul secundar; ST – sectorul terţiar.

Pe tipuri de regiuni, ponderea forţei de muncă ocupate în sectorul primar
rămâne, totuşi, la valori ridicate: 38,6% în zonele predominant rurale şi 29,6% în
cele rurale intermediare, mult peste media din aceleaşi tipuri de regiuni ale UE-27
şi peste valorile înregistrate de indicator în noile state membre. (anexa 5.2)
Ramurile sectorului primar, deşi descresc ca importanţă relativă în
ocuparea forţei de muncă din Uniunea Europeană, numărau încă 12,4 milioane de
persoane în 2009 (angajaţi şi lucrători pe cont propriu), adică 5,5% din totalul
populaţiei ocupate. Dintre aceştia, 38% se aflau în România şi Polonia, luate
împreună.
Notabil este şi decalajul de productivitate a muncii în agricultură între
România şi UE-27: în România, nivelul mediu al indicatorului în perioada 2007-2009
reprezenta numai un sfert din media înregistrată la nivel european (aproximativ la
acelaşi nivel situându-se şi Polonia, Bulgaria şi Letonia), iar diferenţa tinde chiar
să se adâncească: în intervalul 2003-2008, productivitatea muncii în UE-27 a
crescut cu o rată medie anuală de 3,4%, în timp ce în România ritmul de creştere a
fost de 1,1%, mult sub media noilor state membre (Tabelul 5.3).
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Tabelul 5.3. Productivitatea muncii în agricultură
VAB/AWU (media 2007-2009),
preţuri curente
Euro/AWU
UE-27 =100
UE-27
12.649
100
România
3.223
25
Ungaria
5.091
40
Polonia
3.314
26
Bulgaria
3.316
26
Estonia
7.553
60
Letonia
2.915
23
Lituania
4613
36
Slovacia
5.459
43
Sursa: EC, DG Agri, Rural Development Report, 2011.

Rata medie anuală
(%)
2003-2007
3,4
1,1
10,6
5,7
8,6
11,4
12
14,5
6,2

AWU= annual work unit, unitate anuală de muncă.

Toate aceste date arată că economia rurală românească este încă slab
integrată în economia de piaţă şi că restructurarea este lentă. Modelul de ocupare
nu se bazează pe munca salariată, forţa de muncă lucrând mai ales în propriile
exploataţii sau într-o formă necontractuală. În plus, se constată o scădere a
nivelului de instruire a populaţiei ocupate rurale: forţa de muncă mai tânără (sub
35 de ani) are un nivel de instruire mai redus decât al contingentelor populaţiei
ocupate mature (35-45 de ani), ceea ce limitează drastic posibilitatea de a
implementa iniţiative de afaceri bazate pe tehnologii avansate.
Măsurile de politică ar trebui să aibă în vedere modificări structurale ale
exploataţiilor existente care să vizeze în acelaşi timp eliberarea din agricultură a
persoanelor vârstnice (există aproximativ 1,7 milioane de deţinători de ferme cu
vârsta de peste 64 de ani), dar şi ridicarea eficienţei sectorului agricol prin
creşterea dimensiunii exploataţiilor, pentru a permite asimilarea progresului
tehnic. Eventual, statul poate exercita dreptul de preemţiune asupra terenului
agricol oferit pe piaţă, după modelul SAFER, din Franţa, terenul achiziţionat
putând fi ulterior vândut cu prioritate pe criterii ce vizează o îmbunătăţire a
structurilor de exploatare: unor persoane mai tinere, care deţin deja ferme în zonă
și care au o educaţie/calificare relevantă. Pentru a fi eficient, un astfel de demers
privind consolidarea terenurilor ar trebui coroborat cu măsuri care să determine
fermierii vârstnici să iasă din activităţi agricole, prin acordarea unor compensaţii.
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Totuşi, ar trebui menţionat că măsurile compensatorii sunt costisitoare, iar
reformele structurale pot fi dificil de atins33, mai ales că schema simplificată destinată micilor fermieri care lucrează suprafeţe între unu și trei hectare înseamnă o
plată forfetară care înlocuieşte toate plăţile directe, fără obligaţii de ecologizare,
de eco-condiţionalitate şi de controale34. Cum nici la ora actuală o bună parte a
populaţiei rurale în vârstă de muncă nu este cuprinsă în sistemele de asigurări
sociale (şomaj, sănătate, pensii), presiunea asupra bugetului naţional va creşte în
viitor.
De aceea, complementar, vor trebui utilizate cât mai bine instrumentele
adecvate de dezvoltare rurală puse la dispoziţie prin Pilonul 2 (sprijin pentru
ieşirea din schema de ferme mici, ajutor pentru instalarea tinerilor fermieri, măsuri
pentru dezvoltarea de microîntreprinderi, sprijin pentru cooperare şi grupuri de
producători, sprijin pentru gestionarea riscurilor economice şi climatice).
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 sprijină prin mai
multe Axe ocuparea forţei de muncă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul
rural35. Deşi există măsuri specifice care adresează deficienţele de formare profesională şi incluziune socială, în fapt s-a dovedit că toate acţiunile din PNDR
contribuie la creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă (de exemplu,
implementarea Măsurii 123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi
forestiere a generat 5,5 locuri de muncă la un milion de euro investiţi, adică un
total de 7.513 locuri de muncă).
Sub Axa 1 Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, este
încurajată ridicarea competenţelor (inclusiv manageriale) ale fermierilor şi celor
ce lucrează în unităţi de procesare sau silvicultură, prin Măsurile 111 Formare
profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe sau 143 Furnizarea de servicii
de consiliere şi consultanţă pentru agricultori. Conform Raportului de progres al
PNDR pentru anul 2011, planul de acţiune al proiectelor de formare profesională
pentru 2011 cuprindea 18 proiecte pentru tineri fermieri şi fermieri de subzistenţă
din toate regiunile de dezvoltare ale României. Proiectele finanţate prin Măsura
143 se adresează deţinătorilor de ferme de semisubzistenţă. În acelaşi timp,
beneficiarii sprijinului acordat prin Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se

33

Așa cum se anticipa și un efect pervers, postaderare, al sprijinului prin PAC, în sensul
descurajării comasării terenurilor și restructurării structurilor de exploatație în România. (Dumitru,
2004)
34
Conform noului regulament privind plățile directe propus de Comisia Europeană pentru perioada
de programare post-2013.
35
Conform RNDR 2012, Publicația tematică nr. 3, Forța de muncă în mediul rural și incluziunea
socială.
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angajează ca, în primii trei ani de la primirea sprijinului, să urmeze cursuri de
formare profesională acordate prin Măsura 111.
Axa 3 Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale
vizează în mod explicit obiectivul de incluziune socială a locuitorilor din mediul
rural, inclusiv prin creşterea gradului de conştientizare la nivelul comunităţilor a
importanţei guvernanţei locale. Sub această axă sunt stimulate iniţiative
antreprenoriale neagricole, activităţi meşteşugăreşti tradiţionale, marketingul
acestora şi dezvoltarea de servicii. Proiectele de dezvoltare de activităţi
meşteşugăreşti sunt, în general, puţin numeroase comparativ cu cele pentru
investiţii în servicii (adică, mai ales, achiziţii de utilaje). În completare, Axa 4
LEADER, deşi nu are ca obiectiv direct crearea de locuri de muncă, propune o
abordare regională prin care să se realizeze un diagnostic pentru fiecare zonă,
propunând acţiuni specifice cu impact pe termen lung.
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CAPITOLUL 6
OPORTUNITĂŢI POST-2013 PENTRU RESTRUCTURAREA
AGRICULTURII ROMÂNEŞTI
Uniunea Europeană, în prezent cu 27 de membri, a început să perceapă
realitatea diversităţii tipurilor de agriculturi pe care PAC trebuie să le gestioneze,
astfel că o nouă reformă a acestei politici comune a devenit prioritară pe agenda
decidenţilor. Decalajele de dezvoltare şi de productivitate agricolă dintre statele
membre generează niveluri diferite ale veniturilor fermierilor, iar acest lucru
determină ca opţiunile privind arhitectura, instrumentele şi alocările financiare ale
viitoarei politici agricole europene să fie variate între diferitele state membre.
Configuraţia viitoarelor politici europene în domeniul agriculturii şi
dezvoltării rurale a fost prezentată (după ample consultări publice şi în baza unui
număr mare de studii de impact realizate anterior) la sfârşitul lui 201036, iar după
un an, în octombrie 2011, Comisia Europeană a prezentat propunerile legislative
pentru viitoarea PAC37 prin care se doreşte, aşa după cum a menţionat comisarul
pentru agricultură, Dacian Cioloş, „un nou parteneriat între Europa și fermieri
pentru a răspunde provocărilor legate de securitatea alimentară, utilizarea durabilă
a resurselor naturale şi creşterea economică”. Principalele puncte-cheie ale
reformei propuse38 sunt:
 o mai bună direcţionare a sprijinului pentru susţinerea veniturilor
fermierilor, în vederea dinamizării creşterii şi ocupării forţei de muncă;
 instrumente de gestionare a crizelor mai bine adaptate şi cu o capacitate
de reacţie sporită pentru a face faţă noilor provocări economice;
36

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social
European şi Comitetul Regiunilor, Bruxelles, „Politica Agricolă Comună la orizontul anilor 2020:
cum răspundem provocărilor viitoare referitoare la alimentaţie, resursele naturale şi echilibrul
teritorial”, din 18.11.2010; Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții: „Concluziile
celui de-al cincilea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială: viitorul politicii de
coeziune”, din, 9.10.2010; Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social și Comitetul Regiunilor: „Un buget pentru Europa 2020”, din 29.06.2011
37
Pentru Politica Agricolă Comună, șapte propuneri de regulamente: dintre care amintim
„regulamentul privind plăţile directe”, „regulamentul privind organizarea comună de piața unică”,
„regulamentul privind dezvoltarea rurală”, „regulamentul orizontal privind finanţarea, gestionarea
şi monitorizarea politicii agricole comune”, prezentate în octombrie 2011, și propunerea de
regulament pentru politica de coeziune.
38
Pe baza sintezei realizate de Comisia Europeană, 2011.
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 plăţi pentru a proteja productivitatea pe termen lung şi ecosistemele şi
pentru a consolida durabilitatea sectorului agricol din punct de vedere
ecologic;
 investiţii suplimentare pentru cercetare şi inovare pentru o agricultură
mai competitivă;
 un lanţ alimentar mai competitiv şi mai echilibrat – pentru a consolida
poziţia fermierilor prin sprijinirea organizaţiilor de producători, a
organizaţiilor interprofesionale şi dezvoltarea circuitelor scurte între
producători şi consumatori;
 continuarea încurajării măsurilor de agromediu, în funcţie de
specificitatea teritorială (două din cele șase priorităţi ale politicii de
dezvoltare rurală sunt protejarea şi refacerea ecosistemelor şi acţiunile
de combatere a schimbărilor climatice);
 facilitarea instalării tinerilor fermieri, pentru a susţine crearea de locuri
de muncă şi pentru a încuraja generaţiile tinere să se implice in sectorul
agricol;
 stimularea ocupării forţei de muncă in mediul rural şi a spiritului
antreprenorial;
 o mai mare atenţie acordată zonelor dezavantajate din punct de vedere
natural, prin intermediul unei indemnizații suplimentare care să
completeze celelalte ajutoare care se acordă deja în cadrul politicii de
dezvoltare rurală;
 o politică mai simplă şi mai eficace prin simplificarea unor mecanisme.
De la lansarea propunerilor legislative, au avut loc o serie de dezbateri în
Consiliu, Comitetul Special Agricol şi Parlamentul European, urmând ca
negocierile să se finalizeze la sfârşitul anului 2012-începutul anului 2013, pentru
ca din 2014 noua PAC să poată fi implementată. În paralel, în această perioadă,
se desfăşoară şi negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual pentru
ansamblul politicilor europene, care ar trebui să se finalizeze cel mai târziu la
începutul anului 2013, forma finală a celorlalte politici – inclusiv PAC – fiind
practic dependentă de aceste negocieri.
Conform propunerii legislative ale Comisiei Europene pentru perioada
2014-2020, suma destinată agriculturii şi dezvoltării rurale pentru toate statele
membre va fi de 435,6 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 39% din bugetul total
al UE. Acesta va avea aceeaşi structură de sprijin, cu doi piloni, unul de sprijin
direct (Pilonul 1) şi cel de-al doilea indirect, prin dezvoltare rurală (Pilonul 2).
Din această sumă, 418,4 miliarde euro sunt pentru PAC (din care 76% pentru
Pilonul 1 şi 24% pentru Pilonul 2), iar restul de 17,1 miliarde euro se vor aloca
astfel: 5,1 miliarde pentru cercetare şi inovare in domeniul agricol, 2,5 miliarde
pentru siguranţa alimentară, 2,8 miliarde pentru ajutoarele alimentare pentru
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persoanele cele mai defavorizate, 2,8 miliarde pentru Fondul European de Ajustare
la Globalizare iar 3,9 miliarde pentru o nouă rezervă în cazul situaţiilor de criză în
sectorul agricol.

6.1. Redefinirea plăţilor directe – propunerea legislativă
a Comisiei Europene
Plăţile directe sunt percepute drept cea mai importantă subvenţie pentru
fermieri (sprijin pentru venitul fermierilor, menit să compenseze decalajul de
venituri faţă de alte activităţi economice), de aceea, în viitoarele negocieri, una
dintre „bătăliile” cu miză importantă se va da în jurul modului în care se vor
împărţi între statele membre sumele alocate pentru această formă de sprijin.
În regulamentul propus de Comisie pentru sprijin prin Pilonul 1 al PAC39
se prevede ca distribuţia sprijinului direct să fie mai „echitabilă” şi se propune şi o
„cheie de redistribuire” 40 între statele membre, care în momentul de faţă este
considerată, mai ales de noile state membre UE, „de neacceptat”. Cu toate că, cel
puţin la nivel declarativ, s-a dorit reechilibrarea valorii plăţilor directe între statele
membre, Comisia Europeană a fost nevoită să facă o propunere fezabilă şi
echilibrată bugetar şi politic, luând în considerare elemente care depăşesc raţiunile
politicii agricole europene, fiind mai aproape de păstrarea unui echilibru între
statele membre preponderent contributoare şi cele net beneficiare.
Dacă presupunem că nu vor fi modificări faţă de propunerea legislativă,
atunci, pentru România, plata la hectar va creşte de la 135 de euro în 2013 la
aproape 200 Euro în 2019, decalajul de sprijin/ha persistând şi în viitoarea PAC,
atât faţă de alte state europene, cât şi faţă de media UE (estimată la 266 euro/ha).
Din acest punct de vedere, fermierii români vor rămâne oarecum într-o competiţie
inegală cu alţi fermieri europeni. În ceea ce priveşte contribuţia naţională la
finanţarea plăţilor directe, s-a păstrat prevederea din tratatul de aderare, conform
căruia Bulgaria şi România pot utiliza plăţile directe naţionale pentru a completa
sumele acordate în cadrul schemei de plată de bază.
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Pe baza propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului, de stabilire a
unor norme privind plăţile directe către agricultori în baza sistemelor de ajutor din cadrul politicii
agricole comune (regulamentul privind plăţile directe).
40
În cazul statelor membre în care valoarea plăţilor directe este mai mică de 90% din media UE,
aceasta să fie acoperită gradual cu câte o treime din acest decalaj, prin reducerea graduală a
plafoanelor ţărilor care depăşesc media UE-27 cu peste 190%.
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Conform propunerii legislative, fermierii vor avea acces la două scheme
de sprijin (plăţi directe), una obligatorie şi una facultativă. Schema obligatorie va
fi compusă din următoarele instrumente:
 o plată de bază care va înlocui cele două scheme curente (schema de
plată unică şi schema de plată unică pe suprafaţă), care va funcţiona pe
baza drepturilor la plată alocate la nivel naţional (sau regional) tuturor
fermierilor, în funcţie de numărul hectarelor lor eligibile în primul an de
aplicare;
 o plată pentru fermierii care aplică practici agricole benefice
pentru climă şi mediu (30% din plafonul naţional anual), şi anume:
diversificarea culturilor, menţinerea pajiştilor permanente şi a zonelor
de interes ecologic. Fermierii care practică agricultura ecologică
beneficiază automat de această plată, în timp ce fermierii din zonele
„Natura 2000” vor trebui să respecte cerinţele relevante din legislaţia
aferentă acesteia;
 o plată suplimentară de 25% din plata de bază în primii cinci ani,
pentru tinerii fermieri (cei care nu au împlinit 40 de ani) care îşi încep
activitatea, plată ce poate fi completată prin ajutoare din programul de
dezvoltare rurală (prin elaborarea unor subprograme pentru tinerii
fermieri, prin care să răspundă nevoilor specifice ale acestora din
fiecare stat membru) Această măsură este limitată la dimensiunea
maximă a unei ferme medii din statul membru respectiv, iar în cazul
statelor membre în care dimensiunea fermei este redusă, inclusiv în
România, limita este de 25 ha. În acest scop se va putea utiliza
maximum 2% din pachetul financiar naţional destinat plăţilor directe.
Aceasta înseamnă că un tânăr fermier român care îşi începe activitatea
în 2013 va primi circa 34 de euro în plus/ha timp de cinci ani pentru
maximum 25 ha;
 schema simplificată pentru micii fermieri (până la 10% din plafonul
naţional anual pentru plăţi directe); aceştia pot primi o plată forfetară
care înlocuieşte toate plăţile directe şi simplifică sarcina administrativă
prin reducerea obligaţiilor legate de ecologizare, de eco-condiţionalitate
şi de controale pentru aceşti fermieri. Astfel, orice fermier care solicită
sprijin în 2014 poate decide, până la 15 octombrie 2014, să participe la
această schemă şi, prin urmare, să primească o plată anuală stabilită de
statul membru la o sumă cuprinsă între 500 şi 1.000 de euro. De
asemenea, în cadrul Fondului de dezvoltare rurală, va exista o finanţare
pentru consilierea micilor fermieri în vederea dezvoltării economice şi
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granturi pentru restructurare în cazul regiunilor cu o mare fragmentare a
terenurilor agricole. În România, fermele mici (1-3 ha) reprezintă deja
12,5% din totalul suprafeţei eligibile pentru plăţi directe, ceea ce
înseamnă că plafonul de 10% din pachetul naţional pentru plăţi directe
va fi depăşit dacă toţi potenţialii beneficiari optează pentru schema
micilor fermieri. Fermele de 1-2,5 ha ar putea beneficia de această plată
unică pe fermă (primind 500 de euro), dar ar putea exista şi situaţii în
care şi ferme din clase de mărime mai mari (4-5 ha) să adopte această
formulă simplificată (în caz că le va fi permis), mai ales în cazul unor
fermieri bătrâni, care nu-şi mai pot lucra corespunzător terenurile41.
Prin schema facultativă se pot oferi următoarele forme de sprijin:
 o plată pentru fermierii din zonele care se confruntă cu
constrângeri naturale (până la 5% din plafonul naţional anual),
conform criteriilor specifice din Pilonul 2, măsură prin care se
recunoaşte că este necesar să se acorde un sprijin de venit fermierilor în
scopul menţinerii acestora în zonele care se confruntă cu constrângeri
naturale specifice. Această plată va completa sprijinul existent în cadrul
dezvoltării rurale;
 o schemă de sprijin cuplat (până la 5% din plafonul naţional anual, cu
posibilitatea de depăşire a acestuia în cazuri particulare), pentru anumite
tipuri de activităţi agricole sau pentru anumite sisteme agricole dificile,
dar care sunt deosebit de importante din motive economice şi/sau
sociale. Sprijinul se acordă în măsura în care este necesar pentru a
menţine nivelurile actuale de producţie;
 o plată specifică pentru cultura de bumbac.
Ca principii generale de acordare a plăţilor directe, Comisia propune o
direcţionare a sprijinului direct spre fermierii care sunt angajaţi activ în activităţile
agricole. Astfel nu vor primi plăţi directe persoanele fizice sau juridice sau
grupurile de persoane fizice sau juridice, dacă: cuantumul anual al plăţilor directe
este mai mic de 5% din veniturile totale obţinute de acestea din activităţi
neagricole, în cel mai recent an fiscal; sau dacă suprafeţele lor agricole sunt în
principal suprafeţe menţinute în mod natural într-o stare adecvată pentru păşunat
sau pentru cultivare, iar persoanele respective nu desfăşoară pe suprafeţele în
cauză activitatea minimă stabilită de statele membre. Această prevedere nu se
aplică fermierilor care au primit plăţi directe în valoare de sub 5.000 de euro în
anul precedent. Dacă aceste propuneri rămân valabile, teoretic nu vor primi bani
41

Giurcă D., Alexandri C., Rusu M., 2012.
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cei care îşi lasă terenul nelucrat sau cei al căror teren agricol este folosit pentru
golf, imobiliare, aeroporturi etc. Pentru România, din estimările noastre, această
măsură nu va afecta fermele de până la 27 de hectare în 2014 şi de până la 20 de
hectare în 2020.
În propunerea de regulament se reia o temă care nu este nouă şi care a fost
propusă aproape la fiecare reformă a PAC42, şi anume problema modulării/reducerii şi plafonării progresive a sprijinului destinat fermelor mari. Concret se
propune o reducere a cuantumului plăţilor directe (a plăţilor de bază) care
urmează să fie acordate unui fermier într-un an calendaristic astfel; cu 20% pentru
plăţile/fermă cuprinse între 150.000 și 200.000 de euro; cu 40% pentru plăţile/
fermă cuprinse între 200.000 și 250.000; cu 70% pentru plăţile/fermă cuprinse
între 250.000 și 300.000 de euro; cu 100% pentru plăţile/fermă de peste 300.000
de euro.
Plafonarea nu se aplică plăţilor efectuate de statele membre pentru practici
agricole benefice pentru climă şi mediu şi plăţilor din bugetul naţional. Sumele
obţinute prin reducerea şi plafonarea plăţilor destinate marilor beneficiari rămân
în statele membre în care au fost generate şi vor fi utilizate pentru finanţarea de
proiecte care aduc o contribuţie semnificativă în domeniul inovării, conform
propunerii de regulament pentru dezvoltarea rurală.
Reducerea sumelor acordate fermelor mari se va aplica la cuantumul
sumelor pentru plata de bază posibil de primit, după ce din suma totală s-au
scăzut salariile plătite şi declarate efectiv de fermier în anul precedent, inclusiv
impozite şi contribuţii sociale aferente ocupării forţei de muncă. Dacă această
prevedere (neagreată până la ora actuală de statele membre, inclusiv de România)
se va menţine, atunci vor fi afectate veniturile fermelor de peste 2.000 ha.
Există unele prevederi de tip preventiv în propunerea de regulament care
vizează atât plafonarea, cât şi schema pentru ferme mici, prin care se cere statelor
membre să se asigure că nu se va acorda nicio plată fermierilor în cazul cărora s-a
dovedit că, după data publicării propunerii de regulament, au creat în mod
artificial condiţiile necesare pentru a evita efectele acestora, cu alte cuvinte că nu
există o suspiciune că fermierul, pentru a evita plafonarea sau pentru a primi mai
uşor banii prin schema pentru ferme mici, îşi divizează exploataţiile sau creşte
artificial costurile cu forţa de muncă.
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Reforma din 1992 (scăderea procentuală a plăţilor directe funcție de categoria de ferme), Agenda
2000 (reducerea cu 20% a plăţilor directe între 100.000 și 200.000 de euro şi cu 25% a celor peste
200.000 de euro), Mid-Term Review (prin care după modulare suma maximă/fermă să fie de
maximum 300.000 de euro), Health Check (o reducere graduală cu 10% a plăţilor peste 100.000 de
euro, cu 25% a plăţilor peste 200.000 de euro şi cu 45% pentru plăţile peste 300.000 de euro.
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Faţă de regulamentul în vigoare, în propunerea legislativă apare
flexibilitatea între cei doi piloni de sprijin. Există posibilitatea transferului de
sume din Pilonul 1 spre Pilonul 2 (10% din plafon) şi din Pilonul 2 spre Pilonul 1
(5% din cuantumul destinat programelor finaţate prin programele de dezvoltare
rurală).
Conform unor estimări (Giurca, Alexandri, Rusu, 2012), România ar putea
să transfere în 2014-2020 o sumă maximă din plafonul naţional pentru plăţi
directe de 1.281.696 mii euro (10%), sumă care nu mai este disponibilă pentru
plăţi directe sau poate decide să transfere din Pilonul 2 în Pilonul 1 pentru plăţi
directe până la 5% din cuantumul alocat pentru sprijinirea măsurilor din cadrul
programelor de dezvoltare rurală finanţate din FEADR, sume care ulterior nu mai
sunt disponibile pentru măsurile din Pilonul 2. Deoarece decalajul în ceea ce
priveşte plăţile directe între statele membre se va menţine, România ar putea
solicita să transfere un procent de 10% din fondurile pentru dezvoltare rurală
pentru completarea plăţilor directe.
De asemenea, şi în viitor se va menţine sprijinul pentru fermierii din
zonele montane şi din alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu
alte constrângeri specifice. Astfel, aceştia vor primi o plată, suplimentar faţă de
plata de bază, în scopul compensării costurilor suplimentare şi pierderilor de venit
suportate de fermieri din cauza constrângerilor impuse producţiei agricole în
zonele în cauză. România ar putea aloca un fond maxim în perioada 2014-2020 de
640.848 de mii de euro (5% din plafonul naţional).
Se menţine posibilitatea acordării unui sprijin cuplat, iar gama de produse
care ar putea beneficia de acest tip de sprijin este mai largă. Conform propunerii
de regulament, sprijinul cuplat se poate acorda fermierilor în sectoarele sau
regiunile în care un anumit tip de agricultură sau produs agricol este deosebit de
important din motive economice şi/sau sociale, şi/sau de mediu. Acest sprijin
cuplat se acordă sub forma unei plăţi anuale, în limite cantitative definite şi pe
baza unor suprafeţe sau producţii fixe sau a unui număr fix de animale. Pentru
finanţarea acestei plăţi se poate utiliza până la 5% din plafonul lor naţional anual.
În România există încă multe sectoare, cum ar fi lapte şi produse lactate, ovine şi
caprine, carne de vită, orez, sfeclă-de-zahăr, legume și fructe, care ar putea fi
susţinute prin plăţi cuplate şi de aceea ar trebui analizată în detaliu această
posibilitate.
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6.2. Măsuri ale Pilonului 2 pentru ajustarea structurii
exploataţiei
Propunerile Comisiei în ceea ce priveşte dezvoltarea rurală sunt aliniate la
Strategia Europa 2020, prin care se stipulează că, în viitor, creşterea economică în
UE ar trebui să fie inteligentă (bazată pe cunoaştere şi inovare), durabilă (în
conformitate cu nevoile pe termen lung ale planetei) şi inclusivă (benefică pentru
întreaga societate). Obiectivul principal declarat este de a realiza o integrare mai
bună între politicile Uniunii privitoare la zonele rurale. Astfel, misiunea principală
a politicii de dezvoltare rurală a UE pentru perioada 2014-2020 urmăreşte trei
obiective principale: competitivitatea agriculturii; gestionarea durabilă a resurselor
naturale; dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor rurale.
Priorităţile politicii de dezvoltare rurală vor avea „domenii de intervenţie”
corespunzătoare, în aşa fel încât priorităţile şi domeniile de intervenţie vor oferi
baza de funcţionare a FEADR pentru zonele rurale ale UE. Acestea vor fi, de
asemenea, folosite pentru a stabili obiective-ţintă de dezvoltare rurală, care vor fi
convenite între Comisie şi fiecare autoritate responsabilă din ţările membre. Se
prevede ca pentru viitoarea perioadă bugetară, finanţarea pentru politica de
dezvoltare rurală va fi menţinută la nivelul curent, şi anume 14,6 miliarde de
euro/an.
Politica de dezvoltare rurală va fi mai bine coordonată cu alte politici ale
UE, astfel că un nou mecanism „Cadrul Strategic Comun” (CSC) este propus în
regulament pentru a garanta această coordonare. Mai multe fonduri ale UE vor
oferi sprijin pentru zonele rurale, şi anume Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC) şi
Fondul European Maritim şi de Pescuit (FEMP). CSC va avea rolul de a ajuta
fondurile implicate să se completeze reciproc. Acesta va înlocui, la nivelul UE,
Cadrul Strategic actual la politicii de dezvoltare rurală. Abordarea coordonată a
politicilor la nivel naţional se va realiza printr-un contract de parteneriat cu fiecare
stat membru sau regiune. Aceste contracte vor fi o punte de legătură între
provocările la nivelul UE, pe de o parte, şi cele la nivel naţional, regional şi local,
pe de altă parte. Planurile de dezvoltare rurală vor rămâne şi în continuare
principalul instrument pentru punerea în aplicare a politicii de dezvoltare rurală,
bazat pe scheme multianuale, cofinanţate de statele membre (sau regiunile lor).
Conţinutul planurilor va fi influenţat de CSC şi de contractele de parteneriat.
În propunerea legislativă Comisia a propus o serie de măsuri noi, însă
numărul de măsuri pentru perioada 2014-2020 este mai redus decât „meniul”
actual (perioada 2007-2013). Acesta oferă o gamă de instrumente pentru
rezolvarea diverselor provocări cu care se confruntă zonele rurale, iar alegerea
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măsurilor va fi la latitudinea statelor membre/regiunilor. Acestea vor decide ce
măsuri vor fi utilizate pentru a servi o prioritate şi se va pune accent pe utilizarea
acestor măsuri în asociere. Aşa cum este conceput, este indiscutabil că multe
priorităţi şi obiective nu pot fi realizate prin utilizarea unei singure măsuri, ci în
combinaţie. Vor fi cazuri în care o anumită măsură poate contribui la realizarea
mai multor priorităţi.
Flexibilitatea va continua să fie o caracteristică esenţială pentru Planul de
Dezvoltare Rurală tocmai pentru a răspunde nevoilor variate ale zonelor rurale din
fiecare stat membru. În plus, faţă de structura standard bazată pe programare,
statele membre şi regiunile vor avea în viitor posibilitatea să acorde un sprijin
special anumitor grupuri, zone sau obiective, dacă doresc.
În noul proiect de regulament FEADR măsurile propuse subliniază faptul
că o atenţie deosebită este acordată diferitelor categorii de ferme, activităţi sau
anumitor zone, prezentate în continuare.
 Tinerii agricultori. Aceştia sunt consideraţi garanţi ai viitorului
agriculturii, prin faptul că pot aduce energie şi idei noi pentru acest
sector. În prezent, ei se confruntă cu diverse dificultăţi, în special, în
ceea ce priveşte accesul la terenuri şi la credit.
 Fermele mici. Acestea au o contribuţie deosebită la diversificarea
produselor, conservarea habitatelor, dar în unele zone din UE se
confruntă cu provocări diferite faţă de cele cu care se confruntă fermele
mai mari.
 Zonele de munte. În multe cazuri, ele oferă produse deosebite şi
ecosisteme atractive. Cu toate acestea, zonele montane se pot confrunta
cu provocări speciale, legate de climă şi de izolare.
 Lanţurile scurte de aprovizionare pot aduce beneficii economice,
sociale şi de mediu (prin asigurarea unei părţi mai mari din valoarea
adăugată pentru agricultori, prin reducerea amprentei de carbon, prin
stimularea distribuţiei produselor alimentare, precum şi prin favorizarea
contactului faţă în faţă între producători şi cumpărători). Aceasta poate
fi de ajutor pentru a reduce distanţa de la producător la consumator.
 Sectoarele agricole speciale. Ele există în unele părţi ale UE şi au un
impact semnificativ asupra unor zone rurale specifice, care au nevoie de
restructurare.
Principalele măsuri care, aplicate în mod coordonat, pot contribui la
comasarea terenurilor sunt:
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 măsurile pentru dezvoltarea fermelor şi afacerilor:
- pentru instalarea tinerilor fermieri care au posibilitatea de a accesa
prin proiecte un sprijin de 70.000 de euro/exploataţie;
- dezvoltarea fermelor mici (statul membru va defini mărimea „fermei
mici”) prin accesarea de proiecte de până la 15.000 de euro/fermă
mică (o altă abordare a măsurii actuale de sprijin pentru fermele de
semisubzistenţă);
- dezvoltarea de activităţi nonagricole în mediul rural;
- plăţi anuale acordate fermierilor care participă la „schema pentru
micii fermieri” şi care îşi transferă definitiv exploataţia şi drepturile
de plată corespunzătoare altui fermier. Sprijinul se plăteşte începând
cu data transferului şi până în 2020 şi va fi 120% din plata pe care ar
fi primit-o în cadrul schemei pentru ferme mici din Pilonul 1, pentru
România ar fi de 600 de euro/fermă;
 accesarea de proiecte pentru investiţii în active fizice (tinerii fermieri
putând primi o subvenţie suplimentară de până la 20% faţă de ceilalţi
solicitanţi);
 servicii de consiliere (1.500 de euro/consiliere/fermă);
 sprijin pentru scheme de calitate pentru produse agricole şi alimentare
(3.000 de euro/exploataţie/an);
 sprijin pentru cooperare şi pentru înfiinţarea de grupuri de
producători;
 sprijin pentru agricultura ecologică;
 sprijin pentru bunăstarea animalelor: porci, păsări, bovine pentru carne;
 sprijin pentru fermierii din zonele care se confruntă cu constrângeri
naturale;
 măsuri pentru gestionarea riscurilor:
- sprijin pentru asigurarea culturilor şi a animalelor (65% sprijin
din prima de asigurare pentru contractele de asigurări care acoperă
pierderile cauzate de un fenomen meteorologic nefavorabil, de o
boală a animalelor sau a plantelor sau de infestarea parazitară);
- sprijin pentru înfiinţarea de fonduri mutuale pentru bolile
animalelor şi ale plantelor şi pentru incidentele de mediu (65%
sprijin din costurile eligibile ale funcţionării fondului mutual care
trebuie să fie acreditat de statul membru);
- sprijin prin instrumentul de stabilizare a veniturilor, acest sprijin
poate fi acordat numai în cazul în care scăderea venitului fermierului
depăşeşte 30% din venitul mediu anual al acestuia (se acordă sprijin
în valoare de 65% din costurile eligibile pentru funcţionarea fondului
mutual).
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Statele membre şi regiunile vor avea posibilitatea să elaboreze
subprograme de dezvoltare rurală care să acorde o atenţie deosebită nevoilor
oricăreia dintre temele menţionate în proiectul de regulament. Fiecare subprogram
va conţine: o analiză specifică a punctelor forte, punctelor slabe, oportunităţilor şi
ameninţărilor (SWOT), referitoare la tema în cauză; obiective specifice care
trebuie atinse; o selecţie corespunzătoare de măsuri.
În cadrul sub-programelor, măsurile de investiţii utilizate în favoarea
fermelor mici şi în favoarea lanţurilor scurte de aprovizionare vor presupune o
rată maximă a cheltuielilor publice în raport cu cheltuielile totale (un plus de
10% din intensitatea ajutorului). În cadrul măsurii de sprijin al investiţiilor în
active fizice, în cazul tinerilor agricultori şi al zonelor de munte, rata maximă a
ajutorului se va negocia.

6.3. Potenţialul de comasare a terenurilor în perioada 2014-2020
Pentru a estima „potenţialul” de comasare a terenurilor este necesar să
analizăm datele pe care le avem la dispoziţie, referitoare la dinamica structurii
fizice a exploataţiilor din ultimii ani, şi anume, cele din recensământul general
agricol (RGA pentru perioada 2002-2010) şi cele din bazele de date ale Agenţiei
de Plăţi şi Intervenţie din Agricultură (APIA) pentru fermele eligibile pentru plăţi
directe, adică de peste un hectar şi care au parcele de peste 0,3 ha, pentru perioada
de după aderare (2007-2010) .
În ultimii opt ani nu s-au produs schimbări majore în structura
exploataţiilor, păstrându-se practic acelaşi tipar polarizat cu numeroase exploataţii
foarte mici şi un număr limitat de exploataţii foarte mari, segmentul de ferme
medii fiind în continuare insuficient dezvoltat (anexa 6.1 şi tabelele 6.1 şi 6.2).
Suprafaţa medie/exploataţie nu s-a schimbat semnificativ, fiind în 2010 de 3,45 ha, o
creştere cu 0,34 ha faţă de 2002. Gradul de fărâmiţare este încă ridicat.
Exploataţiile foarte mici, sub un hectar, ocupă 4,5% din suprafaţa totală, care încă
este exploatată de aproape jumătate din numărul total de „fermieri” (2,1 milioane),
scăderea numărului acestora faţă de 2002 fiind practic imperceptibilă (anexa 6).
Din această categorie exploataţiile sub 0,3 ha reprezintă aproape jumătate, iar
după cum au evoluat, se poate spune că s-a produs o uşoară comasare.
Dacă analizăm dinamica structurii exploataţiilor pe clase de mărime
(tabelul 6.1), observăm că procesul de comasare a fost mai accentuat la
exploataţiile între unu și cinci hectare şi cinci și zece hectare, numărul acestora
scăzând pe fiecare categorie cu circa 20%. Creşterile aproape duble de pe
segmentele 20-30 ha, 30-50 ha şi 50-100 ha demonstrează că totuşi a avut loc un
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proces natural de comasare, în general în favoarea fermelor de dimensiuni medii,
şi se poate afirma că acest proces s-a accentuat după 2007 şi ca efect al
introducerii unor politici dedicate, şi anume renta viageră (detaliată în capitolul 3),
dar şi ca efect al implementării programelor de preaderare SAPARD şi, ulterior, a
Politicii Agricole Comune, prin care s-au realizat o serie de investiţii care au
stimulat dezvoltarea agriculturii performante.
Tabelul 6.1. Dinamica structurii exploataţiilor, pe clase de mărime, în perioada 2002-2010
Clasa de
mărime

RGA 2002
Nr.

RGA 2010

% din
total

Nr.

RGA 2002

% din
total

ha

RGA 2010

% din
total

ha

% din
total

<1
1-2 ha
2-5 ha
5-10 ha
10-20 ha

2.169.258
897.891
952.395
218.880
37.408

50,5
20,9
22,2
5,1
0,9

2.137.531
712.243
727.155
182.218
43.526

49,7
16,6
16,9
4,2
1,0

758.815
1.272.611
2.907.958
1.440.945
471.098

5,4
9,1
20,9
10,3
3,4

707.294
1.010.528
2.229.032
1.208.941
570.231

4,5
6,4
14,0
7,6
3,6

20-30 ha

5.527

0,1

9.716

0,2

131.584

0,9

233.510

1,5

3.950
3.850
10.203
4.299.362

0,1
0,1
0,2

8.192
7.547
13.656
3.841.784

0,2
0,2
0,3

149.588
258.043
6.540.070
13.930.710

1,1
1,9
46,9

314.573
525.210
6.498.872
13.298.191

2,0
3,3
41,0

30-50 ha
50-100 ha
>100 ha
Total

Sursa: prelucrare pe baza datelor RGA 2002 şi a datelor preliminare RGA 2010.

Dacă analizăm şi dinamica exploataţiilor eligibile pentru sprijin din bazele
de date APIA, se constată aceeaşi dinamică de concentrare, mai ales în segmentul
cuprins între unu și cinci hectare (tabelul 6.2), care este, practic, şi cel mai
voluminos ca număr de beneficiari (80% din total şi 22% din suprafaţa eligibilă).
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Tabelul 6.2. Dinamica structurii exploataţiilor eligibile pentru sprijin pe suprafaţă pe clase de
mărime în perioada 2007-2010
Clasa de
mărime
ha
<1
1-5
5-10
10-50
>50
Total

2007
Nr.
4.961
1.000.096
162.039
53.335
16.413
1.236.844

2010
%
0,4
80,9
13,1
4,3
1,3
100

Nr.
1.633
879.380
137.316
55.204
19.139
1.092
672

2007
%
0,1
80,5
12,6
5,1
1,8
100

Nr.
3.287
2.439.138
1.076.625
999.460
5.089.377
9.607.888

2010
%
0,0
25,4
11,2
10,4
53,0
100

Nr.
1.098
2.093.356
918.820
1.088.130
5.536.881
9.638.285

%
0,0
21,7
9,5
11,3
57,4
100

Sursa: Prelucrare pe baza datelor APIA.

Putem afirma pe baza analizei anterioare că principala resursă de
exploataţii cu potenţial ridicat de comasare se află în categoria de mărime de unucinci hectare şi 5-10 ha, exploataţii care ocupă 30% din suprafaţa eligibilă pentru
plăţi (conform datelor APIA) şi 34% din suprafaţa agricolă utilizată, conform
datelor provizorii RGA 2010.
O caracteristică a agriculturii româneşti este îmbătrânirea populaţiei care
lucrează în sector, după cum s-a menţionat şi în capitolul 1 al acestui studiu. Din
analiza detaliată a bazei de date APIA, în anul 2010 doar 1% dintre beneficiarii
eligibili pentru plăţi directe aveau sub 30 de ani şi exploatau mai puţin de 100 mii
ha, în timp ce 58% dintre beneficiarii de plăţi directe aveau peste 60 de ani,
lucrând 2,3 milioane ha. (figura 6.1)
Figura 6.1. Suprafaţa eligibilă pentru plăţi pe categorii de vârstă a beneficiarilor (ha)

Sursa: Prelucrare pe baza datelor APIA.
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Deoarece în ultimii ani categoria de ferme între unu și cinci hectare a fost
mai dinamică din punct de vedere al restructurării, considerăm că şi pe viitor se va
menţine acest potenţial; în această ipoteză, am aprofundat analiza acestei
categorii, coroborând cu structura de vârstă a beneficiarilor. Astfel, după cum se
poate observa din tabelul 6.3, peste 87% dintre beneficiarii de plăţi directe de
peste 70 de ani şi 83% dintre cei cu vârsta între 60-70 de ani, au exploataţii de 1-5
ha. Toţi aceşti „fermieri” exploatează, teoretic, 1,3 milioane de ha.
După anul 2010, nu a mai continuat programul Renta viageră, fiind o
măsură de sprijin care a fost sub incidenţa Sunset clause (încheierea perioadei
tranzitorii de trei ani de la aderare, perioadă în care România a putut utiliza, în
paralel cu instrumentele PAC, toate măsurile interne de politică agricolă folosite
în perioada de preaderare). Cu siguranţă, această categorie de ferme ar mai fi
scăzut ca pondere dacă s-ar fi continuat cu o măsură de stimulare de acest tip şi
după 2010.
Tabelul 6.3. Beneficiarii de plăţi directe şi suprafaţa deţinută, din categoria 1-5 ha, pe categorii de
vârstă şi ca pondere în total structură de vârstă
Categoria
de vârstă

< 30 ani
Nr.

categoria
1-5 ha
% din total
categorie
de vârstă

(mii)
7,2

(mii
ha)
18

70,6

19,1

30 - 40 ani

40 - 50 ani

Nr.

Nr.

(mii)
55,7

(mii
ha)
134

74,8

25,6

(mii)
107,8

(mii
ha)
262

76,3

28,8

50 - 60 ani
Nr.
(mii)
184,3

(mii
ha)
449

79,5

38,9

60 - 70 ani

> 70 de ani

Nr.

Nr.

(mii)
242,4

(mii
ha)
586

(mii)
306

(mii
ha)
720

82.9

49.8

87.1

63,4

Sursa: Prelucrare pe baza datelor APIA.

6.3.1. Ipoteze pentru estimarea potenţialului de comasare
Pe baza datelor şi analizelor prezentate anterior şi ţinând cont de
propunerile de regulamente ale Comisiei Europene pentru viitoarea Politică
Agricolă Comună, am încercat să estimăm posibila dinamică a comasării
exploataţiilor în perioada 2014-2020 sub influenţa unor măsuri de politici
(finanţate din bugetul UE prin PAC, sau prin politici naţionale compatibile cu
PAC, susţinute din bugetul naţional) care ar putea avea impact direct sau indirect
asupra acestui fenomen.
În ceea ce priveşte sprijinul posibil de acordat după 2013 prin Politica
Agricolă Comună presupunem că România va negocia şi va utiliza într-o variantă
optimistă următoarele măsuri:
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schema simplificată pentru fermele mici (fermele între unu și trei
hectare ar putea primi 500 de euro/fermă, sursa de finanţare fiind din
fonduri europene, Pilonul 1);
plata suplimentară de 25% din plata de bază (pentru România, aceasta
ar însemna circa 34 de euro în plus/ha) în primii cinci ani pentru tinerii
fermieri (cei care nu au împlinit 40 de ani) care îşi încep activitatea,
pentru ferme de maximum 25 ha (sursa de finanţare: Pilonul 1);
plăţi cuplate cu producţia pentru o serie de produse şi pentru anumite
tipuri de activităţi agricole dificile dar care sunt deosebit de
importante din motive economice şi/sau sociale;
măsuri pentru dezvoltarea fermelor şi afacerilor (sursa de finanţare:
Pilonul 2):
˗ pentru instalarea tinerilor fermieri;
˗ dezvoltarea fermelor mici;
˗ dezvoltarea de activităţi nonagricole în mediul rural;
˗ plăţi anuale acordate fermierilor care participă la „schema pentru
micii fermieri” şi care îşi transferă definitiv exploataţia şi drepturile
de plată corespunzătoare altui fermier;
accesarea de proiecte pentru investiţii în active fizice (sursa de
finanţare: Pilonul 2);
servicii de consiliere (sursa de finanţare: Pilonul 2);
sprijin pentru scheme de calitate pentru produse agricole şi alimentare
(sursa de finanţare: Pilonul 2);
sprijin pentru cooperare şi pentru înfiinţarea de grupuri de
producători (sursa de finanţare: Pilonul 2);
sprijin pentru agricultura ecologică (sursa de finanţare: Pilonul 2);
sprijin pentru bunăstarea animalelor: porci, păsări, bovine pentru
carne (sursa de finanţare: Pilonul 2);
sprijin pentru asigurarea culturilor şi a animalelor (sursa de
finanţare: Pilonul 2);
sprijin pentru înfiinţarea de fonduri mutuale (sursa de finanţare:
Pilonul 2);
sprijin prin instrumentul de stabilizare a veniturilor (sursa de finanţare:
Pilonul 2);
sprijin pentru fermierii din zonele care se confruntă cu constrângeri
naturale (sursa de finanţare: Pilonul 2).

O ipoteză suplimentară pentru stimularea comasării, pe care o menţionăm
fără a o recomanda neapărat, este ridicarea pragului de eligibilitate pentru plăţi
directe, deoarece în propunerile de regulamente ale Comisiei se stipulează doar
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cerinţele minime care trebuie respectate pentru a primi plăţi directe (să nu fie mai
mici de 100 de euro/an/exploataţie, iar suprafaţa pentru care se acordă să nu fie
mai mică de un hectar), astfel:


o ridicare a pragului de eligibilitate la două hectare ar lăsa fără sprijin
direct circa 404.000 de producători ce exploatează 590 mii ha;
 ridicarea plafonului la trei hectare, ar lăsa fără sprijin direct 659 mii de
fermieri, ce exploatează 1,2 milioane ha.
Această ipoteză suplimentară este una sensibilă, deoarece ar lipsi de
sprijinul adus de plata directă foarte mulţi agricultori, care, practic, sunt
dependenţi de aceste venituri, din cauza lipsei altor oportunităţi (pensii, venituri
din alte activităţi). Decizia de a vinde sau arenda terenul (de unu-trei hectare) este
luată mai greu de aceşti fermieri, pentru că ar trebui să renunţe la un venit anual
sigur, deci ridicarea pragului de eligibilitate pentru plăţi directe ar putea determina
decizia de a vinde sau arenda o parte din teren.
După cum s-a specificat în capitolul anterior, „meniul” PAC oferă
instrumente de politici viitoare care au impact direct sau indirect asupra procesului
inerent de „comasare naturală”. Totuşi, având în vedere specificul şi dinamica
structurală a fermelor din România, acestea nu sunt suficiente, astfel că va fi
nevoie şi de măsuri speciale care ar putea fi finanţate din fonduri naţionale, care să
ţintească comasarea terenurilor.
Din punct de vedere al politicii naţionale presupunem că:
 se va decide înfiinţarea unei agenţii care va avea rol de comasare
prin cumpărare sau arendare; cumpărarea ar trebui să se facă la preţul
pieţei (presupunem un preţ mediu de 2.000 de euro/ha); arendarea ar
putea fi pe termen scurt (cinci ani) sau lung (zece ani);
 se va acorda sprijin de la bugetul de stat pentru încadastrarea
terenurilor (sursa bugetul naţional şi finalizarea cu succes a
proiectului CEZAR);
 se va introduce o schemă de ajutor de stat pentru ieşirea din
agricultură a fermierilor vârstnici (cu fonduri din bugetul naţional,
conformă cu reglementările europene şi cu cadrul general de sprijin
post-2013, similar cu cel existent43).
43

OG nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate
producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, include la art. 4 şi art. 10, în categoria ajutoarelor
de stat, comasarea terenurilor. Ajutoarele pentru comasarea terenurilor sunt compatibile cu piața
comună în sensul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de
notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat, în cazul în care sunt acordate exclusiv
pentru cheltuieli juridice și administrative, inclusiv pentru cheltuieli privind anchetele, de până la
100% din costurile reale suportate.
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Beneficiarii unei astfel de scheme ar fi fermierii proprietari de terenuri sau
moştenitorii aflaţi în succesiune, care vând/arendează terenurile unor cumpărători/
arendaşi (inclusiv unei agenţii/bănci de terenuri), în scopul creării unor suprafeţe
compacte, care să permită exploatarea şi obţinerea de producţii performante. O
astfel de schemă de sprijin este inspirată de experienţa programului Renta viageră
şi de o propunere din anul 2011 a specialiştilor din Ministerul Agriculturii44.
Obiectivul schemei este acordarea unei compensaţii băneşti pentru o
perioadă limitată (cinci ani) în schimbul părăsirii activităţii agricole comerciale.
Suplimentar, propunem susţinerea costurilor cu intabularea şi încadastrarea
terenurilor (până la 100%) pentru actele cadastrale care privesc vânzarea,
arendarea, schimbul terenurilor, în vederea creşterii şi compactării suprafeţelor
exploataţiilor.
Cedentul poate fi persoană fizică sau persoană fizică autorizată, care
deţine un teren agricol între trei şi zece hectare şi desfăşoară activităţi agricole.
Condiţia de eligibilitate este să aibă vârsta de cel puţin 65 de ani, să fie în
evidenţele APIA pentru plăţi directe, să înceteze definitiv orice activitate agricolă
cu caracter comercial, cedând exploataţia prin arendare sau vânzare. Cedentul ar
urma să primească 200 euro/ha/an, timp de cinci ani.
Cesionarul poate fi o persoană juridică ce desfăşoară activităţi agricole
sau o persoană fizică sau persoană fizică autorizată care cumpără sau arendează
suprafeţe de teren de la cedent sau de la mai mulţi cedenţi, în scopul creşterii şi
comasării suprafeţelor de teren agricol pe care le exploatează. Cesionarul poate fi
şi o agenţie specializată, de tipul băncii funciare.
6.3.2. Estimarea potenţialului de comasare (un exerciţiu de calcul)
Pe baza ipotezelor expuse anterior, am estimat potenţialul de comasare a
terenurilor, plecând de la categoriile de vârstă ale beneficiarilor eligibili pentru
plăţi directe care au ferme cu dimensiuni de unu și cinci hectare şi cinci și zece
hectare, cele care ar trebui să aibă cea mai dinamică tendinţă de restructurare.

44

Giurca D., „Opţiuni de politici pentru stimularea utilizării terenurilor şi comasare”, lucrare
prezentată la seminarul româno-olandez Comasarea terenurilor/bănci funciare, MADR, mai 2011
și la „The Second International Workshop on Land Consolidation and Land Banking”, Budapesta,
iunie 2011.
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Fermieri cu vârsta peste 60 de ani
Conform datelor APIA aferente anului 2010, beneficiarii de plăţi directe
cu vârsta de peste 60 de ani reprezentau 62,3% din totalul beneficiarilor de plăţi
directe şi lucrau 2,3 milioane ha, din care 1,3 milioane ha în exploataţii mai mici
de 5 ha. Această categorie de beneficiari va depăşi vârsta de pensionare în 2014.
Ce opţiuni au aceştia după anul 2014?
-

-

Vor avea posibilitatea accesării schemei simplificate pentru micii fermieri
(500 euro/fermă) şi ar putea opta pentru acest tip de sprijin (mai ales cei
care au ferme de până la 3 ha – circa 400 de mii de fermieri, cu o suprafaţă
de 750 mii ha, deoarece suma ar fi mai mare decât suma primită prin plăţi
directe şi i-ar scuti de controale şi birocraţie).
O parte dintre ei ar putea ceda prin arendare sau vânzare terenul, utilizând
schema de ajutor de stat (prezentată anterior). Dacă aceste opţiuni nu sunt
posibile, atunci sprijinul prin schema de ajutor propusă ar fi doar pentru
acoperirea cheltuielilor cu actele notariale.

În aceste condiţii, presupunem că din categoria de fermieri cu exploataţii
între unu și cinci hectare şi având vârsta de peste 60 de ani, cei ce vor accesa
schema simplificată pentru micii fermieri (500 euro/ha) vor fi în jur de 340 mii
(75% din cei cu ferme între unu și trei hectare şi 25% dintre cei cu ferme între
două și trei hectare) cu o suprafaţă de circa 700 mii ha. Valoarea sprijinului
european pentru aceşti fermieri ar fi de 170 de milioane de euro. Astfel ar deveni
disponibile pentru comasare prin diverse scheme 600 mii ha.
Din categoria de fermieri care exploatează peste 5 ha şi au peste 60 de ani
(95,5 mii fermieri cu un milion de hectare) presupunem că 5% vor accesa schema
pentru ferme mici (circa 4,7 mii de fermieri care au ferme de până la 10 ha
reprezentând circa 50 de mii ha – valoarea sprijinului din fonduri europene prin
schema pentru ferme mici fiind pentru această categorie de 2,4 milioane de euro).
În aceste condiţii, estimăm un disponibil de teren pentru comasare de 950 mii ha.
În total, estimăm un potenţial de comasare de 1,55 milioane de hectare
pentru categoria de fermieri cu vârsta de peste 60 de ani (în anul 2010); estimăm
că 750 mii ha ar putea fi sub incidenţa schemei de sprijin simplificate pentru micii
fermieri, care va fi sprijinită prin fonduri din Pilonul 1. Dinamica comasării celor
1,55 milioane de hectare va depinde foarte mult şi de modul de dezvoltare a
sectorului agroalimentar sub incidenţa indirectă a implementării programelor din
Pilonul 2 care vor stimula indirect comasarea, precum şi de disponibilul de
fonduri din bugetul naţional pentru susţinerea unor scheme de ajutor de stat de
tipul celor menţionate în ipoteze.
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Fermieri cu vârsta între 30 și 60 de ani
În anul 2010 erau 590 de mii de beneficiarii de plăţi directe cu vârsta între
30 și 60 de ani care exploatau 2,6 milioane de hectare. Dintre aceştia, 348 de mii
aveau ferme între unu și cinci hectare, suprafaţa totală exploatată de acești fermieri
fiind de 845 mii ha. Această categorie de beneficiari ar trebui să fie una dinamică,
deoarece unii dintre ei vor mai fi încă de vârstă activă după 2014 şi probabil că
majoritatea au şi alte activităţi nonagricole, iar unii sunt în migraţie temporară în
căutarea unui loc de muncă. Ce opţiuni au aceşti fermieri după anul 2014?
- Vor avea posibilitatea accesării schemei simplificate pentru micii
fermieri (500 euro/fermă), de exemplu, cei care au ferme mici de până
la 5 ha şi sunt angajaţi în alte activităţi neagricole, sau cei care sunt în
proces de migraţie temporară în căutarea unui loc de muncă sau locuiesc
în zonele urbane) ar putea opta pentru acest tip de sprijin. Estimăm că
100 de mii de fermieri cu o suprafaţă de 172 mii ha cu ferme de până la 3
ha vor accesa schema pentru micii fermieri, deoarece suma primită prin
această schemă ar fi mai mare decât suma primită prin plăţi directe şi i-ar
scuti de controale şi birocraţie; valoarea sprijinului prin fonduri europene
pentru aceştia ar fi de 50 de milioane de euro.
- O parte (mai ales cei care mai au cel puţin zece ani până la pensie) ar
putea alege schema de ajutor de stat şi ar ieşi din agricultură, urmând să
vândă sau să arendeze. Estimăm că alţi 150 de mii de fermieri cu ferme
de până la 5 ha ar putea alege această soluţie, iar suprafaţa disponibilă
pentru comasare ar fi de 250 mii ha.
- Ceilalţi fermieri cu exploataţii de până la 5 ha, şi anume 98 de mii de
fermieri cu o suprafaţă de 423 mii ha, şi restul de 242 de mii de fermieri
cu ferme de peste 5 ha au cele mai mari şanse să se dezvolte spre ferme
mai mari. Nu putem face o estimare riguroasă, dar în această categorie
se află principalul pol de creştere a dimensiunii fermelor. Probabil că, în
timp, circa două milioane de hectare din această categorie se vor
transforma în ferme de dimensiuni medii, iar numărul de beneficiari din
această categorie va scădea la 40-60 mii faţă de 490 mii (fără cei care ar
accesa schema pentru micii fermieri) câţi sunt în prezent.
Fermieri cu vârsta de până la 30 de ani
În anul 2010, fermierii de până în 30 de ani beneficiari ai plăţilor directe
erau în jur de 10 mii şi exploatau doar 93 de mii de hectare. Dintre aceştia, cei cu
ferme de până la cinci hectare erau cei mai numeroşi – șapte mii – şi exploatau 18
mii de hectare. Ce opţiuni au aceşti fermieri după anul 2014?
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- Potrivit ipotezelor prezentate anterior, tinerii fermieri vor avea
oportunităţi de dezvoltare, de aceea nu estimăm decât că numărul celor
care exploatează suprafeţe de până la 5 ha se va diminua semnificativ,
însă numărul celor care vor exploata suprafeţe mai mari va creşte
considerabil. Probabil că această creştere se face din potenţialul de
comasare a celorlalte categorii, în special al celei de peste 60 de ani
(cel puţin 1 milion de hectare cu ferme medii de 50-100 de hectare, deci
cu un număr de maximum 20 mii de beneficiari).
- Categoriile de beneficiari cu vârste de până la 30 de ani vor putea
accesa, pe bază de proiecte, şi alte măsuri din Pilonul 2 şi vor beneficia
de efectele măsurilor orizontale şi ale abordării integrate a utilizării
tuturor fondurilor (cadrul strategic comun) de dezvoltare.
Evident, toate aceste estimări sunt bazate pe ipoteze optimiste, în care se
presupune ca vor exista resurse de finanţare şi cofinanţare, iar programele de
dezvoltare din Pilonul 2 vor fi implementate într-un ritm susţinut. De asemenea,
sub incidenţa unor măsuri cu finanţare europeană, precum şi prin schema de ajutor
de stat şi banca de terenuri, chiar şi categoria de ferme de sub un hectar va suferi
modificări în timp. În tabelul 6.4 şi anexa 6.2 este prezentată dinamica potenţială a
structurii fermelor din România în varianta cea mai optimistă posibil, sub
ipotezele detaliate în acest capitol.
Tabelul 6.4. Structura fermelor în 2020 şi dinamica dezirabilă (în varianta cea mai optimistă) faţă
de anul 2010
Clasa de
Număr ferme
% faţă de
mărime
2020
2010
a fermei
(mii)
< 1 ha
1.500
70
1-5 ha
600
42
5-10 ha
200
110
10-50 ha
120
195
50-100 ha
60
795
>100 ha
20
146
Total
2.500
65
Sursa: Estimări proprii pe baza datelor analizate.

Suprafața
2020
(mii ha)
950
1.172
1.700
2.100
2.400
7.300
15.622

% faţă de
2010
91
32
125
158
359
94
98
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CAPITOLUL 7
EFECTELE CONSOLIDĂRII ASUPRA CREŞTERII ECONOMICE
7.1. Concluzii şi recomandări generale
Analiza dinamicii structurii fermelor din România în ultimii 20 de ani
evidenţiază practic că România poate fi considerată un caz special printre fostele
ţări comuniste, din punct de vedere al tranziţiei agriculturii spre economia de
piaţă, fără politici coerente pe termen lung şi, în general, lipsindu-i politicile
dedicate consolidării terenurilor. Măsurile sporadice şi insuficient promovate, de
tipul rentei viagere, deşi au avut efecte vizibile, nu au fost aplicate o perioadă
suficient de lungă. Nu vom reveni asupra cauzelor, acestea fiind multiple, dar le
putem aminti pe cele mai importante: în primul rând, constrângerile legate de
finalizarea târzie a retrocedărilor şi de costurile ridicate ale încadastrării
terenurilor; lipsa unui sistem de asigurări sociale pentru agricultori (similar celui
din Polonia sau Franţa), majoritatea agricultorilor care au fost puşi în posesia
terenurilor fiind pensionarii sau viitorii pensionari ai fostelor CAP-uri, recunoaşterea activităţii lor recente fiind greu de dovedit din punct de vedere al rigorilor
europene, fapt ce a determinat imposibilitatea aplicării unor programe de tip
„pensionarea anticipată” cu fonduri din Pilonul 2; lipsa capitalului de lucru, dar şi
a infrastructurii, a fost o frână puternică pentru dezvoltarea unei pieţe funciare şi
implicit pentru creşterea valorii terenurilor agricole; mentalitatea depăşită, lipsa de
informaţie, dar şi gradul de sărăcie din mediul rural au menţinut o parte
semnificativă a terenurilor agricole din România la un nivel de producţie departe
de competitivitatea potenţială a acestora.
Propunerile de regulamente pentru viitoarea Politică Agricolă Comună ţin
cont de realităţile teritoriale şi structurale ale UE-27 şi oferă statelor membre mai
multă flexibilitate pentru a alege tipul de politică potrivită fiecărui stat. Unele
măsuri din „meniul” oferit în Pilonul 2, dar şi măsurile din Pilonul 1 pot contribui
la un proces de comasare mai sustenabil, însă nu suficient, dacă nu se completează
cu măsuri naţionale de tipul celor menţionate anterior (o agenţie cu rol de bancă
de terenuri, o măsură de ajutor de stat pentru sprijinirea costurilor de
încadastrare), măsuri pentru care sunt necesare fonduri din bugetul naţional
alocate pe termen lung.
O mai bună informare asupra politicilor agricole viitoare, în special asupra
posibilităţii opţiunii pentru sprijinul pentru ferma mică (schema micilor fermieri),
a sprijinului pentru tinerii fermieri, precum şi a acelor măsuri din Pilonul 2 – măsurile
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pentru dezvoltarea afacerilor (care include sprijin pentru instalarea fermierilor
tineri), măsurile dedicate cooperării şi grupurilor de producători, dar şi pregătirea
unui Cadru Strategic Comun cât mai coerent, bazat pe experienţele pozitive
anterioare, şi în care măsurile să fie alese în aşa fel încât să existe sinergie în
atingerea obiectivelor, ar putea aduce în timp premisele unei absorbţii mai bune a
fondurilor europene şi implicit dezvoltarea sectorului, care indirect ar influenţa şi
procesul de comasare.
Probabil că, pe termen scurt – până în 2013 –, comasarea nu va avea un
ritm mai susţinut decât până acum, fiind una inerţială, dar odată cu noul cadru
financiar multianual, dacă informaţia asupra noilor oportunităţi va fi difuzată
corect şi la timp, s-ar putea să existe un interes major în accesarea noilor măsuri.
Dacă se vor găsi resurse şi va exista o viziune politică pe termen lung în acest
sens, atunci probabil că şi procesul se va accelera.
Din estimările noastre, în varianta cea mai optimistă a unei absorbţii
masive a fondurilor UE şi în condiţiile unui sprijin prin măsuri naţionale finanţate
de la bugetul de stat, ne-am putea aştepta până în 2020 la schimbări structurale
importante ale exploataţiilor, în sensul creşterii ponderii fermelor de 10-100 de
hectare şi diminuării fermelor sub zece hectare, mai ales a celor deţinute de
fermieri cu vârsta de peste 65 de ani, ceea ce va conduce şi la un proces de
întinerire a forţei de muncă din agricultură.
Începând cu noua perioadă de programare, post-2013, fondurile de
dezvoltare rurală trebuie să ţintească rezolvarea unor constrângeri-cheie ale spaţiul
rural românesc, astfel încât, dincolo de gradul de absorbţie, esenţială să fie
eficienţa cheltuirii lor. Instrumentele din noul PNDR vor trebui să încurajeze
fermele să investească în proiecte de infrastructură privată: de stocare, de răcire,
de ambalare etc., şi să se orienteze spre produse cu valoare adăugată mare, ţinând
cont și de specificul regional, mărindu-şi în acest mod gradul de inserţie pe piaţă.
Conceperea unor mari proiecte de infrastructură publică (de exemplu,
canalele importante de irigaţii) ar trebui finalizată până în 2014 pentru a putea
primi finanţare din fondurile structurale de coeziune. Astfel ar fi facilitată
conectarea utilizatorilor de apă în sistem, cu fonduri din Pilonul 2.
Un alt set de măsuri deosebit de importante pentru România şi pentru care
noul „meniu” al Politicii Agricole Comune are prevăzute instrumente specifice
vizează protejarea veniturilor producătorilor agricoli, în condiţiile volatilităţii
ridicate a preţurilor, prin crearea de fonduri mutuale. Fermierii pot contribui la
crearea acestor fonduri (susţinute financiar şi din contribuţii din FEADR), în
perioadele favorabile, urmând să beneficieze de sprijin atunci când le scad
veniturile din agricultură.
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În paralel cu formele de sprijin prevăzute în bugetul naţional şi din fonduri
europene, sunt necesare măsuri care să faciliteze accesul exploataţiilor la
finanţarea bancară şi la piaţa asigurărilor, factori esenţiali pentru dezvoltarea
afacerii şi protejarea veniturilor fermierilor.
Cum interesul investitorilor pentru sector rămâne scăzut, iar ratele
dobânzilor, ridicate, este esenţială continuarea mecanismelor de preluare a riscului
de creditare, de tipul celor oferite prin fondurile de garantare.
La fel de importante precum riscurile economice sunt în prezent şi riscurile
de mediu –, iar gestionarea lor eficientă se impune cu prioritate pentru
producătorii agricoli din România, ale căror dotări tehnologice deficitare îi fac
vulnerabili în faţa unor aspecte tot mai excesive ale climatului continental. În
domeniul asigurărilor agricole, societăţile specializate nu despăgubesc fermierii
pentru calamităţi precum seceta sau îngheţul, relativ frecvente în România. Este
deosebit de oportună, în aceste circumstanţe, crearea de către producătorii agricoli
a unui fond de asigurări, din care s-ar putea acoperi, parţial sau total, diferenţa de
venit faţă de media ultimilor cinci ani, de exemplu (eliminându-se anul cel mai
bun şi cel mai slab), şi nu diferenţa de producţie45. Alimentarea acestui fond ar
trebui făcută de fermieri (printr-o sumă stabilită pe hectar) şi din bani publici, iar
administrarea sa ar putea reveni statului, organizaţiilor producătorilor agricoli sau
fondurilor de investiţii specializate, care să plaseze banii neutilizaţi pentru
despăgubiri în investiţii profitabile. Propunerea de regulament pentru sprijinul
pentru dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014-2020 prevede ea
însăşi un astfel de instrument, contribuţiile din Pilonul 2 urmând să acopere 65%
din prima pe care asiguratul o are de încasat. Dincolo de faptul că ar proteja
agricultorii de riscurile climatice şi i-ar încuraja să investească, un efect asociat ar
fi „scoaterea la lumină a producţiei agricole”, diminuarea evaziunii fiscale,
deoarece, pentru a putea utiliza o astfel de schemă de protecţie, potenţialul
beneficiar are interesul să-şi declare cu acurateţe veniturile încasate pentru fiecare
tip de recoltă.
Pentru a facilita introducerea de noi tehnologii în scopul creşterii
competitivităţii şi performanţelor exploataţiilor agricole, PAC post-2013 vizează
sprijinirea parteneriatelor cercetare-asociaţii de producători prin finanţarea de
proiecte care aduc o contribuţie semnificativă în domeniul inovării.
Nu în ultimul rând, există mari aşteptări în ceea ce priveşte organizarea şi
funcţionarea Camerelor agricole, instituţii private de interes public care să
ofere servicii de consultanţă şi extensie, să difuzeze informaţii de piaţă, să
45

Un astfel de model, utilizat și în state precum Franța și Canada, este descris în numărul 30/2012
al revistei Profitul agricol.
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faciliteze absorbţia fondurilor europene, să sprijine procesul de consolidare a
terenurilor agricole, să mobilizeze iniţiativa locală şi să constituie un partener de
dialog eficient cu autorităţile centrale pentru ameliorarea disfuncţionalităţilor
instituţionale46.

7.2. Propuneri de politici publice în sprijinul consolidării
exploataţiilor
Aşa după cum se întrevede din analizele elementelor determinante ale
procesului de consolidare, realizate în capitolele anterioare, deceniul în curs se
poate dovedi unul decisiv în ajustarea structurii exploataţiilor agricole din
România. Simplificând, există două motive principale care pot facilita procesul de
consolidare: primul îl reprezintă faptul că tot mai mulţi şefi de mici exploataţii (de
subzistenţă şi semisubzistenţă, beneficiare de plăţi directe din fonduri europene)
ajung la o vârstă care nu le mai permite să lucreze terenul pe care îl deţin; al
doilea este reprezentat de oportunitatea construirii unei strategii sui-generis de
consolidare a exploataţiilor, finanţată parţial prin noul program de dezvoltare
rurală care urmează a fi definit până în 2014. Specificul viitorului program este că
anumite instrumente tipice pentru restructurare nu mai fac parte din opţiunile
finanţate de PAC: este cazul pensionării anticipate, care dispare ca alternativă de
transfer al exploataţiei. Totuşi, există un mecanism alternativ de ieşire din
agricultură, prin intermediul Schemei micilor fermieri. Chiar dacă este un
mecanism ambivalent, pentru că, pe de o parte, le facilitează micilor fermieri
rămânerea în sistemul plăţilor directe, prin reducerea obligaţiilor administrative,
pe de altă parte, le permite părăsirea activităţii agricole şi ieşirea definitivă din
sistemul de acordare a plăţilor, contra unei compensaţii de 120% din plăţile
directe primite în cadrul schemei, pentru toată perioada de finanţare multianuală,
adică începând cel mai devreme cu 2015 şi terminând în 2020. Acest mecanism
este parte a propunerii legislative a Comisiei Europene, care urmează a fi aprobată
iniţial de Consiliul European (miniştrii agriculturii) şi ulterior de Parlamentul
European.
Propunerea nr. 1. Prima propunere pe care o facem este de a construi
viitoarea strategie de consolidare a exploataţiilor, centrată pe submăsura de
acordare de plăţi anuale celor care participă la Schema micilor fermieri şi
care îşi transferă definitiv exploataţia altui fermier. Acceptarea acestei
propuneri presupune ca prim pas o poziţie activă a României în negocierile în curs
46

Proiectul Legii Camerelor Agricole a fost adoptat de Camera Deputaților la data de 14 iunie
2012 și promulgat.
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ale Politicii Agricole Comune post-2013, în favoarea menţinerii prevederilor
referitoare la Schema micilor fermieri din regulamentul pentru plăţi directe,
respectiv pentru dezvoltare rurală. Ulterior, după aprobare, trebuie popularizată
posibilitatea intrării în această schemă (intrarea se face doar în 2014) şi
posibilitatea ieşirii (începând cu 2015), contra compensaţiei (primite până în
2020). Potenţialul României de a beneficia de această schemă este mare, intrarea
tuturor fermelor de până la 3 ha ar depăşi deja plafonul financiar propus de
Comisia Europeană. Suma pe care ar primi-o anual fermierii intraţi în schemă ar
fi de 500 de euro (nu este legată de suprafaţă), iar cea primită sub formă de
compensaţie, de cei care ies, de 600 de euro (de menţionat că nu există o condiţie
legată de vârstă pentru ieşire). Instituţiile implicate în gestionarea celor două
componente ale schemei sunt APIA (pentru cei intraţi) şi APDRP (pentru cei
ieşiţi), o eventuală unificare a agenţiilor după 2013 însemnând implicarea unei
singure instituţii.
Propunerea nr. 2. Complementar propunerii nr. 1 şi luând în considerare
experienţa pozitivă a derulării programului Renta viageră, care a vizat transferul
proprietăţilor (şi indirect al exploataţiei) de până la 10 ha, propunem introducerea unei scheme de ieşire din agricultură pentru fermierii în vârstă de
peste 65 de ani (la momentul 2015) cu exploataţii între trei şi zece hectare,
organizate pe terenul deţinut în proprietate şi care primesc plăţi directe (sunt
înregistraţi la APIA). Compensaţia pe care ar urma să o primească aceşti fermieri,
pentru renunţarea definitivă la plăţile directe europene odată cu vânzarea sau
arendarea terenului deţinut, ar urma să fie de 200 de euro/ha (adică similară
sumelor primite de micii fermieri) pentru o perioadă de cinci ani (deci nu pe viaţă,
ca în cazul Rentei viagere). Diferit de mecanismul descris în propunerea 1, sumele
acestea vor trebui plătite de la bugetul de stat, măsura fiind una de ajutor de stat.
Conform actualului regulament al ajutorului de stat, o astfel de măsură ar putea
presupune o negociere dificilă, dar ţinând cont de similaritatea cu măsura de ieşire
din schema fermelor mici, este de aşteptat ca, după aprobarea noilor regulamente
şi modificarea celui privind ajutorul de stat, negocierea să fie de fapt simplă (de
aceea, propunem debutul acestei măsuri tot din 2015). Instituţiile implicate în
derularea schemei sunt APIA (pentru certificarea ieşirii) şi o altă instituţie, de
exemplu Agenţia Domeniilor Statului (ADS), care a implementat şi programul
Renta viageră, printr-un oficiu special. Funcţionarea schemei ar putea fi limitată
pentru început la cinci ani (până în 2020, chiar dacă plăţile, acordate pe cinci ani,
vor continua şi după aceea), urmând ca după o evaluare să poată fi prelungită.
Propunerea nr. 3. Pentru a facilita implementarea propunerilor nr. 1 şi nr. 2
şi pentru a da un sens mai larg activităţii de gestionare a terenurilor agricole,
propunem înfiinţarea unei oficiu de amenajare rurală, cu două funcţii principale:
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implementarea unor planuri de comasare a parcelelor şi intervenţia pe piaţa
funciară pentru orientarea structurii fermelor. Funcţia de comasare a terenurilor
agricole ar putea fi realizată cu sprijinul financiar al PAC, prin Pilonul 2 (o măsură
de care în prezentul PNDR România nu a uzat) şi ar presupune programe voluntare de
schimb de parcele, inclusiv realizarea măsurătorilor cadastrale, înregistrarea
proprietăţilor etc. Intervenţia pe piaţa funciară, după modelul SAFER (agenţia
franceză de amenajare teritorială), necesită existenţa unor fonduri bugetare
considerabile, într-o primă fază, dar poate fi importantă pe termen mediu prin
facilitarea găsirii de destinatari ai terenurilor transferate prin măsurile de ieşire
propuse anterior. În plus, prin atribuirea exercitării unui drept de preemţiune acestui
oficiu se poate favoriza instalarea tinerilor fermieri, dar şi descuraja speculaţiile cu
terenuri agricole. Instituţia care ar putea prelua sarcina punerii în aplicare a acestei
propuneri este ADS, care în acest fel ar putea regândi concesionarea terenurilor pe
care le deţine, ar putea combina vânzarea unora dintre acestea şi cumpărarea altora şi
ar orienta transformările structurale ale exploataţiilor. Dacă pentru programele de
comasare a parcelelor va trebui să coopereze cu Agenţia Naţională de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară (ANCPI), pentru programele de intervenţie pe piaţa funciară
cooperarea se va realiza în interiorul ADS. Astfel, ADS, restructurată pentru a realiza
acest rol complex, poate îndeplini funcția de coordonator al strategiei de consolidare a
exploataţiilor.
Propunerea nr. 4. Pentru a completa la nivel tehnic şi a face funcţionale
măsurile anterioare, propunem rezolvarea situaţiilor de blocaj generate de
neînregistrarea proprietăţilor agricole prin subvenţionarea costurilor cadastrale
şi reducerea/eliminarea taxelor care vizează tranzacţiile funciare care duc la
comasări sau grupări de parcele. Măsura poate fi finanţată de la bugetul de stat,
sau eventual prin programe internaționale (împrumuturi, după modelul-pilot din
Proiectul CEZAR).
Efectul asupra creşterii economice a sectorului agroalimentar al aplicării
acestor măsuri în perioada 2014-2020 este estimat în subcapitolul următor.

7.3. Estimarea valorii adăugate brute a sectorului agroalimentar
din România la orizontul 2020
Estimarea contribuţiei sectorului agroalimentar la creşterea economică,
drept urmare a măsurilor de consolidare a exploataţiilor care ar putea fi
implementate în perioada 2013-2020, este realizată ca o prognoză în funcţie de
obiectiv, prin calcularea creşterilor de valoare adăugată brută (VAB) aduse de
anumiţi factori selectaţi, care contribuie direct la consolidarea exploataţiilor sau care
interacţionează nemijlocit cu procesul de consolidare. Ulterior, VAB a sectorului
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agricol, care include efectele măsurilor de consolidare, este pusă în relaţie schematic
cu VAB a industriei alimentare, obţinându-se astfel o estimare a VAB a sectorului
agroalimentar din România pentru anul 2020, în euro la preţurile anului 2009.
Estimarea efectelor măsurilor de consolidare asupra VAB a agriculturii a
presupus utilizarea unor formule simplificate de calcul al acestora, care să facă
trecerea de la datele microeconomice la agregatele macroeconomice. Mecanismul
identificat pentru cuantificarea acestor efecte a vizat două surse principale de
creştere a valorii adăugate: 1) rezultatele măsurilor de consolidare propriu-zise,
măsurate prin terenurile agricole care trec de la exploataţiile de subzistenţă şi de
semisubzistenţă la exploataţiile comerciale, dar şi prin terenurile reintroduse în
exploatare, dintre cele nelucrate în prezent; 2) rezultatele creşterii randamentelor
la principalele culturi de câmp, prin introducerea de tehnologii performante,
posibilă ca urmare a creşterii dimensiunii exploataţiilor şi sprijinită de investiţiile
cofinanţate de fondurile europene destinate agriculturii şi dezvoltării rurale.
Datele folosite direct pentru estimări provin din următoarele surse:
statistica exploataţiilor (Ancheta structurilor în ferme, 2007, Eurostat), reţeaua de
informaţii contabile agricole (RICA 2009), conturile economice ale agriculturii
(Eurostat 2009-2011), completate cu conturile naţionale (Eurostat 2008-2010).
Pentru aproximarea unor rezultate ale măsurilor de consolidare au fost folosite şi
date din alte surse, referitoare la: statistica producţiei (INS 2000-2011),
beneficiarii plăţilor directe (APIA 2010), structura recentă a exploataţiilor
(recensământul general agricol 2010, INS), beneficiarii rentei viagere (Oficiul
Rentei Viagere 2009). Valorile au fost exprimate în euro, în preţuri curente.
Ipotezele referitoare la măsurile de consolidare propriu-zisă descriu două
instrumente cu şanse de a fi implementate în România în perioada 2014-2020:
1) acordarea de compensaţii pentru beneficiarii Schemei micilor fermieri,
prevăzută de viitoarea Politică Agricolă Comună, care decid să părăsească
agricultura şi transferă terenurile către alte exploataţii, mai mari; 2) adoptarea unei
scheme naţionale de ajutor de stat pentru ieşirea din activitate a agricultorilor
vârstnici, inspirată de schema rentei viagere, dar adaptată contextului viitoarei
politici agricole.
Cuantificarea efectelor acestor două instrumente presupune că trecerea unor
terenuri din exploataţiile mici (de sub 1 ESU) în exploataţiile mai mari (de peste
1 ESU) este însoţită de o creştere de valoare adăugată brută pe total agricultură,
calculată ca produs între suprafaţa previzibilă a fi transferată şi diferenţa dintre
valoarea adăugată brută la hectar corespunzătoare exploataţiilor de sub 1 ESU şi cea a
exploataţiilor de peste 1 ESU. În preţurile anului 2009, dacă media VAB la nivel
naţional este de 464 euro/ha, creşterea pentru hectarul transferat este estimată cu
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ajutorul indicatorului de la nivel de exploataţie din RICA pentru anul 2009 (ultimele
date disponibile), anume Venitul agricol brut (corespondentul la nivel micro al VAB
de la nivel macro), ca diferenţă între media de 581 euro/ha în exploataţiile de peste
1 ESU şi 203 euro/ha în cele de sub 1 ESU.
Volumul terenurilor transferate prin ieşirea din schema micilor fermieri a
fost estimat la 250 mii ha dintr-un total de 1,2 milioane ha, iar al celor transferate
prin schema de ajutor de stat pentru vârstnici la 250 mii ha dintr-un total de 1,5
milioane ha. Aşa cum este descris în capitolul 6, schema micilor fermieri va
elibera terenuri de la cei care lucrează între unu şi trei hectare, iar schema de
ajutor de stat de la agricultorii în vârstă de peste 65 de ani care renunţă la
exploataţii cuprinse între trei şi zece ha.
Reintroducerea în exploatare a unor terenuri nelucrate (direct în exploataţiile
comerciale de peste 1 ESU) presupune o creştere a VAB de 581 euro/ha. Suprafaţa
estimată pentru reintroducerea în exploatare provine din două categorii distincte: pe
de o parte, din terenurile aflate în repaus (din cele aproximativ 850 mii ha,
presupunem recuperarea a 150 mii ha), iar pe de altă parte, a terenurilor agricole
neutilizate (recuperarea a 150 mii ha din circa 560 mii ha).
Efectele cumulate ale transferului terenului în exploataţiile mai mari şi ale
reintroducerii în exploatare reprezintă o creştere a VAB pe total agricultură cu
5,7%. Această estimare a efectelor măsurilor directe de consolidare a
exploataţiilor este una de mijloc între o variantă pesimistă, care presupune că nu
va fi posibilă o reintroducere în exploatare a niciunei suprafeţe, şi una optimistă,
care presupune o ieşire mai accentuată a fermierilor mici şi a celor vârstnici.
(tabelul 7.1)
Tabelul 7.1. Variantele de evoluţie a variabilelor rezultate din politicile de consolidare a
exploataţiilor agricole în perioada 2013-2020

Terenuri eliberate prin ieşirile din schema
micilor fermieri (mii ha)
Terenuri eliberate prin ieşirile vârstnicilor
prin schema de ajutor de stat (mii ha)
Terenuri în repaus, reintroduse în exploatare
(mii ha)
Terenuri neutilizate, reintroduse în
exploatare (mii ha)
Contribuţia procentuală la creşterea VAB
a agriculturii pe perioada 2013-2020

Varianta
pesimistă
250

Varianta
neutră
250

Varianta
optimistă
500

250

250

500

0

150

150

0

150

150

2,9%

5,7%

8,6%
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Ipoteza creşterii randamentelor culturilor de câmp este justificată de unele
argumente empirice: exceptând anii foarte proşti (2003 şi 2007 pentru grâu, cu
producţii în jur de 1.500 kg/ha, respectiv anii 2000 şi 2007 pentru porumb, cu
producţii de 1.500-1.600 kg/ha), randamentele au crescut cu aproximativ un sfert
în a doua jumătate a anilor 2000, comparativ cu prima jumătate, iar randamentele
în fermele organizate ca societăţi comerciale le-au depăşit pe cele din exploataţiile
individuale începând cu 2004; în plus, România are randamente dintre cele mai
mici din UE la aceste culturi, deşi potenţialul este mare, anumite analize
(OECD/FAO, 2012) arătând că randamentele la cereale şi oleaginoase în ţările
Europei de Est reprezintă doar 37% din randamentul viabil economic.
Efectul creşterii randamentelor la culturile de cereale, oleaginoase şi proteice
(de exemplu, de la 3.075 la 5.083 kg/ha în cazul grâului şi de la 4.363 la 7.616 kg/ha
în cel al porumbului, însemnând o creştere cu 70% a producţiei medii, adică atingerea
în România a nivelului Poloniei din anul 2009), reprezintă o creştere cu 56% a
venitului agricol brut al acestor culturi (media pe toate exploataţiile din România era
de 235 euro/ha în 2009), care, aplicată unei suprafeţe de aproximativ 4,8 milioane ha,
duce la o creştere a VAB pe total agricultură cu 9,8%.
Dacă aceste creşteri sunt aplicate mediei VAB a agriculturii din perioada
2008-2011, ceea ce presupune că în deceniul în curs va fi posibilă o anumită
stabilizare a producţiei vegetale, ca urmare atât a introducerii unor tehnologii noi
la nivel de fermă (inclusiv culturi adaptate condiţiilor climatice mai vitrege), cât şi
a unor programe de dezvoltare a infrastructurii agricole (irigaţii acolo unde este
posibil, depozitarea eficientă a producţiei), se ajunge în 2020 la o valoare
adăugată brută agriculturii47 de 8.556 de milioane de euro (în preţuri 2009).
Mai departe, contribuţia sectorului primar (Agricultură, vânătoare, silvicultură) la VAB totală ajunge la 9.651 de milioane de euro, presupunând menţinerea
actualelor proporţii dintre componente (un plus de 13% din VAB a agriculturii), iar
VAB a sectorului agroalimentar (presupunând păstrarea raportului dintre industria
alimentară şi agricultură la 0,8) ajunge la 17.443 de milioane de euro.

47

Estimarea nu a luat în calcul modificarea raportului dintre sectorul vegetal şi sectorul animal în
VAB a ramurii, o transformare care poate fi esenţială pentru valorificarea potenţialului agriculturii
României, dar şi în echilibrarea schimburilor comerciale cu produse agroalimentare.
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ANEXE
ANEXA 1.1
Formarea brută de capital fix în agricultură, 2010

UE-27
UE-15
Italia
Franţa
Germania
Spania
Regatul Unit
Olanda
Austria
Danemarca
Grecia
Belgia
Finlanda
România
Suedia
Polonia
Ungaria
Portugalia
Cehia
Irlanda
Slovenia
Lituania
Slovacia
Bulgaria
Letonia
Luxemburg
Estonia
Cipru
Malta
Sursa: Eurostat.

Formarea brută de capital
fix (milioane euro)
52.070
47.718
9.854
8.818
7.241
4.966
3.883
3.634
1.910
1.610
1.355
1.216
1.133
1.116
1.051
1.039
704
669
465
254
216
211
165
153
145
123
115
11
11

Rata de formare brută a
capitalului fix (% VAB)
36
38
42
32
52
22
46
41
71
60
25
45
79
17
71
13
35
28
46
19
52
32
46
11
61
144
49
4
19
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ANEXA 1.2
Indicatorii dezvoltării economice în sectorul primar
şi în industria alimentară (2009)

România
Ungaria
Polonia
Bulgaria
Lituania
UE-12
UE-27
România
Ungaria
Polonia
Bulgaria
Lituania
UE-12
UE-27
România
Ungaria
Polonia
Bulgaria
Lituania
UE-12
UE-27
România
Ungaria
Polonia
Bulgaria
Lituania
UE-12
UE-27
România
Ungaria
Polonia
Bulgaria
Lituania
UE-12
UE-27
130

Sectorul primar
Industria alimentară
Populaţia ocupată (mii persoane)
2.561
214,9 (2008)
283
133,5
2.117
504
738
114,3
132
47,4
6.301
1.271,8
12.365
4.504,3
Ponderea ramurii în total populaţie ocupată (%)
27,8
2,3
7,1
3,3
13,4
3,2
19,8
3,1
9,3
3,3
14,1
2,8
5,5
2
Rata medie de creştere a populaţiei ocupate, 2003/2009 (%)
-5,5
0 (2005-2008)
-5,6
-0,4 (2005-2009)
-2,8
0,2 (2005-2009)
-0,6
-0,2 (2005-2009)
-10,4
-1,5 (2005-2008)
-4,1
-0,3 (2005-2009)
-2,8
-0,3 (2005-2009)
Valoarea adăugată brută (milioane euro)
7.474
7.441,5 (2008)
2.592,9
1.732,4
10.015,9
1.450,4
784,1
947,8
29.328,3
16.250 (excl. BG, PL)
169.003
Ponderea ramurii în total VAB (%)
7,1
6
3,3
2,2
3,6
4,8
3,3
2
3,8
3,3 (excl. BG, PL)
1,6
2
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Rata medie de creştere a VAB (% pe an, 2003-2009)
România
-1,9
5,2 (2003-2008)
Ungaria
6
-5,81
Polonia
1,4
Bulgaria
-3,0
-5,2 (2003-2008)
Lituania
1,3
5,23
UE-12
UE-27
1,5
-0,49
Productivitatea muncii în agricultură (EUR/AWU) / în ind. alimentară (mii euro/angajat)
România
3.223 (medie 2007-2009)
34,6 (2008)
Ungaria
5.091(medie 2007-2009)
13
Polonia
3.314 (medie 2007-2009)
Bulgaria
3.316 (medie 2007-2009)
Lituania
4.613 (medie 2007-2009)
20
UE-12
3.659 (medie 2007-2009)
24,9 (excl.PL,BG)
UE-27
12.649 (medie 2007-2009)
Rata medie de creştere a productivităţii muncii (% pe an, 2003-2008)
România
1,1
5,5 (2005-2008)
Ungaria
10,6
-4,1 (2005-2009)
Polonia
5,7
Bulgaria
8,6
Lituania
14,5
5,3 (2005-2009)
UE-12
5,4
UE-27
3,4
Sursa: după EC DG Agri, Rural Development Report, 2011.
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ANEXA 1.3
Definiţia produselor agricole care fac obiectul schimburilor comerciale
internaţionale: materii prime, produse intermediare şi produse finite,
conform nomenclatorului combinat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
132

Materii prime
Grâu
Alte cereale (boabe şi seminţe)
Orez
Boabe de soia
Produse tropicale – stafide şi extracte
Produse tropicale – cacao
Tutun brut
Lână şi mătase (inclusiv coconi)
Alte produse vegetale (bambus și ratan pentru cultivare, material pentru împletituri etc.)
Bumbac, in şi cânepă
Produse intermediare (produse prelucrate primar)
Animale vii
Produse animaliere neadecvate consumului uman
Piei brute şi prelucrate, piei îmblănite
Lactate – lapte şi smântână (concentrate)
Ulei de măsline
Turte şi reziduuri din extracția uleiului
Malţ
Esenţe de uleiuri, ceară
Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale
Zahăr brut
Gluten, amidon şi amidon modificat
Acizi graşi şi alcooluri
Făinuri de cereale (exclusive de grâu)
Faină de grâu
Alte făinuri (de cartofi, de manioc etc.)
Alte seminţe oleaginoase (alune de pământ, copra, in, rapiţă, floarea-soarelui, alte
seminţe și fructe oleaginoase)
Alte zaharuri şi melase
Alcooluri din zahăr
Reziduuri vegetale
Alte produse vegetale (tuberculi, bulbi, conuri de hamei etc.)
Produse finite
Carne de bovine
Carne de porcine
Carne de pasăre
Carne de ovine și caprine
Alte cărnuri și subproduse
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2

Preparate din carne
Lactate – unt
Lactate – brânză
Ouă şi miere
Lactate – lapte, iaurt, smântână
Legume – proaspete, refrigerate sau uscate
Citrice
Fructe proaspete sau uscate (exclusiv citrice)
Preparate din fructe și alte vegetale
Produse tropicale – fructe și mirodenii
Preparate folosite în hrana animalelor
Extracte de cafea, supe, sosuri şi oţeturi
Flori proaspete şi plante ornamentale
Altele, nespecifice (drojdii)
Înghețată, ciocolată şi bomboane din zahăr
Produse tropicale – cafea, ceai şi mate
Preparate din cereale
Sucuri de fructe
Băuturi spirtoase și lichioruri
Vinuri și vermuturi
Alte băuturi fermentate și alcool nedenaturat
Bere
Ţigări şi ţigarete etc.
Alte produse
Produse neadecvate consumului uman (păr uman, carapace de broaște ţestoase, de scoici
și melci)
Ape, inclusiv cu adaosuri de zahăr
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ANEXA 2.1
Numărul tranzacţiilor din extravilan din baza de date ANCPI pe anul 2009
Judeţul
Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistriţa Năsăud
Botoşani
Brăila
Braşov
Buzău
Călăraşi
Caraş Severin
Cluj
Constanţa
Covasna
Dolj
Galaţi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi
Maramureş
Mehedinţi
Mureş
Neamţ
Olt
Prahova
Sălaj
Satu Mare
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiş
Tulcea
Vâlcea
Vaslui
Vrancea
Sursa: Baza de date ANCPI, 2009.
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Data începerii
înregistrărilor
02.03.2009
01.06.2009
23.02.2009
03.08.2009
02.02.2009
09.06.2009
09.07.2009
14.09.2009
02.12.2008
04.09.2006
30.06.2008
23.03.2009
13.07.2009
04.09.2006
01.10.2008
22.02.2010
14.09.2009
05.10.2009
18.12.2008
04.05.2009
30.03.2009
05.10.2009
03.08.2009
15.06.2009
27.04.2009
16.03.2009
11.05.2009
04.05.2009
09.08.2006
27.04.2009
22.06.2009
06.04.2009
17.11.2008
04.05.2009
26.01.2009
05.10.2009
19.12.2008
16.02.2009
14.09.2009

Numărul
tranzacţiilor
1.560
3.849
3.698
1.289
3.610
283
1.170
3.793
3.217
3.506
6.184
3.018
1.022
23.002
1.759
1
1.081
875
3.119
1.377
1.715
1.379
1.803
461
1.294
2.081
1.029
1.544
7.412
836
1.396
3.606
4.635
345
13.398
1.017
1.542
3.246
1.575

Suprafaţa
tranzacţiilor (ha)
844,5
6.058,5
7.811,1
3.179,7
3.939,9
106,8
1.641,3
4.790,3
2.347,1
13.860,2
11.391,6
2.429,8
577,9
65.871,2
3.390,5
0,7
1.864,6
1.588,0
2.713,2
2.502,8
1.391,7
2.566,7
744,1
652,2
1.137,6
1.713,8
839,2
2.540,4
14.426,5
778,3
1.646,9
2.076,8
2.818,7
1.086,0
25.069,7
2.148,0
1.423,6
4.296,8
1.882,1
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ANEXA 2.2
Preţuri estimative ale terenurilor din extravilan, din diferite regiuni, în 2008
(euro/ha)
Judeţ

Regiunea
de
dezvoltare

Preţul
estimat al
terenului
arabil din
zona
rurală
490-540

Bihor

Nord-Vest

Timiş

Vest

1.500-2.000

Ialomiţa

Sud

850-850

Olt

Sud-Vest

540

Constanța

Sud-Est

1.000-1.500

Botoşani

Nord-Est

120

Braşov

Centru

1.500

Exemple de
preţuri
mari din
extravilan

Exemple de
preţuri mici
din
extravilan

Alte
situaţii

3200 (Băile
Felix)

430 (departe
de căi
rutiere)

40.000
(adiacent
Timişoara)
26000
(acces la
drum
european)

1200 (sate
mai
îndepărtate)
300 (zona
inundabilă)

270
(păşuni,
fâneţe)
540-650
(livezi, vii)
5.000 (vie
Recaş)

2700
(adiacent
Slatina)

430 (sate
îndepărtate)

25000
(arabil,
adiacent
Constanța)
800
(adiacent
mun.
Botoşani)
4500
(adiacent
mun.
Braşov)

900 (păşuni)

120 (zona
rurală)

1.2001.400
(arabil, în
zone cu
irigaţii)
1.900 (vie,
Slatina)
375 (vie,
sate)
7.500 (la
drum
naţional)
3.000 (vie)
2.200
(livezi)

Preţul
mediu
efectiv,
2005
(MADR)
226

1054
327

207

298

232

650 (terenuri
arabile cu
pantă)

6.000
2387
(livezi)
250-350
(păşuni,
fâneţe)
Sursa: Expertize privind evaluarea valorii de circulaţie a bunurilor imobile, UNNPR 2008.
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ANEXA 2.3
Experienţa implementării măsurilor de ieşire din agricultură în Franţa
Perioada şi
contextul aplicării

Obiective
declarate
Obiectul cedării
Modalitatea de
cedare

Conditia de vârstă
Durata activităţii
anterioare

Condiţii privind
destinația
terenurilor

Durata
compensaţiei
Condiţii de
suprafaţă
Parcela de
subzistenţă
Valoarea
compensaţiei
Cheltuieli pentru
aplicarea măsurii
Suprafaţa
eliberată

Compensaţia viageră de ieşire
Franţa, din 1962 până în 1990
Legea complementară de orientare
(62-933), apoi reformele din 1978 şi
1984
Începutul modernizării, transferul
fermelor de la o generaţie la alta
Demografic, social, structural
Exploatația, responsabilităţile,
terenurile agricole
Până în 1984: prin luarea în arendă
sau proprietate cu titlu gratuit sau
oneros
După 1984: accent pus pe transferul
cu costuri reduse
Între 60 şi 65 ani după modalitatea de
cedare, 55 ani pentru compensaţia de
aşteptare
Până în 1984: 15 ani de activitate
agricolă, din care 5 ani ca şef de
exploataţie înainte de cedare
după 1984: 15 ani ca şef de
exploataţie înainte de cedare
Cedare interzisă partenerului
-SAU după: > ½ SMI(1963), < 2 SMI
(1984), < 3 SMI (1987)
- condiţie de vecinătate
- vârsta : < 56 ani, < 49 ani (1984)
- capacitate profesională
Pe viaţă (caracter viager)

Pensionarea timpurie
Prima directivă europeană în 1972:
D72/160/CEE
Aplicată în Franţa din 1992 (mărirea
exploataţiei) şi modificată ulterior, în
1995 (instalarea tinerilor) şi în 1998-2000
(agricultorii în dificultate).
Criza agricolă, pregătirea reformelor PAC
Social, structural
Exploatația, terenurile agricole
Accent pus pe transferul cu costuri reduse
(arendare)

Între 55 şi 59 ani
15 ani de activitate ca şef de exploataţie
înainte de cedare, respectiv 10 ani pentru
ajutoarele familiale şi 3 ani pentru
partener.
Cedare interzisă partenerului
- mărirea obligatorie a exploataţiei
- vârsta: < 55 ani
- capacitate profesională
Până la vârsta de pensionare

3 ha < SAU < 4 SMI

> ½ SMI (derogare posibilă)

1 ha, maximum

1 ha, maximum

După 1984: 3500 euro pentru ieşire,
plus alte sume mai mici condiţionate

Între 1995 şi 1998: sumă forfetară de
4.600 euro, plus alte sume mai mici
condiţionate
219 milioane în 1994
32 milioane în 2004

3,4 miliarde euro pe toată perioada,
adică 150 milioane euro anual
pentru 450.000 (în 1973), 600.000 (în
1981), 723.805 (în 1990) beneficiari
13,4 milioane hectare, adică 460.000
ha/an

1,4 milioane hectare

Sursa: Ghib şi Luca, 2011.
Nota: SMI – suprafaţa minimă de instalare, SAU – suprafaţa agricolă utilizată.
136

Consolidarea exploataţiilor agricole

ANEXA 2.4
Proiect-pilot pentru regruparea proprietăţilor şi dezvoltarea infrastructurii
pe baza practicii din Elveţia: Remetea, judeţul Harghita
Cu ajutorul unui grant de pus la dispoziţie de guvernul elveţian în 2008, în
localitatea Remetea din judeţul Harghita s-a desfăşurat un proiect-pilot privind
regruparea proprietăţilor şi dezvoltarea infrastructurii, cu scopul ameliorării
condiţiilor de trai ale celor 6.000 de locuitori, din care jumătate trăiesc din
activităţi agricole.
Comuna are 10.600 de hectare de teren, 2.200 de gospodării şi peste
22.000 de parcele între albia râului Mureş (700 m altitudine) şi lanţul Munţilor
Gurghiului (1.500 m), terenuri arabile care alternează cu fâneţe, păşuni şi păduri,
relief asemănător celui de la poalele Alpilor. Parcelele pe care se practică
agricultura sunt cele mai apropiate de centrul comunei, asigurând doar producţia
pentru autoconsum, în timp ce parcelele mai îndepărtate rămân adesea necultivate.
În plus, mai existau şi dificultăţi legate de titlurile de proprietate.
Comasarea terenului agricol din România înseamnă o dezvoltare complexă
a teritoriului, specialiştii elveţieni recomandând rezolvarea susţinută, pe termen
mediu (10-15 ani), a unor aspecte esenţiale cum ar fi clarificarea raporturilor de
proprietate, reducerea semnificativă a numărului corpurilor funciare şi a
numărului de exploataţii, astfel încât cele rămase să fie competitive, realizarea
unei reţele de drumuri uşor de întreţinut, regularizarea cursurilor de apă pentru
evitarea inundaţiilor, sprijinirea asocierii în scopul valorificării produselor,
formarea profesională şi diversificarea ocupaţională. Un proiect de comasare
poate creşte eficienţa economică a zonei cu peste 40%, creând şanse reale pentru
stabilizarea populaţiei tinere.
Proiectul a dovedit că, deşi necesară, iniţiativa locală nu este şi suficientă
pentru succesul proiectelor de comasare. Administraţia centrală şi legislativul
trebuie să asigure cadrul juridic pentru realizarea acestor demersuri de anvergură,
prin elaborarea de legi pe baza cărora poate fi realizată regruparea proprietăţilor şi
prin care mijloacele financiare provenite din diferitele fonduri de finanţare pot fi
retrase.
Un alt pas esenţial este delimitarea zonelor de construcţii, a cătunelor, a
zonelor protejate şi a celor agricole. Zonele forestiere unde defrişările sunt
interzise trebuie tratate separat.
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ANEXA 2.5
Proiectul CEZAR
Prin Legea nr. 14/2009 s-a ratificat Acordul de împrumut dintre România
şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 51,4
milioane de euro.
Obiectivul proiectului este de a sprijini guvernul în procesul de facilitare a
restructurării fermelor pe principii de piaţă, prin îmbunătăţirea capacităţii
fermierilor, a membrilor familiilor acestora şi a lucrătorilor agricoli de a-şi
gestiona activele şi venitul.
O componentă a proiectului este dedicată administrării terenurilor şi
cuprinde: delimitarea terenurilor şi înregistrarea titlurilor de proprietate (prin
delimitarea şi topografierea parcelelor; asigurarea de servicii juridice în cadrul
oficiilor ANCPI pentru înregistrarea titlurilor de proprietate; conversia digitală a
documentelor juridice şi cadastrale şi a hărţilor; actualizarea şi punerea completă
în funcţiune a sistemului informatic existent pentru înregistrare şi cadastru). Prin
această componentă se finanţează un proiect-pilot prin care se vor acoperi
cheltuielile privind înregistrarea în evidenţele de cadastru şi în cartea funciară a
peste un milion de proprietăți, din 13 județe:
Județul
Alba
Argeș
Bihor
Dolj
Brașov
Galați
Mureș
Olt
Suceava
Teleorman
Timiș
Dâmbovița
Călărași

Comuna
Ighiu
Albota, Ungheni
Borod
Mischii
Crizbav, Șinca Veche
Valea Mărului
Saschiz
Iancu Jianu, Valea Mare
Moara
Saelele, Mârzănești
Ortișoara
Corbii Mari
Nana Roseti

O altă componentă vizează consolidarea instituţională.
Termenul de finalizare a proiectului este 30 iunie 2013.
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ANEXA 3.1
Tabloul exploataţiilor specializate comparativ cu cele mixte, în unele state
membre UE (anchetele structurii fermelor, 2007)
Statul membru UE
Bulgaria
493 mii exploataţii;
3,05 milioane ha SAU
(suprafaţa agricolă
utilizată).
Germania
370 mii exploataţii;
16,9 milioane ha SAU.
Franţa
527 mii exploataţii;
27,4 milioane ha SAU.
Ungaria
626 mii exploataţii;
4,2 milioane ha SAU.
Polonia
2390 mii exploataţii;
15,4 milioane ha SAU.
România
3931 mii exploataţii;
13,7 milioane ha SAU.
Regatul Unit
370 mii exploataţii;
16,9 milioane ha SAU.

Exploataţii specializate
sectorul vegetal
68% din SAU în
exploataţiile de cereale,
oleaginoase, proteice;
7% din SAU în
exploataţiile de culturi de
câmp în general.
19% din SAU în
exploataţiile de cereale,
oleaginoase, proteice;
14% din SAU în
exploataţiile de culturi de
câmp în general.
27% din SAU în
exploataţiile de cereale,
oleaginoase, proteice;
9% din SAU în
exploataţiile de culturi de
câmp în general.
49% din SAU în
exploataţiile de cereale,
oleaginoase, proteice;
9% din SAU în
exploataţiile de culturi de
câmp în general.
16% din SAU în
exploataţiile de cereale,
oleaginoase, proteice;
13% din SAU în
exploataţiile de culturi de
câmp în general.
25% din SAU în
exploataţiile de cereale,
oleaginoase, proteice;
8% din SAU în
exploataţiile de culturi de
câmp în general.
21% din SAU în
exploataţiile de cereale,
oleaginoase, proteice;
9% din SAU în
exploataţiile de culturi de
câmp în general.

Exploataţii
mixte
13% din SAU;
45% din
exploataţii.

Exploataţii specializate
sectorul animal
12% din exploataţii,
specializate pe granivore (porci
şi păsări), ocupând 0,5% din
SAU.

28% din SAU;
27% din
exploataţii.

23% din SAU în exploataţiile
specializate pe lapte;
5% din SAU în exploataţiile
specializate pe selecţie şi
îngrăşare bovine.

20% din SAU;
18% din
exploataţii.

14% din SAU în exploataţiile
specializate pe lapte;
14% din SAU în exploataţiile
specializate pe selecţie şi
îngrăşare bovine.

27% din SAU;
43% din
exploataţii.

22% din exploataţii,
specializate pe granivore (porci
şi păsări), ocupând 1,2% din
SAU;
5% din SAU în exploataţiile
specializate pe ovine şi caprine.
9% din SAU în exploataţiile
specializate pe lapte;
5% din SAU în exploataţiile
specializate pe ovine şi caprine
(10% din exploataţii).

45% din SAU;
44% din
exploataţii.

50% din SAU;
27% din
exploataţii.

17% din SAU;
35% din
exploataţii;
(29% din
exploataţii, cu
9% din SAU,
neclasificabile).

19% din SAU în exploataţiile
specializate pe ovine şi caprine
(4% din exploataţii);
8% din exploataţii, specializate
pe granivore (porci şi păsări),
ocupând 0,9% din SAU.
30% din SAU în exploataţiile
specializate pe ovine şi caprine
(27% din exploataţii);
11% din SAU în exploataţiile
specializate pe selecţie şi
îngrăşare bovine (12% din
exploataţii);
10% din SAU în exploataţiile
specializate pe lapte.

Sursa: Prelucrarea informaţiilor din baza de date Eurostat.
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ANEXA 3.2
Raportul procentual dintre indicatorul de rentabilitate (FNI/UAA) al
exploataţiilor de diferite dimensiuni economice faţă de totalul exploataţiilor
(anii 2007-2009)
România
Anul
2007
2008
2009

Sub 4
ESU
147,13
122,69
130,89

4-8
ESU
141,56
133,53
152,79

8-16
ESU
63,57
90,56
99,83

16-40
ESU
14,54
42,90
80,22

40-100
ESU
52,23
35,55
39,64

Peste
100 ESU
65,11
91,63
30,34

Total

Sub 4
ESU
100,71
81,71
81,14

4-8
ESU
91,68
101,46
99,05

8-16
ESU
104,25
113,48
104,21

16-40
ESU
118,57
135,09
126,58

40-100
ESU
127,22
144,74
146,61

Peste
100 ESU
53,87
22,71
49,57

Total

100,00
100,00
100,00

Polonia
Anul
2007
2008
2009

100,00
100,00
100,00

Franţa
Anul

8-16
16-40
40-100
ESU
ESU
ESU
2007
83,16
94,03
91,31
2008
54,72
71,86
89,67
2009
83,16
94,03
91,31
Sursa: prelucrarea informaţiilor din baza de date RICA.
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Peste 100
ESU
112,45
126,85
112,45

Total
100,00
100,00
100,00
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ANEXA 3.3
Structura capitalului exploataţiilor agricole comerciale din unele ţări
membre UE

Sursa: Prelucrare pe baza datelor RICA.
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ANEXA 3.4
Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură
(la sfârşitul anului) în perioada 2007-2010
2007
2008
2009
2010
din care
Total
din care
Total
din care
Total
din care
proprietate
proprietate
proprietate
proprietate
majoritar
majoritar
majoritar
majoritar
privată
privată
privată
privată
174.003
170.755 174.790
172.494 176.841
174.505 180.433
178.187
Total

Tractoare
agricole fizice
Pluguri pentru 139.782
tractor
Cultivatoare
27.262
mecanice
Semănători
67.674
mecanice
Maşini de
5.876
stropit si
prăfuit cu
tracţiune
mecanică
Combine
24.656
autopropulsate
pentru recoltat
cereale
Combine
761
autopropulsate
pentru recoltat
furaje
Vindrovere
1.269
autopropulsate
pentru recoltat
furaje
Prese pentru
5.399
balotat paie și
fân

137.846 141.512

141.119 142.671

141.255

26.783

27.522

27.171

27.675

27.353

27.795

27.486

66.757

68.308

67.672

68.916

68.301

69.337

68.718

5.519

5.876

5.567

5.865

5.543

5.680

5.393

24.267

24.769

24.520

24.900

24.686

25.285

25.075

705

795

745

779

728

797

755

1.204

1.232

1.179

1.263

1.212

1.233

1.193

5.213

5.783

5.657

6.362

6.243

7.181

7.061

Sursa: Anuarul statistic al României, 2011.

142

140.105 142.519

Consolidarea exploataţiilor agricole

ANEXA 3.5

Sursa: MADR, Dotarea cu tractoare şi maşini agricole la data de 31 decembrie 2011.
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ANEXA 3.6

Sursa: MADR, Dotarea cu tractoare şi maşini agricole la data de 31 decembrie 2011.

144

Consolidarea exploataţiilor agricole

ANEXA 3.7
Evoluţia sistemului de irigaţii din România
Construirea primelor sisteme de irigaţii în România a început în anul 1945,
iar din raţiuni politice această activitate s-a dinamizat în perioada 1970-1989, când
au fost construite marile sisteme de irigaţii prin pompare. Aceste sisteme au fost
destinate în principal pentru irigarea porumbului, grâului, florii-soarelui şi sfecleide-zahăr, dar şi pentru culturile de orez şi legume. Majoritatea sistemelor (2,7
milioane ha) au fost dotate cu echipamente de udare cu mutare manuală, modul de
irigare fiind prin aspersiune, tehnică uzuală în acea perioadă, dar depăşită în zilele
noastre.
La sfârşitul anului 1989 era amenajată o suprafaţă cu infrastructură de
irigaţii de 3,1 milioane hectare (compusă din 375 de sisteme mari) care, după
acest an, în condiţiile destrămării economiei centralizate, s-a dovedit a fi supradimensionată şi imposibil de exploatat în mod eficient. Astfel o serie de proiecte
începute au fost abandonate (206 obiective s-au sistat definitiv şi 378 de obiective
s-au sistat temporar48) fapt care a favorizat degradarea şi sustragerile masive în
decursul timpului.
O mare parte a terenurilor amenajate pentru irigat este situată pe terase
înalte, deasupra sursei de apă, uneori la mai mult de 200 m deasupra respectivei
surse de apă, traseu care include uneori până la zece staţii de repompare.
Aproximativ 60% din suprafeţele amenajate pentru irigaţii includ înălţimi de
pompare de până la 75 m, fapt care se repercutează în costuri ridicate de
exploatare 49 . De exemplu, în judeţul Constanţa 91% din suprafaţa amenajată
pentru irigat are înălţimi de pompare de peste 75 m, iar în judeţele Giurgiu şi
Teleorman, 13 % din suprafeţele amenajate.
În perioada 1992-1994, printr-un proiect finanţat de Banca Mondială, s-a
elaborat un studiu care a avut ca obiectiv evaluarea viabilităţii sistemului de
irigaţii şi pregătirea unui program de investiţii pe termen lung în domeniu (zece
ani). În 1997, în cadrul aceluiaşi proiect, s-a realizat un studiu de fezabilitate
detaliat în care s-a abordat şi problema tarifelor pentru apă. Cele două studii au
relevat faptul că mai puţin de jumătate din cele 3,1 milioane de hectare amenajate
48

Evoluția sectorului agroalimentar din România, raport anual al Ministerului Agriculturii și
Alimentației, 1997, Editura Agris, București.
49
Până în anul 1989 amploarea reală a subvențiilor (mai ales pentru energia consumată pentru
pomparea apei) a fost mascată pentru a putea menține într-un ritm susținut serviciile de furnizare a
irigațiilor, astfel că, spre sfârșitul anilor ’80, statul se găsea deja în situația în care nu mai putea
furniza fondurile necesare lucrărilor esențiale de întreținere și exploatare a infrastructurii de
irigații, fapt care a favorizat degradarea treptată.
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cu infrastructură de irigaţii pot fi considerate potenţial viabile, datorită înălţimii
foarte mari de pompare şi gradului redus de utilizare a irigaţiilor (practic lipsa
cererii50).
O altă concluzie a acelor două studii a fost aceea că era necesară o reformă
instituţională, concretizată în transferul managementului activităţilor de irigare
către utilizatori. Ca urmare, s-a propus înfiinţarea unor Asociaţii de Utilizatori de
Apă pentru Irigaţii (AUAI) şi s-a propus o nouă strategie în domeniul irigaţiilor,
care să încurajeze irigaţiile economice şi utilizarea optimă a resurselor disponibile,
prin maximizarea potenţialului de pe suprafeţele unde irigaţiile erau estimate ca
fiind economic viabile (în condiţiile subvenţionării acceptate din acea perioadă).
Strategia de dezvoltare cuprindea următoarele domenii de intervenţie: reforma
subvenţiilor şi preţurilor; dezvoltarea Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru
Irigaţii (OUAI); restructurarea Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare 51 ;
reabilitarea componentelor de infrastructură deteriorate şi furnizarea de echipament de udare în câmp.
Ca urmare a deselor schimbări de guvern şi a fondurilor limitate, reforma
propusă a demarat abia în 1999 printr-un alt proiect finanţat de Banca Mondială
prin care se acorda asistenţă tehnică Asociaţiilor de Utilizatori de Apă (AUAI) şi
crearea unui cadru legislativ preliminar în acest sens (OUG nr. 147/1999), care
permitea înfiinţarea şi înregistrarea AUAI şi înfiinţarea a patru AUAI-pilot în
cadrul a patru sisteme de irigaţii considerate viabile: Sadova-Corabia, Mostiştea,
Nicoreşti-Tecuci şi Kogălniceanu. Tot pentru implementarea acelei strategii s-au
derulat şi alte proiecte destinate trainingului şi dezvoltării AUAI, cât şi finanţarea
unor vizite de studii în ţări în care sistemul de irigaţii este bazat pe principiile
dezirabile ale unei activităţi de irigare economice, proiecte care au fost finanţate
de USAID. Ca urmare a acestor iniţiative, până la sfârşitul anului 2004, au fost
înfiinţate 235 AUAI în toată ţara.
În paralel, s-a conturat şi restructurarea agenţiei SNIF şi, ca urmare, s-a
adoptat o nouă lege referitoare la îmbunătăţiri funciare (Legea nr. 138/2004 care
prevedea în detaliu noile atribuţii ale SNIF şi ale AUAI). Ca urmare a aplicării
acestei legi SNIF s-a transformat în două entităţi: (i) Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare (ANIF), care răspundea de activităţile de îmbunătăţiri
funciare de bază, inclusiv de administrarea sistemelor; (ii) Societatea Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare (SNIF), cu atribuţii în activitatea de întreţinere şi reparaţii
50

Deoarece precipitațiile sunt scăzute (300-500 mm) de-a lungul Dunării și Deltei acesteia,
irigațiile sunt necesare pentru asigurarea unor producții agricole performante stabile, dar, datorită
unui grad mare de variație a acestora de la an la an, există ani când cererea de apă pentru de irigații
este aproape nulă.
51
Până în anul 1989, SNIF avea 33.000 de angajați.
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(cu activitate subvenţionată la acea dată, dar cu obiectivul pe termen mediu la
acea data de a fi privatizată).
După adoptarea legii îmbunătăţirilor funciare şi a normelor metodologice
(Ordinul nr. 118/2005 și Legea nr. 233/2005), atribuţiile AUAI au fost revizuite,
astfel că acestea au trebuit să se reînregistreze ca OUAI (Organizaţii de Utilizatori
de Apă de Irigaţie) şi aveau posibilitatea să înfiinţeze federaţii de OUAI, iar
modalitatea de transfer al managementului activităţilor de irigaţii şi transferul de
proprietate s-a revizuit, în sensul că OUAI erau răspunzătoare pentru distribuţia
apei şi întreţinerea sistemului de irigaţii aflat pe teritoriul lor, cu toate că existau
şi cazuri în care infrastructura propriu-zisă se afla în proprietatea statului. Probabil
că acest aranjament de tip concesionare a fost impus la acea dată pentru a proteja
infrastructura până în momentul în care acestea devin suficient de puternice să-şi
finanţeze lucrările de întreţinere şi de reparaţii la propriile sisteme. Până în anul
2007 erau înregistrate 247 de OUAI care acopereau o suprafaţă totală de circa
650.000 ha. În paralel cu procesul de restructurare menţionat anterior, s-a demarat,
tot printr-un proiect finanţat prin împrumut52 de la Banca Mondială, reabilitarea
sistemelor Sadova-Corabia şi Nicoreşti-Tecuci53.

52

Cuantumul acestui împrumut se ridică la 100 milioane USD, incluzând și contribuția guvernului.
Considerate la acea dată ca fiind cele mai adecvate pentru astfel de investiții. Proiectul își
propunea reabilitarea și modernizarea unei suprafețe de 107.000 ha și reabilitarea unui număr de
stații de pompare de bază pentru 400.000 ha.
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ANEXA 3.8
Principalele puncte slabe ale sistemului de irigaţii din România
Dintre slăbiciunile de ordin economic se pot aminti următoarele:
 structura culturilor; în ţările dezvoltate care practică irigarea, structura
culturilor este foarte diferită faţă de cea din România, unde, până în
2010, nu s-a pus problema atunci când s-au solicitat irigaţii cu orice
costuri, dacă sporul de producţie obţinut prin irigare acoperă costurile
cu irigaţiile; practic, din toate analizele se omite faptul că agricultura
irigată din Romania nu este adaptată unei structuri a culturilor care se
pretează irigaţiilor, raport care ar trebui să fie principalul factor care
indică potenţialul de dezvoltare a sistemelor de irigaţii; comparaţia cu
unele state cu condiţii climatice apropiate, relevă o structură a culturilor
complet diferită, cea din România fiind neadecvată obţinerii de profit
din irigaţii în condiţiile sistemelor noastre energofage; în timp ce în
unele state membre orientarea fermierilor este cu preponderenţă spre
irigarea legumelor, în România situaţia este diferită, culturile de câmp
reprezentând 80% din suprafaţa irigată, din care păioasele reprezintă
26% din totalul suprafeţei irigate; spre comparaţie, în Italia acestea
reprezintă numai 5%, iar in Anglia, 9%;
 lipsa capacităţii economice, practic, a mijloacelor financiare de
organizare/management şi cunoştinţe tehnologice; în prezent, discursul
public şi percepţia la nivelul fermierilor, a autorităţilor centrale şi
locale, precum şi al opiniei publice conform căreia irigaţiile sunt pentru
orice fermier, având drept argument suprafeţele irigate înainte de 1990,
poate fi considerat doar un discurs şi un argument politicianist;
 proiectarea sistemelor pentru exploataţii extinse este o slăbiciune
moştenită; în prezent, doar unele sisteme mai livrează apă unor astfel de
ferme;
 utilizarea redusă a sistemelor de irigaţii în zonele viabile, inclusiv în
cele alimentate gravitaţional.
Dintre slăbiciunile de ordin tehnic se pot aminti;
 infrastructura învechită şi neadaptată cerinţelor noi care nu a mai
beneficiat de modernizări semnificative după 1990, cu excepţia
fondurilor din proiectele BM care au vizat modernizarea a cinci
amenajări de irigaţii;
 lipsa echipamentelor de irigaţii moderne;
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 pierderile de apă în reţeaua de distribuţie (estimate la 40% din apa
pompată până la punctul de livrare mai ales la sucursala Argeş-Buzău,
unde se pierde, conform datelor furnizate de raport, 75% din apa
pompată);
 consumul mare de energie – pentru a pompa 1.000 m3, în medie se
consumau 718 kWh (281 kWh la nivel de OUAI și 537 kWh la nivel
ANIF) în 2009, valoare cu 20% mai mare faţă de unele studii de caz din
Anglia;
 lipsa perdelelor de protecţie, o soluţie minimă de conservare a apei în
sol, care nu este exploatată, chiar dacă există o serie de oportunităţi prin
PNDR.
Dintre slăbiciunile organizatorice se pot aminti:
 colaborarea dificilă chiar conflictuală dintre reprezentanţii OUAI şi
ANIF referitoare la stabilirea tarifelor de udare rezultată practic din
relaţia „monopol-monopson” (un singur furnizor şi un singur
cumpărător al serviciului respectiv);
 directorii OUAI îndeplinesc doar un rol tehnic, fiind buni cunoscători ai
sistemului de irigaţii, însă nu sunt adevăraţi manageri;
 neimplicarea utilizatorilor în conducerea şi monitorizarea activităţii
OUAI, probabil ca urmare a nesuprapunerii calităţii de membru cu cea
de utilizator;
 cooperarea aproape inexistentă între fermieri care conduce la utilizarea
ineficientă a irigaţiilor: în cazul OUAI cu mai mulţi utilizatori şi
suprafeţe reduse apar două situaţii: nu se practică o comasare a
culturilor pentru a permite irigarea în acelaşi timp, ceea ce conduce la
costuri fixe crescute; sau se practică o comasare excesivă a culturilor,
fapt care conduce la imposibilitatea tehnică de furnizare a apei tuturor
în acelaşi timp (cazul legumelor);
 numărul redus de federaţii (doar trei), chiar dacă de aici pot decurge şi
anumite avantaje.
Slăbiciunile sistemului cauzate de percepţie au un impact major mai ales
la nivel decizional atât la nivelul fermierilor, cât şi la cel al autorităţilor. Dintre
acestea se pot aminti:
 preţul relativ ridicat al energiei care, în urma analizelor din 2009, nu s-a
confirmat, astfel, conform datelor Eurostat privind preţul energiei la
consumatorii industriali, România ocupa locul 9 din 30 de state, cu 20%
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sub media UE; povara preţului energiei este determinată de faptul că
multe OUAI, mai ales cele cu mulţi utilizatori, nu s-au declarat
plătitoare de TVA şi includ această taxă în costuri;
 mentalitatea colectivă asupra sectorului, datorată percepţiei nostalgice
asupra irigaţiilor dinainte de 1989; această percepţie alimentată de ieşiri
politicianiste contribuie la o oarecare reţinere la nivelul decidenţilor în
asumarea unei strategii realiste privind sectorul de irigaţii, reţinere
demonstrată în strategiile elaborate după anul 2000, care încă prevăd
irigarea a 1,5 milioane ha până în 2013; aceasta când experienţa
ultimilor 20 de ani indică destul de clar faptul că mai mult de 500.000
ha nu se irigă în condiţiile instituţionale şi financiare ale acestei
perioade, deoarece lipsesc etape esenţiale în dezvoltarea fermelor, care
nu au fost parcurse de un segment important de exploataţii până la
decizia de a iriga, şi anume, un management performant şi orientarea
spre piaţă, asigurarea distribuţiei, rentabilizarea activităţii, accesul la
finanţare şi cunoştinţele tehnologice; acesta este unul dintre motivele
principale ale lipsei cererii pentru acest serviciu de irigaţii care este
utilizat în special de fermele comerciale care dispun practic de factorii
amintiţi anterior.
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ANEXA 3.9
Situaţia depozitelor grupurilor de producători
Beneficiar
1. SOCIETATEA AGRICOLĂ A
PRODUCĂTORILOR DE MERE DEDRADBATOS, jud. MURES
2. SC CERASUS GRUP SRL jud. IAȘI
3. SC AGROLEG GRUP SRL jud. GALAȚI
4. SC PARADISUL LEGUMELOR CURTICI &
MACEA, jud. ARAD
5. SC BRATESLEG GRUP SRL, jud. Galați
6. GRUPUL DE PRODUCĂTORI AGRICOLI
HORTIPOMICOLA REGHIN SRL, jud. MUREȘ
7. SC AGRO HOLDING ANNABELLA SRL, jud.
VÂLCEA
8. SC PROD CONDORUL SRL, jud. VRANCEA
9. SC KRONSTADT FRUCTE SRL, jud. TIMIȘ
10. SC HORTI GROUP SADOVA SRL, jud. DOLJ
11. SC V&F LOGISTIC CENTER SRL, jud. ARAD

Capacitate
depozit
750 t

Stadiu implementare
2011
40% implementată

1.500 t
500 t
2.000 t
1.000 t

neînceput
7% implementată
implementare
începând cu anul 2011
Finalizat

4.000 t
4.000 t

50% implementată
50% implementată

1.600 t

50% implementată

1.000 t
950 t
500 t

20% implementată
30% implementată
implementare
începând cu anul 2011
implementare
începând cu anul 2011
10% implementată
3% implementată
implementare
începând cu anul 2011
implementare
începând cu anul 2011
implementare
începând cu anul 2011
implementare
începând cu anul 2011
implementare
începând cu anul 2011
implementare
începând cu anul 2011
implementare
începând cu anul 2011

150 t

12. SC LAMARO SERE SRL, jud. ARAD
13. SC NOVA POMICOLA SRL, jud. VASLUI
14. SC MARUL DE SIBIU SRL, jud. SIBIU

1.000 t
1.000 t
1.500 t

15. COOPERATIVA AGRICOLĂ LEGUMICOLA
PLEȘOIU, jud. OLT
16. SC MECICAPROD SRL, jud. VÂLCEA

1.000 t

17. SC POMICOLA RECEA PLUGARI SRL, jud.
IAȘI
18. SC CERTKOOP L&F SRL FOCSANI, jud.
VRANCEA
19. SC CASA PEPENILOR VERZI, jud. DOLJ

1.500 t

20. SC CASA MERE PANCIU, jud. VRANCEA

1.500 t
100 t
4.000 t

21. SC PRODLEG FARM SRL, jud. GALAȚI

720 t

1.000 t
500 t

implementare
începând cu anul 2011

Sursa: Date operative MADR 2011.
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ANEXA 4.1
Lista beneficiarilor măsurii 142 Înfiinţarea grupurilor de producători,
în decembrie 2011
Solicitant
SC Grupul de
Producători Tutun
Centru SRL
Asociaţia Crescătorilor
de Taurine Ardan-Grupul
de Producători
Asociaţia Consorţiu de
extensie și dezvoltare
rurală
Societatea Agricolă
Comlosana
SC Exigent Tm SRL
Grupul de Producători
„Asociaţia crescătorilor
de bovine Cata”
Asociaţia Crescătorilor
de Taurine Corvinești
Grupul de Producători
SC Agro-Lact SRL
Societatea Agricolă SilvAlim
Asociaţia Crescătorilor
de Ovine Magura
SC Grupul de
Producători Cereal GaicKaiser SRL
Cooperativa Agricolă
„Şase Spice”
Cooperativa Agricolă
„Unirea”
Braicoop Cooperativa
Agricolă
„Casa Mierii” Ialomiţa
Cooperativa Agricolă
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Titlul proiectului
Sprijinirea grupului de producători
Înfiinţarea Grupului de Producători al Asociaţiei
Crescătorilor de Taurine ARDAN
Sprijinirea Asociaţiei Consorţiu de extensie și
dezvoltare rurală din comuna Vâlcelele, judeţul Călăraşi
în scopul realizării de investiţii pentru asigurarea
comercializării în comun a produselor
Sprijin financiar, măsura 142, înfiinţarea și funcţionarea
grupurilor de producători, Axa I, „Creşterea
competitivităţii sectorului agricol și forestier”
Sprijin financiar, măsura 142, înfiinţarea si funcţionarea
grupurilor de producători

Valoare
nerambursabilă
(euro)
7.650,00
26.812,00

390.000,00

123.060,00
374.069,00

Sprijin pentru înfiinţare Grup de Producători „Asociaţia
crescătorilor de bovine Cata”

48.064,66

Înfiinţarea Grupului de Producători al Asociaţiei
Crescătorilor de Taurine Corvinești

17.808,00

Grup de producători

68.644,00

Sprijinirea comercializării laptelui și produselor lactate
și cărnii de bovine de grupul de producători societatea
agricolă Silv-Alim din oraşul Baraolt, judeţul Covasna
Sprijin pentru Grupul de producători Asociaţia
crescătorilor de ovine Măgura, Comuna Loamneș,
judeţul Sibiu
Sprijinirea comercializării cerealelor și plantelor
oleaginoase de SC Grupul de Producători Cereal GaicKaiser srl
Înfiinţare Grup de Producători Cooperativa agricolă
„Şase Spice” pe grupa de produse „cereale şi plante
oleaginoase”
Sprijin pentru grupul de producători - Cooperativa
Agricolă „Unirea”, sat Miorcani, comuna Rădăuţi Prut, judeţul Botoşani, pe grupa de produse oleaginoase
Sprijin financiar pentru funcţionarea grupului de
producători, pentru cereale și plante oleaginoase din
judeţul Brăila
Creşterea competitivităţii în producţia apicolă a
grupului de producători „Casa Mierii”, Ialomiţa,
cooperativă agricolă prin valorificarea pe piaţă a unor
produse apicole corespunzătoare cantitativ şi calitativ

61.751,00
81.367,00
337.674,00
37.449,46
14.488,58
353.988,00

24.143,00

Consolidarea exploataţiilor agricole
SC Consol Moțăței SRL
Composesoratul
Doboșeni
Asociaţia Crescătorilor
de Bovine „B.A.T.”
Asociaţia Crescătorilor
de Animale Domestice
„Fenyves”
Asociaţia Crescătorilor
de Animale „Vârghiș”

Creşterea si dezvoltarea grupului de producători
Sprijinirea grupului de producători Composesoratul
Doboșeni, Comuna Brăduț, Sat Doboşeni, Jud. Covasna
Îmbunătăţirea activităţii de producere si comercializare
a producţiei de lapte in cadrul grupului de producători Asociaţia crescătorilor de bovine „B.A.T.”, com. Belin,
jud. Covasna
Îmbunătăţirea activităţii de producere si comercializare
a producţiei de lapte în cadrul grupului de producători Asociaţia Crescătorilor de Animale Domestice
„Fenyves”, sat Aita Medie, com. Aita Mare, jud.
Covasna
Îmbunătăţirea activităţii de producere şi comercializare
a producţiei de lapte în cadrul grupului de producători Asociaţia Crescătorilor de Animale „Vârghiş”, Comuna
Vârghiş, Judeţul Covasna

386.745,00
17.078,00
9.399,00

8.919,00

12.000,00

Sursa: AM-PNDR.
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ANEXA 4.2
Grupurile de producători de legume-fructe recunoscute preliminar
până în martie 2012
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Denumirea grupului de producători
Societatea Agricolă a Producătorilor de Mere Dedrad
Batoş
SC Paradisul Legumelor Curtici & Macea SRL
SC Cerasus Grup Cotnari SRL
SC Agroleg Grup SRL
SC Brateşleg Grup SRL
SC Grupul de producători agricoli Hortipomicola
Reghin
SC Agro Holding Annabella SRL
SC Kronstadt Fructe SRL
SC Casa Pepenilor Verzi Dăbuleni SRL
SC V&F Logistic Center SRL
SC Lamaro Sere SRL
SC Mărul de Sibiu SRL
Legumicola Pleşoiu Cooperativa Agricolă
SC Horti Group Sadova SRL
SC Certkoop L&F SRL
SC Mecicaprod SRL
SC Pomicola Recea Plugari SRL
SC Prodleg Farm SRL
SC Mere Casa Panciu SRL
SC Lesim Lero SRL
Cooperativa Agricolă Stoian Land
SC Legume Sabangia SRL
SC Tomate Com. SRL
SC Agriter Grup SRL
SC Asociaţia Pomicolă Iţeşti SRL
SC Muncostmar Grup SRL
SC Dinamic Leg SRL
SC Sinfrutta SRL
SC Agronatural Solutions SRL
SC Agro Eco Sabar SRL
SC Grădina de Legume SRL
SC Axerom Grup SRL
Nova Plant Cooperativă Agricolă
SC Ferma Neagu SRL

Sursa: MADR.
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Nr. şi data avizului de
recunoaştere
Nr. 78/17.01.2008
Nr. 77/17.01.2008
Nr. 79/07.02.2008
Nr. 81/31.03.2008
Nr. 96/27.07.2009
Nr. 99/31.08.2009
Nr. 106/11.11.2009
Nr. 110/14.01.2010
Nr. 112/05.02.2010
Nr. 116/10.03.2010
Nr. 117/28.04.2010
Nr. 128/31.08.2010
Nr. 143/29.11.2010
Nr. 144/15.12.2010
Nr. 145/21.12.2010
Nr. 146/07.01.2011
Nr. 147/03.02.2011
Nr. 152/28.03.2011
Nr. 151/25.03.2011
Nr. 155/12.04.2011
Nr. 156/20.06.2011
Nr. 157/24.06.2011
Nr. 160/23.08.2011
Nr. 163/26.08.2011
Nr. 162/30.08.2011
Nr. 165/16.09.2011
Nr. 170/18.11.2011
Nr. 171/22.11.2011
Nr. 172/25.11.2011
Nr. 173/25.11.2011
Nr. 174/09.12.2011
Nr. 175/09.12.2011
Nr. 178/11.01.2012
Nr. 183/19.03.2012

Consolidarea exploataţiilor agricole

ANEXA 5.1
Importanţa zonelor rurale în unele state membre UE
Structura populaţiei pe zona de provenienţă (2008)

Sursa: EC, DG Agri, 2011 Rural Development Report.

Structura valorii adăugate brute (VAB) după zona de provenienţă, 2008
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Sursa: EC, DG Agri, 2011 Rural Development Report.
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ANEXA 5.2
Structura populaţiei ocupate în zonele rurale şi rurale intermediare
Structura populaţiei ocupate în zonele rurale, 2008
sectorul primar

57.3%

45.0%

sectorul secundar

32.6%
54.0%

sectorul tertiar

44.6%

40.7%

29.6%

30.8%

25.9%

28.6%

Polonia

Bulgaria

29.3%
32.4%
35.4%

29.1%
38.1%
13.6%
UE‐27

22.7%
UE‐12

10.6%
Romania

Ungaria

Sursa: EC,DG Agri, 2011 Rural Development Report.

Structura populaţiei ocupate în zonele mixte (intermediare rurale), 2008
sectorul primar

65.2%

51.4%

sectorul secundar

sectorul tertiar

37.4%
56.5%

55.5%

35.6%

33.0%

7.9%

11.5%

Ungaria

Polonia

46.6%

33.0%
31.5%

34.0%
28.5%
6.2%
UE‐27

29.6%
14.7%
UE‐12

Romania

Sursa: EC, DG Agri, 2011 Rural Development Report.
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ANEXA 6.1
Dinamica structurii exploataţiilor agricole din România,
între cele două recensăminte agricole

Sursa: Prelucrare pe baza datelor RGA 2002 şi a datelor preliminare RGA 2010.
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ANEXA 6.2
O estimare a modificării structurii exploataţiilor agricole în anul 2020
ca urmare a aplicării cumulate a măsurilor posibile de consolidare

Sursa: Estimări proprii pe baza datelor analizate.
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CONSOLIDAREA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE
SUMAR EXECUTIV
Studiul de faţă a fost elaborat în contextul proiectului „Îmbunătăţirea
capacităţii instituţionale, de evaluare și formulare de politici macroeconomice în
domeniul convergenței economice cu UE a Comisiei Naționale de Prognoză”,
cofinanţat din FSE, prin PODCA. Scopul studiului a fost să furnizeze o analiză
obiectivă a sectorului agricol din România, concentrându-se asupra direcţiilor
viitoare de dezvoltare a sectorului şi a necesităţii introducerii unor măsuri de
consolidare a exploataţiilor.
Principalele elemente ale cerinţelor tehnice au fost evaluarea situaţiei
agriculturii României, comparativ cu alte state membre UE, identificarea unor
alternative de creştere a eficienţei economice a fermelor, cât şi a unor modalităţi
de stimulare a consolidării exploataţiilor agricole, insistând asupra creşterii
dimensiunii medii a exploataţiei, a schimbărilor necesare în structura producţiei şi
a posibilităţilor de încurajare a formelor asociative.
Studiul nu-şi propune să abordeze în mod exhaustiv toate aspectele legate
de agricultură, ci încearcă mai ales să identifice direcţiile viitoare de dezvoltare a
acestui sector, concentrându-se pe două dimensiuni ale procesului de ajustare din
agricultură: o dimensiune orizontală, legată de depăşirea fragmentării, atât la
nivelul proprietăţii, cât şi al exploatării terenurilor, care afectează direct
performanța sectorului vegetal şi indirect performanţa întregii agriculturi; o
dimensiune verticală, a integrării pe piaţă a fermelor de dimensiunii mici şi medii,
în special la nivelul colectării produselor agricole. Aceste exigențe au dus la
structurarea lucrării în șapte capitole, după cum urmează:

1. Locul agriculturii în economia României comparativ cu alte
state membre UE
Spre deosebire de majoritatea ţărilor UE, agricultura a fost şi continuă să
fie un sector de primă importanţă în România, atât prin contribuţia sa în
economie, cât şi ca pondere a populaţiei ocupate şi, din acest motiv, sursă se
speranţe şi de deziluzii deopotrivă. Permanent supuse evaluărilor şi analizelor,
performanţele sectorului agricol românesc rămân relativ modeste, în contrast cu
potenţialul său natural şi cu aşteptările populaţiei ca agricultura să-şi ajusteze
rapid structurile sub influenţa politicii agricole comune, prin facilitarea finanţării
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sistemului, inclusiv asigurând investiţiile necesare creşterii, dar şi să introducă
continuitate şi consistenţă în măsurile luate de decidenţi.
În acelaşi timp, subiectul trebuie circumscris contextului macroeconomic,
care a suferit puternic în urma crizei financiare mondiale şi care, în Europa de Est,
a generat dificultăţi specifice unor economii naţionale în curs de ajustare a
structurilor inter- şi intrasectoriale şi în plină fază de creştere a productivităţii prin
realocarea resurselor.
Din perspectiva contribuţiei agriculturii în economie, se constată
convergenţa către media Uniunii Europene (de 1,7%), pentru prima dată aceasta
coborând sub 10% în 2005 şi ajungând la 6,5% în 2010. În acelaşi timp, o
dificultate majoră în aspiraţiile de convergenţă din perspectiva veniturilor rămâne
forţa de muncă din agricultură, mult supradimensionată în comparaţie cu
standardele UE. Deşi aflată într-un proces de diminuare, populaţia ocupată în
agricultură şi silvicultură reprezenta în 2010 aproximativ 19% din totalul
populaţiei ocupate, un decalaj foarte mare faţă de media UE-27 (4,7%) şi chiar
faţă de noile state membre (de exemplu, Polonia: 10,1%; Ungaria: 5,5%; Bulgaria:
14,7%), nemaivorbind de ţări precum Franţa (cu 2,6%), Regatul Unit (1,9%) sau
Germania (cu 1,8%). Agricultura rămâne captivă deficienţelor majore ale
structurilor sale de proprietate şi exploatare, cu o polarizare excesivă, şefi de
exploataţie cu vârste înaintate, ceea ce duce la perpetuarea relaţiilor de tip
noncomercial, productivitate scăzută a muncii şi randamente modeste pe hectar,
adică la decapitalizare şi stagnare.
Producţia agricolă şi variabilitatea sa
În mod tradiţional, România este o mare producătoare de cereale şi
plante oleaginoase, aceste culturi ocupând suprafeţele cele mai însemnate (de
63%, respectiv 18%) din cele 8,3 milioane ha teren arabil ale ţării. De altfel, cu
suprafaţa agricolă totală pe care o deţine (13,3 milioane ha), România se
situează, la nivelul Uniunii Europene, pe unul dintre primele locurile în ceea ce
priveşte terenul agricol ce revine pe cap de locuitor (0,41 ha), dublu faţă de
media din UE-27.
La nivelul anului 2011, producţia vegetală a însemnat, din punct de
vedere valoric, 70,8% din total, iar producţia zootehnică, 28,5% (restul fiind
constituit de servicii). Spre comparaţie, ponderea producţiei vegetale în valoarea
totală a producţiei agricole a fost în Bulgaria 69,8%, în Ungaria, 66,6%, respectiv
în Polonia, 51,6%. În Franţa, producţia vegetală a reprezentat 61,1%, în
Germania, 53,4%, iar în Regatul Unit, 41,8%.
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România este, în general, autosuficientă, la majoritatea produselor
vegetale, la cereale obţinând chiar excedente semnificative destinate exportului,
dar deficitară la producţia de carne, în special la cea de porc (la care producţia
internă acoperă sub 60% din necesarul de consum).
La rândul său, producţia vegetală variază foarte mult, calitativ şi cantitativ,
între anii agricoli, din cauza randamentului extrem de susceptibil la condiţiile
climatice, pe fondul utilizării unor tehnologii învechite, neaplicării mixului
adecvat de inputuri (seminţe, îngrăşăminte, pesticide, irigaţii), ceea ce afectează
drastic veniturile fermierilor. Subcapitalizarea cronică a exploataţiilor agricole de
la polul de subzistenţă are drept consecinţă situaţia particulară în care, deşi ţara
noastră este unul dintre statele membre cu mari suprafeţe cerealiere (aproximativ
5,3 milioane de hectare, ocupând locul 5 în Uniunea Europeană), producţiile pe
unitatea de suprafaţă sunt modeste. De exemplu, într-un an agricol slab ca 2009,
randamentul mediu la hectar a fost, la cereale, de doar 2,8 tone/ha, adică 48% din
media primelor șase mari producători europeni şi 75% din nivelul de productivitate atins pe plan intern în 2011. Coeficientul de variaţie pentru producţia de
grâu în ultima decadă (2001-2010) este 32%, ceea ce denotă un grad înalt de
instabilitate, ca urmare a dependenţei de condiţiile climatice, reflectând decalajul
tehnologic faţă de vestul Europei, dar şi faţă de producătorii regionali.
Precaritatea stocului de investiţii şi ratele scăzute de formare brută a
capitalului fix (care arată cât din valoarea adăugată brută se investeşte în cadrul
ramurii) nu pot favoriza creşterea competitivităţii din agricultura românească.
Datele Comisiei Europene arată că, în 2008, UE-27 a investit 64 de miliarde de euro
în agricultură, adică 42% din valoarea adăugată brută a acestei ramuri. Din această
sumă, 93% a fost înregistrată de statistica UE-15, cele mai ridicate valori absolute
având Italia, Franţa şi Germania. Statele cu cele mai scăzute niveluri de
productivitate a muncii în agricultură au avut şi cele mai scăzute rate de formare
brută a capitalului fix: Polonia (15,3%), România (11,7%) şi Bulgaria (11,2%). În
2010, suma absolută la nivelul UE-27 a scăzut la 52 de miliarde de euro,
diminuându-se, evident, şi ratele de acumulare de investiţii. Ţările care au reinvestit
cel mai mic procent din VAB au fost Polonia (13%), Bulgaria (11%) şi Cipru (4%),
în timp ce în România rata de formare brută a capitalului fix a crescut la 17%.
La această situaţie deficitară a activelor care să permită reluarea procesului
de producţie agricolă la un nivel adecvat contribuie şi apetitul limitat al băncilor
pentru agricultură, apetit care a fost afectat şi mai mult de criza financiară (s-a
calculat că exploataţiile agricole româneşti au primit credite bancare de 15-16 ori
mai mici în comparaţie cu creditele acordate exploataţiilor agricole europene:
110 euro/ha în România şi 1.700-2.000 euro/ha în UE). Totodată, vulnerabilitatea
fermelor româneşti este menţinută de lipsa marii infrastructuri (drumuri, irigaţii,
capacităţi de stocare) şi de deficienţele instituţionale (de exemplu, serviciul de
extensie, sistemul de informaţii de piaţă), ineficiente în a atenua şocurile.
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Se impune, în acest context, ca prioritate absolută menţinerea unui ritm
susţinut în utilizarea fondurilor europene de coeziune şi Pilonului 2 al PAC pentru
dezvoltarea infrastructurii rurale. Sumele atrase din PNDR în perioada martie
2008-iunie 2012 au totalizat 4.954 mil. de euro, din care s-au plătit beneficiarilor
3.824 mil. euro, adică 37% din alocarea publică totală de 10.097 milioane de euro
pentru dezvoltare rurală în perioada 2007-2013. Conform estimărilor oficiale,
gradul de absorbţie va ajunge la 50% până la finele anului 2012.
Importanţa unor astfel de proiecte este esenţială în a permite fermelor
autohtone să se dezvolte şi modernizeze pentru a fi competitive şi în stare să
furnizeze produse la standardele de calitate impuse de piaţa UE, în a micşora
costurile de transport şi a coagula oferta de materii prime din producţia internă
pentru a o face atractivă pentru procesatori sau pentru lanţurile de desfacere.
Agricultura de subzistenţă şi semisubzistenţă
Structura de exploatare a terenului agricol din România nu s-a schimbat
semnificativ pe parcursul ultimului deceniu, menţinându-se aceeaşi fragmentare şi
aceeași polaritate extremă, impedimente majore ale creşterii competitivităţii
sectorului.
Între 2003 și 2007, numărul fermelor din UE-27 a scăzut continuu, cu o
rată de 2,2% în UE-12, respectiv de 2,4% în UE-15. În UE-27, dimensiunea medie
a exploataţiei a crescut de la 11,5 la 12,6 ha în perioada 2003-2007, iar în UE-12 a
ajuns de la 5,3 la 6 ha. În acelaşi interval de timp, ferma medie din România şi-a
sporit suprafaţa de la 3,11 la 3,5 ha, o creştere extrem de lentă, prin comparaţie cu
alte noi state membre, în care dimensiunea fizică a exploataţiei medii s-a dublat
(Estonia: de la 21,6 la 47,7 ha; Bulgaria: de la 4,4 la 9,8 ha). Date mai noi
(furnizate de Recensământul general agricol din 2010) indică faptul că
modificările structurale din România au fost şi în perioada următoare foarte mici.
Definind fermele mici ca având o suprafaţă sub 5 ha, acestea reprezentau,
în 2010, 90% din totalul exploataţiilor româneşti şi lucrau 29,7% din suprafaţa
agricolă utilizată (fermele de subzistenţă cu dimensiuni de sub două hectare
reprezentând 71% din totalul exploataţiilor şi operând 13% din SAU, din care
exploataţiile de sub un hectar ocupau 4,5% din suprafaţa agricolă utilizată, SAU). În
2007, ponderea fermelor mici era tot de 90% (cele foarte mici, cu dimensiuni sub
două hectare, reprezentau 65%, ceea ce constituie o indicaţie clară a magnitudinii
şi persistenţei fenomenului agriculturii de subzistenţă şi semisubzistenţă, ale cărui
rădăcini se află în modul în care s-a pus în practică reforma agrară
postdecembristă, dar şi în structura demografică din ruralul românesc.
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Tabloul poate fi completat din perspectiva capacităţii exploataţiilor
agricole de a genera venit: la finele anului 2007, 78% din totalul celor 3.931 de
mii de ferme din România se aflau sub pragul de 1 ESU (European Size Unit), în
timp ce la nivelul UE-27, ponderea acestor entităţi de subzistenţă era de 46,7%.
De altfel, numărul lor absolut se conservă de-a lungul timpului în agricultura
românească, chiar dacă ponderea lor a crescut faţă de 2005, când înregistrau 71%
din totalul exploataţiilor. Fermele sub 1 ESU sunt foarte numeroase relativ la
numărul total de exploataţii şi în Bulgaria, Slovacia şi Ungaria (83%).
Dacă la acestea cumulăm ponderea de 16% a fermelor din intervalul 1-2
ESU, vom obţine o imagine singulară în UE: în 2007, 94% din totalul
exploataţiilor agricole din România aveau dimensiuni economice foarte mici şi
operau 50% din terenul agricol utilizat. Spre comparaţie, fermele de sub 2 ESU
deţineau ponderi mult mai mici în suprafaţa agricolă utilizată în NMS-8:
aproximativ 30% în Lituania şi Letonia, 20% în Polonia, 9% în Bulgaria, 6% în
Ungaria, 3% în Slovacia etc. Datele din anchetele structurale arată însă şi faptul că
4.660 (în 2007) de ferme comerciale de peste 40 ESU, care reprezentau 13,5% din
totalul exploataţiilor, utilizau în România suprafeţe cu o pondere totală de 27%,
această din urmă pondere fiind comparabilă cu cele din alte state membre
(Lituania, Letonia).
O asemenea distribuţie accentuat bipolară, cu cea mai mare parte a
terenului agricol împărţit, pe de o parte, între exploataţii extrem de modeste ca
dimensiune fizică şi economică, ce produc în majoritate pentru nevoile proprii, nu
investesc şi nu generează consum pe piaţă, şi, pe de altă parte, un număr relativ
mic de ferme care produc în sistem industrial și adoptă tehnologii moderne
constituie principalul factor ce limitează creşterea competitivităţii agriculturii
româneşti.
Dualitatea sectorului agricol românesc este una dintre marile provocări ale
decidenţilor politici, menţinându-se în ciuda unor măsuri menite să ducă la
comasarea terenurilor şi realocarea intersectorială a forţei de muncă.
Interacţiunea dintre agricultură şi industria alimentară
Dată fiind dimensiunea sectorului primar (agricultură, vânătoare, silvicultură, pescuit) în economia României (atât din punctul de vedere al contribuţiei la
Produsul Intern Brut, cât şi în ocuparea forţei de muncă), este interesant să
urmărim dacă şi cum schimbările din acest sector, în special cele din agricultură,
se corelează cu modificările survenite în industria alimentară a României, ramură
care reprezintă, la rândul său, 2,3% din totalul populaţiei ocupate şi circa 6%
în PIB.
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În perioada 2003-2009, populaţia ocupată în sectorul primar din România
s-a redus cu 5,5% anual, în timp ce numărul persoanelor angajate (inclusiv pe cont
propriu) în industria alimentară a rămas cvasiconstant. Este particularitatea noilor
state membre de a avea o pondere mult mai mare a agriculturii faţă de industria
alimentară în totalul populaţiei ocupate, dar în România acest raport este de
departe cel mai mare (de 12:1, faţă de media din UE-12, de 5:1, sau de state
precum Ungaria, unde raportul este de circa 2:1). Cel mai rapid ritm de scădere a
forţei de muncă din sectorul primar l-a avut, în perioada analizată, Lituania
(–10,3%), dar rata medie cu care s-a diminuat populaţia ocupată în industria
alimentară în această ţară a fost de doar –1,6%. Modificarea numărului de locuri
de muncă din agricultură nu se corelează cu schimbarea numărului de angajaţi din
industria alimentară.
Contribuţia sectorului primar şi cea a industriei alimentare la formarea
valorii adăugate brute au ajuns la valori sensibil apropiate în România (VAB din
industria alimentară reprezintă aproximativ 80% din VAB a agriculturii, ca şi în
alte state membre), în condiţiile în care, în perioada 2003-2009, valoarea adăugată
brută a agriculturii, silviculturii și pescuitului a scăzut anual, în medie, cu 1,9%,
iar valoarea adăugată brută a industriei alimentare a crescut cu 5,9% pe an.
Dacă analizăm diferenţele dintre productivitatea muncii din agricultură şi
cea din industria alimentară din România, aceasta din urmă a crescut cu o rată de
5,5% pe an între 2005-2008, în timp ce productivitatea muncii din agricultură a
variat foarte puţin (+1,1% anual în perioada 2003-2008), fiind una dintre cele mai
scăzute din UE (rezultat care nu surprinde, date fiind, pe de o parte, dimensiunea
şi persistenţa producţiei agricole de subzistenţă şi semisubzistenţă, iar pe de
cealaltă, faptul că industria procesatoare s-a modernizat mai rapid, adoptând noi
tehnologii şi echipamente).
Datele din 2008 referitoare la unele state membre UE arată că schimburile
dintre producţia agriculturii (inclusiv vânătoare şi servicii anexe) şi producţia
alimentară (inclusiv băuturi şi tutun) sunt în cazul României mult sub nivelul altor
state membre. Astfel, ponderea producţiei agricole utilizate de industria
alimentară reprezintă în cazul României 33,5% din producţie (excluzând
consumul final), proporţie relativ scăzută dacă ne raportăm la Franţa (care utiliza
67,8%), Ungaria (57,1%) sau Polonia (cu aproape 62% în 2005). Complementar,
consumul final al produselor agricole era în România cu aproape o treime mai
mare decât în Franţa şi dublu faţă de Ungaria, ca pondere din total utilizări.
Comerţul cu produse agroalimentare
Mărfurile agroalimentare (capitolele 1-24 în sistemul armonizat al
nomenclaturii vamale) au reprezentat, în 2011, 9% din valoarea exporturilor
României şi 8,1% din cea a importurilor. Deficitul comercial cu aceste produse a
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crescut continuu între 2000 și 2007, iar din al doilea an după aderare a început să
scadă, pentru întreaga perioadă 2000-2011 înregistrând o valoare cumulată de
14,6 mld. euro, din care 9,2 mld. euro cu statele membre ale UE. Aderarea la UE a
adus României beneficii prin accesul neîngrădit la o piaţă unică de 500 de
milioane de consumatori, dar dinamica schimburilor comerciale a fost în egală
măsură influenţată de criza financiară şi de devalorizarea monedei naţionale, care
a ieftinit exporturile şi a scumpit importurile. De la aderarea la UE, România
ajunge să-şi micşoreze treptat deficitul în raport cu celelalte state membre, reuşind
să acceadă tot mai bine pe pieţele din Ungaria, Bulgaria, Olanda, Italia, Germania,
Turcia, Spania, Franţa, dar şi să-şi consolideze prezenţa în Orientul Mijlociu
(Arabia Saudită, Siria, Egipt), în relaţia cu ţările terţe devenind chiar exportator
net începând cu 2010.
Structura comerţului nu suportă însă modificări majore: în proporţie de
circa 70% se exportă încă producţie neprelucrată sau prelucrată primar (animale
vii, cereale, oleaginoase, tutun, grăsimi şi uleiuri vegetale), adică produse care
exced nevoilor consumatorului român, şi pentru care România nu a dezvoltat încă
o industrie prelucrătoare. În consecinţă, se importă carne, lapte şi brânzeturi,
preparate diverse, proteină vegetală (soia) şi furaje pentru animale, băuturi
alcoolice, cafea, cacao, zahăr, fructe şi legume. Aceasta se traduce în importante
pierderi de potenţial pentru zootehnie şi industria alimentară, ramuri în care s-ar
putea obține produse cu valoare adăugată mare şi pentru care există cerere pe piaţa
mondială.
Dintre importuri, se apreciază că peste 30% sunt produse care ar putea fi
obţinute în ţară: carne şi preparate din carne (care reprezintă peste 10% în totalul
valorii importurilor), grâu, făină şi produse de brutărie şi patiserie (cu 7%), fructe
şi legume proaspete (3-4%), proteină vegetală folosită în hrana animalelor: soia,
şroturi de soia şi furaje combinate (6%), pentru care, deşi potenţialul intern de
producţie ar putea genera un excedent, ţara a devenit importator net după 2007,
când s-a interzis cultivarea soiei modificate genetic.
Analiza separată a situaţiei schimburilor internaţionale ale celor două
ramuri de activitate (agricultură-industrie alimentară), cu ajutorul indicatorilor
sintetici calculaţi pe baza conturilor naţionale pe anul 2009, pune în evidenţă
asimetria dintre cele două ramuri, însemnând că România este net exportatoare de
produse agricole şi net importatoare de produse alimentare. În agricultură, rata
de penetrare (valoarea importurilor raportate la valoarea producţiei ramurii) era de
7,8%, în timp ce rata de efort (valoarea exporturilor raportată la valoarea
producţiei ramurii) avea valoarea 11%. În industria alimentară, rata de penetrare
(importuri/producţie) a fost de 26,3%, iar rata de efort (exporturi/producţie) a fost
de 6,1%, ceea ce arată că este nevoie de corecţii pentru atingerea unei acoperiri
echilibrate a schimburilor externe.
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2. Concentrarea exploataţiilor şi comasarea terenurilor agricole
Procesul de consolidare a exploataţiilor agricole presupune creşterea
dimensiunii fizice, şi implicit economice, a acestora (fiind mai evident în cazul
exploataţiilor specializate în producţia vegetală). În paralel cu creşterea
dimensiunii exploataţiei se realizează şi o creştere a dimensiunii parcelelor din
care este compusă aceasta, prin comasarea terenurilor. Urmarea este un proces de
concentrare a exploataţiilor agricole, adică o creştere a importanţei economice a
exploataţiilor de mari dimensiuni. Procesul este unul natural, în strânsă legătură
cu apariţia de noi tehnologii agricole, mai performante. Dezvoltarea sistemelor de
producţie specializate, care domină astăzi agriculturile ţărilor industrializate,
presupune eliminarea exploataţiilor care nu pot să investească şi să se extindă.
Este vorba despre exploataţiile care sunt sub pragul de reproducere, adică acelea
în care fermierul câştigă mai puţin decât ar câştiga ca salariat într-o ocupaţie
alternativă, dar totuşi mai mult decât are nevoie pentru supravieţuire, ceea ce face
ca şeful exploataţiei să-şi continue activitatea agricolă până la retragerea din
activitate. Odată cu aceasta, el sau moştenitorii lui vor vinde exploataţia, care este
cumpărată de exploataţiile care practică un sistem de producţie performant. Pe
termen lung, rămân în activitate exploataţiile care au adoptat, pe rând, sistemele
de producţie cele mai performante. Această evoluţie se poate desfăşura natural sau
poate fi ghidată (şi grăbită sau întârziată) prin politici pentru orientarea structurii
exploataţiilor.
Funcţionarea pieţei funciare în România
Într-o economie de piaţă, utilizarea eficientă din punct de vedere economic
a unei resurse strategice cum este terenul agricol presupune existenţa unei pieţe
funciare funcţionale. La rândul ei, eficienţa pieţelor funciare este măsurată prin
abilitatea acestora de a transfera pământul dinspre utilizatorii mai puţin productivi
spre cei mai productivi. Costurile de tranzacţie care complică sau împiedică
aceste transferuri duc la scăderea eficienţei. Mai multe studii au arătat că pieţele
terenurilor agricole din ţările care parcurseseră tranziţia erau caracterizate de
existenţa unor costuri de tranzacţie semnificative, care se constituiau într-o
constrângere pentru exploataţiile care intenţionau să-şi mărească dimensiunea,
inclusiv în cazul celor din România. Aceste constrângeri decurgeau din costurile
legate de informaţia asimetrică, de deţinerea unor proprietăţi în comun (ca rezultat
al procesului de restituire), de situaţia precară a înregistrării proprietăţilor, de
nivelul ridicat al comisioanelor şi taxelor legate direct de transferul proprietăţii.
La acestea se adaugă constrângerile creditului şi preferinţele locale pentru un
model de deţinere a terenului agricol, bazat fie pe proprietate, fie pe arendă. Cazul
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României se înscrie în cea mai mare parte în modelul bazat pe proprietate, specific
economiilor intensive în muncă.
Tema fragmentării terenurilor din România a fost abordată atât de
specialişti români cât şi străini, din perspective diferite: legislative, economice,
politice, sociale. Unele dintre recomandările acestor lucrări, cum ar fi introducerea
unor măsuri active de consolidare a fermelor, de genul programului Renta
viageră, au avut şi anumite rezultate benefice, dar găsirea unei soluţii cu efecte
rapide la problema fragmentării încă rămâne o provocare pentru modernizarea
agriculturii româneşti.
Piaţa funciară din România şi-a început funcţionarea oficială odată cu
reformarea întregului sector agricol în a doua jumătate a anilor ’90, când a fost
adoptată Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor, iar capitolul
din Legea nr. 18/1991 referitor la această chestiune a fost abrogat. Legea nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei a abrogat Legea
nr. 54/1998, înlocuind-o cu prevederile Titlului X, numit „Circulaţia juridică a
terenurilor”. Noile prevederi simplificau legislaţia în acest domeniu, abordând în
mod unitar tranzacţiile cu terenuri, indiferent de destinaţia acestora (agricolă sau
forestieră), dacă aveau sau nu construcţii, dacă erau situate în intravilan sau în
extravilan. În încercarea de a contribui la rezolvarea problemei fragmentării
proprietăţilor din România, legea avea o prevedere care scuteşte de taxa de timbru
înstrăinările făcute în scopul comasării parcelelor şi loturilor de teren, ca şi
înstrăinările efectuate de persoanele îndreptăţite să obţină renta viageră agricolă,
după cum prevede şi posibilitatea efectuării acestor înstrăinări pe baza schiţelor
care au stat la baza titlurilor de proprietate (şi nu a documentaţiilor cadastrale
realizate de persoanele autorizate).
Achiziţia terenurilor agricole de fermierii străini
Conform tratatului de aderare la UE, cetăţenilor şi persoanelor juridice din
statele membre ale UE li se acordă aceleaşi drepturi ca şi cetăţenilor români şi
persoanelor juridice române, în ce priveşte dobândirea proprietăţii asupra
terenurilor agricole, dar la împlinirea a șapte ani de la data aderării. Totuşi,
fermierilor care desfăşoară activităţi independente (adică persoanelor fizice) în
statele membre şi care îşi stabilesc reşedinţa în România nu li se aplică respectiva
interdicţie, deci pot cumpăra terenuri agricole după aderare, dar nu pot schimba
destinaţia acestora pe durata perioadei de tranziţie.
Însă modalitatea cea mai întâlnită de organizare a unei exploataţii de un
fermier străin, atât înainte, cât şi după aderare, este sub forma unei societăţi
comerciale înregistrate în România (persoană juridică română, însă cu capital
străin) care poate achiziţiona şi folosi terenurile agricole ca oricare altă societate
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comercială cu capital autohton. În ce priveşte eficienţa restricţiei de achiziţie a
terenurilor agricole de către străini, se poate aprecia că restricţia a fost una slabă,
ea neîmpiedicându-i aproape deloc pe cei dornici să-şi deschidă o afacere în
domeniul agriculturii în România. Conform evidenţelor Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, suprafaţa agricolă deţinută de cetăţenii străini în România a
fost în 2011 de circa 700 de mii de hectare, un sfert dintre aceasta aparţinând
firmelor cu capital italian.
În România, îngrijorările legate de nivelul şi ritmul din ultimii ani ale
achiziţiei de terenuri agricole de către străini, pe fondul imposibilităţii prelungirii
restricţiei tranzitorii au generat ideea înfiinţării unei agenţii de gestionare a
terenurilor agricole, care să poată uza în numele statului de dreptul de preemţiune
la achiziţionarea terenurilor (drept eliminat complet din legislaţia României în
2005) şi care să poată astfel corecta eventualele dezechilibre ale structurilor
agrare, generate de funcţionarea complet liberă a pieţei funciare.
Experienţa franceză a ultimelor decenii, care continuă şi în prezent, ne
arată că existenţa unui drept de preemţiune al statului la cumpărarea terenurilor
agricole este necesar atunci când există o agenţie de tipul SAFER (Société
d’aménagement foncier et d’établissement rural) care are ca atribuţie punerea în
aplicare a unei politici de orientare a structurilor exploataţiilor agricole. Chiar
dacă nu va avea un efect în limitarea achiziţiilor terenurilor de către străini,
utilizarea dreptului de preemţiune de către o agenţie de amenajare rurală se poate
dovedi utilă prin contribuţia adusă la instalarea agricultorilor, la creşterea
dimensiunii exploataţiilor şi la păstrarea echilibrului între diferitele tipuri de
exploataţii, după cum şi prin lupta contra speculaţiilor cu terenuri.
Experienţa programului „Renta viageră”
Renta viageră agricolă a fost introdusă prin Legea nr. 247/2005, în scopul
concentrării suprafeţelor agricole, aşa cum este declarat explicit în textul legii,
vizându-se modernizarea agriculturii României prin crearea unor exploataţii
eficiente. Concret, persoanele fizice în vârstă de peste 62 de ani care deţineau
terenuri agricole de până la zece hectare (terenuri care nu făcuseră obiectul unei
vânzări-cumpărări după 1990), puteau primi până la sfârşitul vieţii o sumă de bani
garantată de stat, dacă îşi vindeau sau arenda terenul agricol aflat în proprietate. În
cazul vânzării, suma primită anual reprezenta echivalentul a 100 de euro pentru
fiecare hectar, iar în cel al arendării, 50 de euro. Odată intrat în acest program
(devenit rentier agricol) respectivul proprietar nu mai putea deţine decât 0,5 ha de
teren agricol, cu alte cuvinte, părăsea activitatea agricolă comercială.
Fiind un program introdus în perioada de preaderare, Renta viageră a
beneficiat de posibilitatea continuării pe perioada de trei ani de la aderarea
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României la UE, fără obligativitatea de a-l pune de acord cu legislaţia europeană a
ajutorului de stat. Per total, în perioada 2006-2009 prin programul Renta viageră
au fost transferate aproximativ 330 mii ha, fiind evidentă preferinţa beneficiarilor
rentei (peste 88 de mii de persoane) pentru transferul prin arendare (247 mii ha),
comparativ cu vânzarea (82 mii ha). Suprafeţele transferate au scăzut de la un an
la altul (terenurile cedate în primul an au reprezentat 33% din totalul suprafeţei
cedate, pe când cele din ultimul an, 17%), dar măsura şi-a păstrat totuşi
potenţialul.
O comparaţie între principalele caracteristici ale Rentei viagere (aşa cum a
fost aplicată în România) şi ale Pensionării anticipate (aşa cum era prevăzut să se
aplice, ca măsură din Regulamentul european) pune în evidenţă complementaritatea celor două măsuri din perspectiva beneficiarilor fiecăreia dintre ele:
pensia anticipată putea fi acordată celor până la vârsta de pensionare, pe când
renta viageră, celor care au depăşit această vârstă.
Experienţa franceză a aplicării unor măsuri similare, respectiv compensaţia de ieşire şi pensionarea anticipată, arată că măsura de ieşire care a fost
aplicată aproape trei decenii (asemănătoare cu Renta viageră), dar mai nuanţată
prin diversele condiţii impuse în diversele perioade ale aplicării acesteia, a avut un
succes indubitabil (au fost eliberate 13 milioane ha), însă costul obţinerii acestei
transformări structurale a fost relativ ridicat (150 de milioane de euro pe an).
Faptul că în legislaţia comunitară curentă nu este prevăzut un instrument
de ieşire similar Rentei viagere nu înseamnă că aceasta este incompatibilă cu
PAC, ci mai degrabă pune în evidenţă diferenţa dintre agricultura României şi cea
a vechilor state membre, care au depăşit într-o mare măsură această problemă
structurală a vârstei înaintate a fermierilor şi a dimensiunii reduse a exploataţiilor.
Cum propunerea de regulament de dezvoltare rurală pentru perioada 2013-2020
nu mai include nici măsura de Pensionare anticipată, stimularea ieşirii din
agricultură, indiferent de vârsta deţinătorului exploataţiei, se poate face numai
prin intermediul Schemei micilor fermieri.

Programe de consolidare/comasare în unele state membre UE:
cazul Franței
În vechile state membre UE, programele de comasare a terenurilor agricole
au început să se deruleze mai ales după cel de-al Doilea Război Mondial. Până în
anii ’80, prin aceste programe s-a urmărit îmbunătăţirea structurilor agricole prin
reducerea fragmentării terenurilor şi creşterea dimensiunilor exploataţiilor, iar în
ultimele două decenii prin intermediul acestor mecanisme s-a urmărit restructurarea agriculturii prin măsuri combinate cu cele din programele de dezvoltare
rurală. Piaţa terenurilor în general este una imperfectă şi nu întotdeauna una
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liberă, în funcţie de ţară. Noile state membre UE au adus probleme
specifice moştenirilor comuniste, din caza cărora au pornit cu un
competitivitate faţă de vechile state membre în care problema
terenurilor era rezolvată sau mecanismele prin care se făcea acest
funcţionale.

structurale
decalaj de
comasării
lucru erau

Argumentele teoretice şi observaţiile empirice arată că prin comasarea
parcelelor (eventual prin schimburi) este vizată creşterea eficienţei structurilor de
exploatare. Câştigurile cresc pe măsură ce producţia creşte, iar tehnologia este
mult mai uşor de aplicat (în special în ceea ce priveşte mecanizarea, fertilizarea
etc.), ceea ce permite fermelor dezvoltarea şi specializarea. Consolidarea terenului
are, în mod evident, beneficii pentru fermierii cu exploataţii comerciale, dar chiar
mai mari pentru fermierii mici, prin reducerea costurilor pe unitatea de produs.
Totuşi, comasarea parcelelor, cu toate avantajele sale, înseamnă pentru micii
fermieri şi diminuarea flexibilităţii, unul dintre avantajele lor majore. În plus,
aceştia pot fi afectaţi şi de faptul că producţia va tinde către procese mai puţin
intensive din punctul de vedere al utilizării forţei de muncă, iar la un moment dat
costurile mecanizării pot creşte. Deşi comasarea parcelelor nu ar trebui să
mărească automat dimensiunea fermei, în practică, ea a tins să facă acest lucru.
În Franţa, modificările structurale profunde, în sensul reducerii numărului
de exploataţii agricole mici şi comasării terenurilor în vederea creşterii eficienţei
sectorului agricol (prin aplicarea de lucrări mecanice şi noi tehnologii) au început
la finele anilor ’50. În 1960 s-a înfiinţat SAFER (Société d’aménagement foncier
et d’établissement rural), o societate pe acţiuni sub supravegherea statului (a
Ministerului Agriculturii şi Ministerului de Finanţe) în scopul sprijinirii
procesului de restructurare a agriculturii franceze, care trebuia să facă faţă
competiţiei cu celelalte cinci state membre.
În perioada 1960-1962 au existat în domeniul funciar două legi care au
contribuit la restructurarea agriculturii franceze, una prin care se prevedea o
suprafaţă minimă/exploataţie pentru a se evita fărâmiţarea, şi una care fixa o
suprafaţă maximă/exploataţie, eventuala creştere era sub incidenţa obţinerii unei
autorizaţii. Începând cu anul 1962 SAFER a avut drept de preemţiune în
cumpărarea de terenuri, iar din anul 1970 intervenţiile SAFER s-au extins spre
amenajarea teritoriului şi facilitarea dezvoltării infrastructurii naţionale. SAFER
putea cumpăra teren prin contract amiabil sau prin exercitarea dreptului de
preemţiune pentru terenul pe care îl considera adecvat oferit pe piaţă. Acesta era
apoi vândut în baza unor criterii care vizau îmbunătăţirea structurii de exploataţie:
unor persoane cu calificări relevante, mai tinere şi deţineau deja suprafeţe agricole
semnificative în zona administrată.
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Impozitarea terenurilor agricole
Problematica impozitării/taxării cu o intensitate mai mare a terenurilor
agricole, ca măsură de contracarare a fenomenului de neglijare şi necultivare a
acestuia, a fost intens vehiculată în ultimii ani. În România, valoarea impozitului
datorat pentru terenurile amplasate în intravilan şi extravilan (impozitul pe
proprietate), având destinaţia de terenuri agricole, este reglementată de Codul
fiscal, Cap. III „Impozitul şi taxa pe teren”. În ultimii şase ani impozitul a fost
neschimbat ca valoare, astfel în extravilan pentru categoria teren arabil sumele au
variat între 36 şi 43 lei/ ha, pentru vii şi livezi pe rod între 41 şi 48 lei/ha, pentru
păşuni şi fâneţe între 17 şi 24 lei/ha, în funcţie de rangul localităţii, iar în
intravilan sumele variază pentru teren arabil între 13 şi 24 lei/ha, pentru păşuni şi
fâneţe, între 11 şi 18 lei/ha, pentru vii, între 16 şi 40 lei/ha şi pentru livezi, între
24 şi 46 lei/ha.
Conform unui studiu în care au fost analizate pieţele funciare din 11 ţări
membre UE, impozitele pe tranzacţiile cu terenuri sunt extrem de variate: de la
1% pentru un teren de valoare mai mică în Marea Britanie, la 18% pentru terenul
agricol de valoare mare. De asemenea, conform acestei analize, impozitul pe
proprietate diferă de la ţară la ţară: de la 0% pentru terenul agricol în Finlanda
până la peste 15% în ţările din sudul UE. Impozitele reduse pentru proprietarii de
terenuri agricole şi pentru tranzacţiile cu terenuri agricole au avantajul că nu
constituie o constrângere pentru schimbările structurale, însă expun terenul agricol
la speculaţiile investitorilor nonagricoli. Diferenţierea impozitului pentru
proprietarii de teren agricol care sunt fermieri şi cei care nu sunt fermieri reduce,
pe termen lung, tranzacţiile speculative ale investitorilor nonagricoli, dar
împiedică şi schimbările structurale. Impozitul redus pe tranzacţiile cu terenuri
agricole facilitează schimbările structurale, prin realocarea terenului agricol de la
fermele mai puţin productive către cele cu o productivitate mai mare.
În cazul României, poate ar fi oportun ca pe viitor să se aplice o
diferenţiere a impozitului pentru terenul agricol, în funcţie de statutul
proprietarului (la fel ca în cazul Finlandei, Greciei): dacă acesta este fermier
(inclusiv persoană juridică) sau dacă acesta arendează pe termen lung terenul
pentru a fi exploatat de un alt fermier, să rămână cu valoarea actuală (relativ
redusă) a impozitului şi eventual să fie scutit de impozitul pe arendă. Dacă însă
proprietarul nu este fermier, deci nu lucrează direct terenul, şi nici nu-l arendează
pentru a fi lucrat, să se considere că acesta este ţinut în scop imobiliar, pentru
construcţii, urmând să fie impozitat ca atare (conform Codului fiscal din 2012,
valoarea minimă a impozitului pe terenul pentru construcţii în intravilan variază
între 153-3.832 lei/ha).

177

Consolidarea exploataţiilor agricole

Această abordare ar putea avea, pe termen mediu şi lung, un rol important
în reluarea exploatării terenurilor abandonate, mai ales în jurul marilor oraşe, unde
s-ar putea percepe impozite penalizatoare mai mari pentru suprafeţele
achiziţionate în scopuri speculative, dar ar proteja pe termen scurt şi mediu, prin
impozitele penalizatoare mai mici, segmentul de populaţie săracă şi îmbătrânită,
care nu are posibilităţi să cultive terenul (parcele mici, mai puţin productive sau
aflate la depărtare), care nu are definitivate actele de proprietate şi adeseori nu are
cui să arendeze sau să vândă terenul.

3. Influenţa dimensiunii şi specializării fermelor asupra
performanţelor lor economice
Teoria dezvoltării sistemelor de producţie specializate arată că pentru o
specializare agricolă dată există mai multe sisteme de producţie, bazate pe
tehnologii din ce în ce mai performante, iar productivitatea este cu atât mai mare
cu cât sistemul este mai recent. În cadrul fiecărui sistem de producţie, nivelul
productivităţii variază în funcţie de suprafaţa pe lucrător, dar şi de gradul de
folosire a mijloacelor de producţie. Astfel, este pusă în evidenţă o legătura directă
între dimensiunea exploataţiei (în creştere) şi nivelul (tot mai ridicat) al
tehnologiei folosite în producţie.
Principalele argumente teoretice arată că dimensiunea de echilibru a
exploataţiei agricole (în cazul fermei familiale comerciale) tinde să crească odată
cu dezvoltarea economică. Această dimensiune de echilibru este influenţată de un
set de elemente materiale şi economice: tipul de sol, condiţiile agroclimatice;
preţurile relative ale factorilor şi inputurilor intermediare; preţurile la poarta
fermei şi tehnologia utilizată. Dar este influenţată şi de raportul teren agricol/
forţă de muncă, dimensiunea crescând odată cu numărul de membri adulţi apţi să
muncească. Specificul inputurilor agricole (nedistribuite uniform) conduc la
rândul lor la economii de scară, astfel încât s-ar putea ca mecanizarea agriculturii,
determinată de o scumpire relativă a forţei de muncă faţă de capital, să poată duce
la o creştere substanţială a dimensiunii eficiente minime. Abilităţile de
management sunt un alt input important pentru economiile de scară, managerii de
fermă buni considerând că optimul pentru ei este să gestioneze ferme mai mari.
Trendul de creştere a dimensiunii exploataţiei în UE
Agricultura Uniunii Europene, din care cea a României face parte
începând cu 2007, este una de o mare diversitate, atât din punct de vedere al
structurii exploataţiilor, cât şi al metodelor de producţie şi al utilizării terenurilor.
Diversitatea agriculturii europene reflectă deopotrivă evoluţia istorică a fiecărui
stat, dar şi condiţiile climatice, topografia şi mediul socioeconomic actual.
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Privită global, agricultura UE este caracterizată de un trend de scădere a
numărului exploataţiilor, menţinut continuu din anii ’70 (cele 5,8 milioane de
exploataţii ale celor nouă membri din 1975 s-au redus la 2,6 milioane până în
2007). Rata de scădere pare să se fi accelerat în ultimul deceniu, iar unele dintre
noile state membre înregistrează rate din cele mai mari (de exemplu, Bulgaria:
–7,2% din 2003 până în 2007).
O altă caracteristică pe termen lung a agriculturii europene o constituie
compoziţia factorilor de producţie, care a însemnat în principal înlocuirea muncii
cu tehnologie şi capital, rezultatul fiind mai multe utilaje şi mai puţini lucrători
utilizând în mare cam aceeaşi suprafaţă agricolă. Ocuparea în agricultură în cele
nouă state membre în 1975 s-a redus până în 2007 cu aproximativ patru milioane
de unităţi complete de muncă, de la 5,7 milioane în 1975. În ultimul deceniu cele
mai mari rate de reducere le-au înregistrat noile state membre (de exemplu,
Bulgaria: –11% din 2003 până în 2007).
Specializarea şi performanţele exploataţiilor
Chiar dacă par să urmeze acelaşi traseu, facilitat şi de Politica Agricolă
Comună, agriculturile vechilor state membre şi ale noilor state membre păstrează
diferenţe de orientare a producţiei şi de performanţe tehnice şi economice. Un
tablou al specializării exploataţiilor din câteva state selectate este relevant pentru
asemănările şi deosebirile majore dintre agriculturile respectivelor state, având în
vedere vechimea în cadrul UE, dar implicit şi nivelul de dezvoltare economică a
diferitelor state.
Este de remarcat importanţa pe care o au exploataţiile specializate în
producţia de cereale, oleaginoase şi proteice, deopotrivă în vechile şi noile state
membre, cu ponderi în general peste 20% din suprafaţa agricolă utilizată.
Diferenţele apar în ponderea mare ocupată de exploataţiile specializate în
producţia de lapte şi în selecţia şi îngrăşarea bovinelor, în vechile state membre,
care nu îşi are corespondent pe măsură în noile state membre. Ultimele compensează însă prin suprafaţa mai mare deţinută de exploataţiile mixte de subzistenţă.
O analiză limitată doar la exploataţiile semnificative economic, care
exclude exploataţiile mai mici de 1 ESU, pune şi mai mult în evidenţă diferenţele
dintre agriculturile vechilor şi ale noilor state membre UE. România se plasează în
cazul multor indicatori la extreme, cu cele mai multe ferme şi cu cea mai mică
suprafaţă medie, cu cea mai mare pondere a fermelor mici (1-8 ESU) şi cea mai
mică a celor mari (peste 100 ESU) şi cu un specific al exploatării terenurilor direct
de către proprietar.
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Productivitatea muncii şi rentabilitatea exploataţiilor comerciale
Informaţiile din baza de date a Reţelei de Informaţii Contabile Agricole
(RICA) permit compararea performanţelor economice ale exploataţiilor din
diferitele state membre, pe baza unei largi game de indicatori, atât într-o manieră
directă (compararea mărimilor absolute, exprimate în euro), cât şi prin comparaţii
relative, care pot surprinde mai bine structura fiecărei agriculturi.
Calculul unui indicator de productivitate a muncii,Valoarea adăugată netă
agricolă pe unitatea anuală de forţă de muncă (FNVA/AWU, Farm Net Value
Added/ Annual Work Units), arată că în vechile state membre (Germania, Franţa,
Regatul Unit) cea mai mare productivitate a muncii, pe baza datelor din 2009, este
înregistrată în exploataţiile de peste 100 ESU, reducându-se constant până la o
treime în cele de 8-16 ESU (exploataţiile mai mici nu sunt selectate în
eşantioanele respectivelor ţări, fiind neimportante din punct de vedere economic).
Prin contrast, în noile state membre, exploataţiile între 16 şi 40 ESU au în
2009 valori mai mari ale productivităţii muncii decât cele de peste 100 ESU
(Polonia urmează însă modelul vechilor membri, deşi în 2008 fermele de 40-100
ESU înregistrau 115% din productivitatea celor de peste 100 ESU). În România,
judecate prin prisma acestui indicator, în 2009 cele mai performante ferme erau
cele de 16-40 ESU, însă în anii 2008 şi 2007 fermele de peste 100 ESU au avut
cea mai mare productivitate a muncii.
Din perspectiva orientării exploataţiilor, performanţele diferitelor tipuri de
ferme, conform clasificării RICA, pun în evidenţă un punct comun între vechile şi
noile state membre: o productivitate peste medie în exploataţiile specializate în
culturi de câmp în 2009. Se observă însă şi o mare diversitate a specializărilor
performante: exploataţii din cele mai performante în vechile state membre în
sectorul creşterii păsărilor şi porcilor, şi cu aproape toate exploataţiile specializate
relativ performante în Romania din cauza slabei performanţe a exploataţiilor
mixte (care domină eşantionul, conform structurii exploataţiilor din România).
Calculul unui indicator de rentabilitate pentru datele anului 2009, şi
anume Venitul net agricol pe unitatea de suprafaţă agricolă utilizată (FNI/UAA,
Farm Net Income/ Utilized Agricultural Area) ne conduce la concluzia că
România se află abia la începutul drumului către o agricultură performantă
(definită de situaţia Franţei în care cel mai mare venit la hectar este obţinut în
exploataţiile de peste 100 ESU), cu cele mai performante exploataţii în categoriile
de sub 8 ESU, pe când Polonia pare a se afla pe traseul dezvoltării, cu cele mai
performante exploataţii în categoria 40-100 ESU.
Datele de gestiune la nivelul exploataţiilor agricole, colectate prin Reţeaua
de Informaţii Contabile Agricole, permit şi identificarea unor performanţe fizice
ale exploataţiilor la nivelul unor subsisteme agricole. În cazul fermelor
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specializate în culturi de cereale, oleaginoase şi proteice (COP), este interesant că
în cazul României, în anul 2009, performanţele fizice (randamentele la grâu şi
porumb) ale exploataţiilor de peste 100 ESU erau foarte apropiate de media
tuturor exploataţiilor, în plus, aflându-se şi la un nivel redus. Situaţia de până în
2009 arată că exploataţiile foarte mari din România nu reuşiseră să obţină
performanţele tehnice aşteptate: o exploataţie medie de 1.500 ha obţinea doar
2.900 kg de grâu la hectar şi 4.400 kg de porumb la hectar. Situaţia era diferită în
Polonia şi Franţa, nu atât prin diferenţele dintre exploataţiile de diferite
dimensiuni, cât prin nivelul randamentelor pe total exploataţii, net superior.
O constatare a analizei datelor din RICA este că, dacă, pentru o ţară dată,
specializarea şi dimensiunea exploataţiei nu sunt determinante în ce priveşte
randamentele culturilor de cereale, tehnologia poate fi determinantă. Aproximând
acest indicator prin nivelul capitalului pe hectar şi pe lucrător, obţinem explicaţia
diferenţelor dintre România şi celelalte două ţări cu care am comparat-o anterior
(un capital mediu pe lucrătorul cu normă întreagă din exploataţiile specializate
COP de 22 mii euro în România, faţă de 56 mii euro în Polonia şi 165 mii euro în
Franţa). Concluzia preliminară a analizei performanţelor exploataţiilor mari
specializate COP din România este că până în 2009 nu se dotaseră cu tehnologie
la niveluri comparabile cu exploataţiile din ţările cu performanţe superioare în
producţie. Cu alte cuvinte, între priorităţile acestor exploataţii trebuie să rămână în
continuare investiţiile, care să permită o intensificare a producţiei.

Asigurarea bazei tehnico-materiale necesare desfăşurării producţiei
agricole
Problema dotării fermelor româneşti cu tractoare nu poate fi rezolvată
eficient decât prin creşterea dimensiunii exploatațiilor. Până la ajustarea structurii
exploatațiilor astfel încât să fie posibilă dotarea cu utilaje performante adaptate
tuturor categoriilor de mărime a exploataţiilor, formula de rezolvare a necesarului
de tractoare a fost menţinerea în funcţiune a unor echipamente deja amortizate: în
2011, 73,6% din tractoare erau complet amortizate.
În ceea ce privește irigațiile, odată cu procesul de aderare și schimbările
preconizate de politici agricole și implicit a modului de sprijin prin subvenții, s-a
reanalizat viabilitatea agriculturii irigate și din perspectiva posibilității de
subvenționare, mai ales că, după anul 2010 subvențiile pentru furnizarea apei de
irigații nu s-au mai putut acorda. Principalele concluzii ale analizei sunt că
suprafața irigabilă din România este relativ extinsă în cadrul UE deoarece
conform datelor Eurostat deținea în anul 2007 locul 5 în UE-27 și 4% din totalul
suprafeței irigabile din UE-27.
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Totuși, experții Băncii Mondiale arată că orice program de investiții, actual
sau viitor, trebuie să înceapă de la solicitarea utilizatorului de apă, cu accentul pus pe
responsabilizarea acestuia. Oricât de scăzute ar fi costurile și oricâte subvenții ar
primi fermierul, o activitate de irigații poate fi eficientă doar dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiții: o structură a culturilor adecvată irigațiilor, capabilă să
asigure un spor de producție care acoperă costurile de exploatare și asigură un profit
fermierului; existența unei experiențe/tradiții în irigații.
O altă verigă importantă a filierei produselor agricole o constituie sistemul
de depozitare, la care fermierii recurg anticipând creșteri viitoare de preț. În
prezent, pentru construirea de depozite există două posibilităţi de finanţare cu
fonduri UE: (i) prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), pentru
grupurile de producători de legume-fructe, care pot beneficia de o subvenție de
75% din costurile de construcţie a depozitului; (ii) prin Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală, măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” și
măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” orice
producător eligibil, cu excepţia grupurilor şi organizaţiilor de producători de
legume-fructe, poate primi sprijin nerambursabil pentru construirea unui depozit
(pentru circa 40% din costuri).

4. Restructurarea exploataţiilor prin programul de dezvoltare
rurală
Măsurile tranzitorii 141 şi 142 ale PNDR
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) pe perioada 2007-2013
cuprinde două măsuri cu efect direct asupra consolidării exploataţiilor, propuse de
Regulamentul european în încercarea de a grăbi transformarea structurală a
agriculturii noilor state membre (aderate după 2004). Este vorba despre măsurile
tranzitorii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă” şi 142
„Înfiinţarea grupurilor de producători”, menite a grăbi integrarea pe piaţă a
fermelor de dimensiuni mai mici, rezultate în urma proceselor de restructurare a
sectoarelor agricole din fostele ţări socialiste. Prin măsura 141, fermele de semisubzistenţă sunt sprijinite pentru a se restructura individual, pe baza unui plan de
dezvoltare care presupune o mai bună integrare pe piaţă, câtă vreme prin măsura
142 se acordă ajutor pentru o activitate colectivă de integrare pe piaţă, prin
comercializarea comună a produselor. Cele două trasee de evoluţie pot rămâne
separate, dar se pot şi combina: teoretic, este de dorit ca beneficiarii sprijinului
pentru fermele de semisubzistenţă să fie membri ai unui grup de producători,
crescându-şi astfel şansele unei prezenţe stabile pe piaţă.
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Condiţiile de eligibilitate, ca de altfel şi criteriile de selecţie, ale
beneficiarilor măsurii 141 ilustrează echilibrul greu de obţinut între materializarea
intenţiilor oferite de regulamentul european şi restricţiile inerente stadiului de
dezvoltare a sectorului agricol şi societăţii româneşti, incluzând atât practicile
comerciale ale exploataţiilor, cât şi capacitatea administrativă a organismului de
implementare. O altă chestiune relevantă pentru dificultatea identificării unei
formule viabile de implementare a măsurii 141, care să aibă efecte pozitive pe
termen lung, o reprezintă obligativitatea înregistrării beneficiarilor ca persoane
fizice autorizate (PFA). Totuşi, măsura 141 rămâne o măsură solicitată: numărul
beneficiarilor a crescut de la circa 16 mii la sfârşitul anului 2010 la circa 46 de mii
în iunie 2012. Dintre beneficiarii din 2010, 76% erau exploataţii sub 5 ha, 15%
exploataţii între 5 şi 10 ha, iar 9% exploataţii peste 10 ha, de unde rezultă că
există un interes al fermelor mici pentru integrarea pe piaţă, iar odată cu aceasta,
şi pentru consolidarea exploataţiei.
Dacă succesul implementării măsurii 141 presupune creşterea gradului de
comercializare a producţiei, printr-o formă de coordonare verticală a producţiei
(vânzarea pe o piaţă organizată sau chiar integrarea într-o filieră pe baza unor
contracte ferme), asocierea pentru comercializarea producţiei presupune o
coordonare orizontală între fermieri. Măsura 142 „Înfiinţarea grupurilor de
producători” încurajează înfiinţarea grupurilor de producători din sectorul agricol,
a căror contribuţie la structurarea filierelor agroalimentare din România se poate
dovedi decisivă.
La sfârşitul anului 2010 erau sprijinite prin măsura 142 doar 14 grupuri de
producători (având în total 801 membri), specializate astfel pe produse: șase
grupuri pe culturi de câmp, patru, pe lactate, două, pe animale erbivore şi două
grupuri, pe păsări de carne. Până la sfârşitul anului 2011 situaţia era staţionară (16
grupuri de producători erau beneficiare ale măsurii 142), însă în anul 2012 mai
multe grupuri au făcut demersurile pentru a beneficia de sprijinul oferit prin
această măsură (în iunie 2012 aveau semnate contracte de finanţare 34 de grupuri
de producători).
De altfel, până în aprilie 2012 primiseră avize de recunoaştere din partea
MADR circa 140 de grupuri de producători. Dintre acestea, aproximativ 100
reprezintă potenţialii beneficiari ai măsurii 142. Alte 34 de grupuri, pe legumefructe, au fost recunoscute preliminar în vederea transformării în organizaţii ale
producătorilor de legume-fructe, ele fiind sprijinite prin intermediul Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
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Organizaţiile de producători de legume-fructe
Condiţia pentru transformarea în organizaţie a unui grup de producători de
legume-fructe este ca valoarea producţiei comercializate să depăşească un milion
de lei. Planul de recunoaştere al organizaţiei (derulat în maximum cinci ani) este
monitorizat de APIA, iar sprijinul forfetar anual se acordă pentru implementarea
fiecărei etape. O diferenţă importantă faţă de sprijinul alocat prin măsura 142 o
constituie posibilitatea recuperării ajutoarelor primite în cazul în care APIA
decide oprirea finanţării pentru deficienţe sau nereguli în implementarea măsurilor
din planul de recunoaştere.
Deşi sprijinul pentru grupurile de producători de legume-fructe include
finanţarea unui program de investiţii cu o rată de sprijin de o intensitate mai mare
decât cea pentru investiţiile din PNDR, măsura nu a fost atât de solicitată pe cât ar
fi fost de aşteptat. Cauza acestei situaţii poate fi redusă la contextul practicilor
comerciale actuale, în care micii producători de fructe și legume produc în general
pentru autoconsum şi vând micul lor surplus direct la poarta gospodăriei ori în
pieţe ţărăneşti, folosind certificate de producător (exceptate de la plata TVA), în
timp ce grupurile de producători trebuie să plătească TVA, ceea ce descurajează
formele asociative. Mai mult, acestea din urmă se confruntă şi cu concurenţa
neloială de pe piaţa importurilor, cantităţile şi preţurile la care se facturează marfa
adusă din străinătate fiind adesea subestimate. Pe de altă parte, reţelele moderne
de distribuţie preferă să lucreze cu producători mijlocii sau mari, capabili să
respecte cerinţele din caietele de sarcini, mai ales în privinţa calităţii produselor şi
termenelor de livrare.
Studiu de caz: asocierea pe filiera cărnii de porc
Cu efective de circa 5,5 milioane de capete de porcine, România se situa în
2010 pe poziţia a noua în UE. Creşterea şi exploatarea porcilor se fac predominant
în gospodării individuale de dimensiuni reduse, care deţin aproape 80% din
efective, ceea ce constituie o situaţie singulară la nivelul Uniunii Europene. Pe
clase de mărime, 94% din exploataţii cresc 1-3 capete, 4,8% cresc 4-10 capete şi
doar un număr de circa 256 de exploataţii cresc peste 100 de porci. Un număr de
156 de exploataţii profesionale autorizate cu peste 500 capete/exploataţie aveau
un efectiv total de peste un milion de capete de porcine. Dacă în fermele familiale
creşterea porcinelor se face în sistem gospodăresc extensiv, producătorii de scară
mare, de tip industrial, sunt adesea integraţi vertical, de la creştere şi îngrăşare la
abatorizare şi procesare. Efectivele de porcine, ca şi producţia de carne de porc, au
scăzut în România începând cu 2008, pe fondul producţiilor modeste de cereale
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ale anului 2007 şi crizei economice de la sfârşitul anului 2008, dar fenomenul a
fost potenţat şi de eliminarea subvenţiilor pentru carnea de porc, începând cu anul
2010.
Totuşi, potenţialul ridicat de redresare a creşterii porcului în România este
promiţător, pornind de la câteva puncte tari, anume producţia mare de cereale a
ţării, mai ales de porumb (grad de autosuficienţă 139%), piaţa internă mare, dar şi
proximitatea pieţelor din Comunitatea Statelor Independente, forţa de muncă
calificată şi ieftină. O realizare importantă a fost şi eradicarea pestei porcine, care
a dus la ridicarea parţială a restricţiilor impuse de UE la comercializarea cărnii de
porc provenind din România, începând cu sfârşitul anului 2011. Punctele slabe ale
sectorului sunt reproducţia slab dezvoltată (crescătorii români importând un
număr foarte mare de purcei pentru îngrăşare) şi costurile de producţie ridicate.
O tentativă de a trece de la producţia de carne de porc destinată
autoconsumului la producţia comercială cu ajutorul sprijinului oferit prin fonduri
europene (SAPARD şi PNDR) a fost Cooperativa Muntenia. S-a încercat
transpunerea unui model de cooperativă din Spania, mai întâi în sudul ţării, apoi
extinzându-se către est şi vest, pe măsură ce iniţiativa a început să se bucure de
succes, ajungând la 300 de membri. Modelul a avut în vedere integrarea verticală
a lanţului, de la asigurarea geneticii performante din import şi multiplicarea sa în
ferme proprii, până la procesare în unitatea de abatorizare.
Povestea nu a fost una de succes, situaţia financiară a cooperativei
înrăutăţindu-se treptat, deşi managementul a încercat permanent să asigure atât
aprovizionarea, cât şi desfacerea mărfii livrate de fermierii membri ai
cooperativei. Dificultăţile au apărut ca urmare a unor factori de natură obiectivă
sau subiectivă, printre care lipsa managementului specializat pentru formele
asociative (relaţia cu membrii cooperativei nu a fost gestionată eficient, din lipsa
personalului calificat, şi nici nu s-a făcut o triere riguroasă a membrilor primiţi în
cooperativă), mentalitatea fermierilor (principiile cooperaţiei reale sunt greu de
popularizat şi pus în practică în agricultura românească, după experienţa din
perioada comunistă) şi evaziunea fiscală (la care au recurs în mod sistematic o
parte a membrilor deţinători de ferme).
Lecţiile generate de demersurile de asociere a producătorilor atrag atenţia
mai ales asupra incongruenţelor din sistemul fiscal, a cărui dualitate (fermierii
individuali – neplătitori de TVA, persoanele juridice – plătitoare de TVA) lasă loc
pentru evaziune. O altă problemă este legată de practica des întâlnită a
nerespectării termenilor contractuali de unii producători agricoli, care sistează
livrările conform angajamentelor încheiate atunci când primesc un preţ mai bun de
la un alt client.
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5. Rolul agriculturii în economia şi ocuparea rurală
Spaţiul rural continuă să deţină o importanţă majoră pentru România,
reprezentând, la nivelul anului 2008, 59% din teritoriu (57% în UE-27) şi 46% din
totalul locuitorilor (23,6% în UE-27). Dacă la acesta adăugăm zonele mixte sau
rurale intermediare (definite conform tipologiei Comisiei Europene care permite
comparaţiile internaţionale), ne referim la 99,2% din suprafaţă şi 89,7% din
populaţia ţării.
Gradul de urbanizare este, sub toate aspectele, mai redus în noile state
membre în comparaţie cu vechile state membre. Dacă în UE-27 ruralul contribuia,
tot în 2008, cu 16% în economie (măsurată ca valoare adăugată brută), în
România ponderea sa era de circa o treime. O pondere asemănătoare are economia
rurală în totalul activităţii economice în țările baltice şi în Ungaria, şi chiar peste
acest nivel în Slovacia (41%) şi în Slovenia (36%). Contribuţii mai reduse se
înregistrau în Polonia şi Bulgaria (respectiv 27% şi 25%). Corespunzător, în
zonele preponderent rurale îşi câştigă existenţa o bună parte din populaţia ocupată
la nivel naţional în noile state membre: peste 40% în Ungaria şi România, 35% în
Polonia şi 33% în Bulgaria, adică mult peste ponderea medie din UE-27, de 18%.
În ceea ce priveşte diversificarea economiei rurale, aceasta diferă de la ţară
la ţară în noile state membre. În România, sectorul primar (agricultură,
silvicultură, pescuit) avea, în 2008, o pondere mult mai mare în valoarea adăugată
brută (de 13%), comparativ cu media de 8% a UE-12, respectiv cu 4,5% pe
ansamblul UE-27. Sectorul serviciilor (terţiar), principalul domeniu de activitate
în UE, inclusiv în regiunile predominant rurale (regiuni unde deţine, în medie, o
pondere de 65%), era, dimpotrivă, mai slab reprezentat în formarea valorii
adăugate brute în ruralul românesc, având o pondere de 50% (54% în UE-12). În
fine, contribuţia sectorului secundar (minerit, manufacturier, construcţii, utilităţi)
era de circa 35% în majoritatea noilor state membre (36,5% în România).
Deşi există un decalaj încă important, structura actuală a economiei rurale din
România este rezultatul unor modificări, în sensul convergenţei către media din
UE-12 şi, în final, din UE-27. În perioada 2003-2008, ponderea agriculturii,
silviculturii şi pescuitului în valoarea adăugată brută din rural s-a redus cu 7,6%, cea
mai spectaculoasă rată de scădere înregistrată în statele membre, în timp ce ponderea
serviciilor a crescut cu 4%. Sectorul secundar a crescut, la rândul său, cu 3,6%.
Aceste schimbări se reflectă şi în structura ocupaţională a forţei de muncă.
În acelaşi interval, 2003-2008, în regiunile rurale, ponderea populaţiei ocupate în
sectorul primar a scăzut cu 7,3%, sporind, în schimb, populaţia ocupată în servicii,
care ajunge la 4,6%, în timp ce ponderea populaţiei din sectorul de prelucrare se
majorează, la rândul său, cu 2,7%. Cu toate acestea, agricultura, silvicultura şi
pescuitul continuă să absoarbă 38,6% din forţa de muncă din România în zonele
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predominant rurale şi 29,6% în cele mixte (rurale intermediare), mult peste media
din aceleaşi tipuri de regiuni ale UE-27 (respectiv, 13,6% şi 6,2%) şi peste
valorile înregistrate de indicator în noile state membre.
Notabil este şi decalajul de productivitate a muncii în agricultură între
România şi UE-27: în România, nivelul mediu al indicatorului în perioada
2007-2009 reprezenta numai un sfert din media înregistrată la nivel european
(aproximativ la aceeaşi nivel situându-se şi Polonia, Bulgaria şi Letonia), iar
diferenţa tinde chiar să se adâncească: în intervalul 2003-2008, productivitatea
muncii în UE-27 a crescut cu o rată medie anuală de 3,4%, în timp ce în România
ritmul de creştere a fost de 1,1%, mult sub media noilor state membre.
Şansele economiei rurale de a se restructura depind în mod fundamental şi
de demografia spaţiului rural. Pe ansamblu, din punct de vedere al structurii pe
grupe de vârstă, România are o populaţie mai puţin îmbătrânită decât media din
UE-27, deşi ponderea populaţiei vârstnice (de peste 65 de ani) era, în 2009, ceva
mai mare în regiunile predominant rurale decât în cele urbane sau mixte.
Sub aspectul densităţii populaţiei, tendinţa din ţara noastră este de scădere.
Dacă în perioada 2000-2008, densitatea medie din UE-27 a crescut pe total şi pe
toate cele trei tipuri de regiuni, România a înregistrat o pierdere de populaţie din
fiecare tip de zonă, cel mai rapid recul înregistrându-se în regiunile urbane, atât
din cauza migraţiei, cât şi a scăderii naturale.
Migraţia externă a devenit un fenomen de amploare pentru populaţia în
vârstă de muncă din România, în special după suspendarea obligativităţii vizelor
în spaţiul Schengen la 1 ianuarie 2002. Se estimează că, din cele circa 2,2
milioane persoane plecate din ţară în perioada dintre ultimele două recensăminte
ale populaţiei (2002-2011), 48% provin din mediul rural şi 52% din cel urban
(Gheţău, 2011). În cazul migraţiei interne, numărul tinerilor care au părăsit spaţiul
rural pentru a se muta la oraş este depăşit de numărul celor în vârstă care se retrag
la ţară, în general la vârsta pensionării (cu 300.000 de persoane cumulat pe
perioada celor zece ani), dar scăderea naturală mult mai severă în rural decât în
urban (respectiv, 404.000 de persoane faţă de 7.000 de persoane) a determinat
scăderea mai drastică a populaţiei din mediul rural.
Această evoluţie constituie o indicaţie a faptului că populaţia ocupată (cu
timp de lucru întreg) în agricultură este, în fapt, mai redusă ca număr, iar
redirecţionarea unei părţi a acesteia, după eliberarea din activităţi agricole către
alte sectoare poate fi o problemă de mai mică amploare decât se estimează.
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6. Oportunităţi post-2013 pentru restructurarea agriculturii
româneşti
După primul exerciţiu multianual de funcţionare a agriculturii româneşti
după rigorile Politicii Agricole Comune (PAC), în care fermierii români au învăţat
să prindă „din mers” regulile jocului european, începând din 2014 este deja o
certitudine că acestea se vor schimba din nou, însă România poate să aibă un
cuvânt de spus în procesul schimbării. România va trebui să utilizeze la maximum
oportunităţile oferite de noul instrumentar al PAC pentru dezvoltarea sectorului
agricol în direcţia propusă, inclusiv pentru consolidarea exploataţilor agricole,
deoarece principala sursă de sprijin a sectorului va fi furnizată de aceste fonduri
europene.
Plăţile directe sunt percepute drept cea mai importantă subvenţie pentru
fermieri (sprijin pentru venitul acestora, menit să compenseze decalajul de
venituri faţă de alte activităţi economice), de aceea, în viitoarele negocieri, una
dintre „bătăliile” cu miză importantă se va da în jurul modului în care se vor
împărţi între statele membre sumele alocate pentru această formă de sprijin. Cu
toate că, cel puţin la nivel declarativ, s-a dorit reechilibrarea valorii plăţilor directe
între statele membre, Comisia Europeană a fost nevoită să facă o propunere
fezabilă şi echilibrată bugetar şi politic, luând în considerare elemente care
depăşesc rigorile politicii agricole europene, fiind mai aproape de păstrarea unui
echilibru între statele membre preponderent contributoare și cele net beneficiare.
Dacă presupunem că nu vor fi modificări faţă de propunerea legislativă,
atunci, pentru România, plata la hectar va creşte de la 135 de euro în 2013 la
aproape 200 de euro în 2019, decalajul de sprijin/ha persistând şi în viitoarea
PAC, atât faţă de alte state europene, cât şi faţă de media UE (estimată la 266
euro/ha). Din acest punct de vedere, fermierii români vor rămâne oarecum într-o
competiţie inegală cu alţi fermieri europeni. În ceea ce priveşte contribuţia naţională la finanţarea plăţilor directe, s-a păstrat prevederea din tratatul de aderare,
conform căruia Bulgaria şi România pot utiliza plăţile directe naţionale pentru a
completa sumele acordate în cadrul schemei de plată de bază, până în 2016.
Foarte interesantă pentru România, cu proporţia sa extrem de mare de
ferme de subzistenţă şi semisubzistenţă, este schema simplificată pentru micii
fermieri (cu o alocare de până la 10% din plafonul naţional anual pentru plăţi
directe). Aceştia pot primi o plată forfetară care înlocuieşte toate plăţile directe şi
simplifică sarcina administrativă prin reducerea obligaţiilor acestor fermieri legate
de ecologizare, de ecocondiţionalitate şi de controale. Orice fermier care solicită
sprijin în 2014 poate decide, până la 15 octombrie 2014, să participe la schemă şi,
prin urmare, să primească o plată anuală stabilită de statul membru la o sumă
cuprinsă între 500 şi 1.000 de euro. De asemenea, în cadrul Fondului de
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dezvoltare rurală, vor exista o finanţare pentru consilierea micilor fermieri în
vederea dezvoltării economice şi granturi pentru restructurare în cazul regiunilor
cu o mare fragmentare a terenurilor agricole. Fermele de 1-2,5 ha ar putea
beneficia de această schemă unică pe fermă (500 de euro), dar ar putea exista şi
situaţii în care şi ferme din clase de mărime mai mari (4-5 ha) să adopte această
formulă simplificată, mai ales în cazul unor fermieri bătrâni, care nu-şi mai pot
lucra corespunzător terenurile.
Faţă de regulamentul în vigoare, în propunerea legislativă apare
flexibilitatea între cei doi piloni de sprijin. Există posibilitatea transferului de
sume din Pilonul 1 spre Pilonul 2 (10% din plafon) şi din Pilonul 2 spre Pilonul 1
(5% din cuantumul destinat programelor finanţate prin programele de dezvoltare
rurală). Se prevede ca pentru viitoarea perioadă bugetară, finanţarea pentru
politica de dezvoltare rurală va fi menţinută la nivelul curent, şi anume 14,6
miliarde de euro/an. Planurile de dezvoltare rurală vor rămâne, şi în continuare,
principalul instrument pentru punerea în aplicare a politicii de dezvoltare rurală,
bazat pe scheme multianuale, cofinanţate de statele membre (sau regiunile lor).
Potenţialul de comasare a terenurilor în perioada 2014-2020
O estimare a „potenţialului” de comasare a terenurilor poate fi făcută
pornind de la datele privind dinamica din ultimii ani a structurii fizice a
exploataţiilor, furnizate de Recensământul general agricol (RGA) pentru perioada
2002-2010 şi din bazele de date ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie din Agricultură
(APIA) pentru perioada de după aderare (2007-2010) pentru fermele eligibile
pentru plăţi directe (adică de peste un hectar şi care au parcele de peste 0,3 hectare).
Analizând evoluţiile recente, se constată că principala resursă de
exploataţii cu potenţial ridicat de comasare se află în categoria de mărime de 1-5
ha şi 5-10 ha, exploataţii care ocupă 30% din suprafaţa eligibilă pentru plăţi
(conform datelor APIA) şi 34% din suprafaţa agricolă utilizată, conform datelor
provizorii RGA 2010.
Al doilea lucru important de avut în vedere este faptul că vârsta înaintată a
proprietarilor şefi de exploataţie perpetuează rigiditatea structurii de exploatare
din România. Din analiza detaliată a bazei de date APIA, în anul 2010 doar 1%
dintre beneficiarii eligibili pentru plăţi directe aveau sub 30 de ani şi exploatau
mai puţin de 100 mii ha, în timp ce 58% dintre beneficiarii de plăţi directe aveau
peste 60 de ani, lucrând 2,3 milioane de hectare.
Coroborând aceste date, se constată că peste 87% dintre beneficiarii de
peste 70 de ani şi 83% dintre cei cu vârsta între 60-70 de ani au exploataţii de
1-5 ha. Toţi aceşti fermieri exploatează 1,3 milioane de ha. Ar trebui, în această
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situaţie, găsite variante care să elibereze suprafeţele de teren exploatate la un nivel
scăzut de productivitate, prin oferirea de oportunităţi alternative de venit celor
care ar părăsi sectorul.
Parţial, acest scop este realizabil prin cei doi piloni ai sprijinului acordat
prin Politica Agricolă Comună, de aceea este foarte important ca România să
negocieze şi să utilizeze într-o variantă optimistă de 100% următoarele măsuri în
ceea ce priveşte sprijinul european posibil de acordat după 2013: schema
simplificată pentru fermele mici (Pilonul 1), plata suplimentară de 25% din plata
de bază, în primii cinci ani pentru tinerii fermieri (Pilonul 1); transferul sumelor
rezultate în urma plafonării plăţilor directe (din Pilonul 1) în Pilonul 2 pentru
proiecte inovative menite să ridice competitivitatea (fără cofinanţarea
beneficiarilor); plăţi cuplate cu producţia pentru o serie de produse şi activităţi
agricole dificile, dar care sunt deosebit de importante din motive economice şi/sau
sociale; măsuri pentru dezvoltarea fermelor şi afacerilor (Pilonul 2); accesarea de
proiecte pentru investiţii în active fizice (sursa de finanţare: Pilonul 2); sprijin
pentru cooperare şi pentru înfiinţarea de grupuri de producători (sursa de
finanţare: Pilonul 2) etc.
Totuşi, chiar după aderarea la UE, procesul de consolidare naturală a
decurs foarte lent, de aceea trebuie găsite mijloacele necesare care să
impulsioneze acest proces. Din punct de vedere al politicii naţionale, propunem
înfiinţarea unei bănci funciare care va avea rol de comasare prin cumpărare sau
arendare, acordarea unui sprijin de la bugetul de stat pentru încadastrarea
terenurilor conform legilor existente sau amendate pe viitor (sursa: bugetul
naţional), înfiinţarea unei scheme de ajutor de stat (cu fonduri din bugetul
naţional) ai cărei beneficiari ar putea fi agricultorii înregistraţi la APIA,
proprietari de terenuri sau moştenitori aflaţi în succesiune, care vând/arendează
terenurile unor cumpărători/arendaşi (inclusiv băncii de terenuri), în scopul creării
unor suprafeţe compacte, care să permită exploatarea şi obţinerea de producţii
performante.
În condiţiile introducerii acestor măsuri naţionale şi coroborând cu
folosirea eficientă a instrumentelor din cei doi Piloni ai sprijinului financiar
european, o parte din fermierii mici sau vârstnici ar putea opta pentru părăsirea
activităţilor agricole, diminuându-se semnificativ numărul exploataţiilor de până
la 5 ha şi crescând accentuat în special fermele din categoriile 10-50 ha (unde
estimăm o dublare a numărului şi o extindere a suprafeţei exploatate cu până la
60%), respectiv 50-100 ha (unde calculele indică un potenţial de creştere a
numărului de circa opt ori, iar a suprafeţei totale exploatate, cu 250%).
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7. Efectele consolidării asupra creşterii economice
Concluzii şi recomandări generale
Analiza dinamicii structurii fermelor din România în ultimii 20 de ani
evidenţiază practic că România poate fi considerată un caz special printre fostele
ţări comuniste, din punct de vedere al tranziţiei agriculturii spre economia de
piaţă, fără politici coerente pe termen lung şi, în general, lipsindu-i politicile
dedicate consolidării terenurilor. Propunerile de regulamente pentru viitoarea
Politică Agricolă Comună ţin cont de realităţile teritoriale şi structurale ale UE-27
şi oferă statelor membre mai multă flexibilitate pentru a alege tipul de politică
potrivită fiecărui stat. Unele măsuri din „meniul” oferit în Pilonul 2, dar şi
măsurile din Pilonul 1 pot contribui la un proces de comasare mai sustenabil, însă
nu suficient, dacă nu se completează cu măsuri naţionale de tipul celor
menţionate anterior (o agenţie cu rol de bancă de terenuri, o măsură de ajutor de
stat pentru sprijinirea costurilor de încadastrare), măsuri pentru care sunt necesare
fonduri în bugetul naţional alocate pe termen lung.
Probabil că pe termen scurt – până în 2013 – comasarea nu va avea un
ritm mai susţinut decât până acum, fiind una inerţială, dar odată cu noul cadru
financiar multianual, dacă informaţia asupra noilor oportunităţi va fi difuzată
corect şi la timp, s-ar putea să existe un interes major în accesarea noilor măsuri.
Dacă se vor găsi resurse şi va exista o viziune politică pe termen lung în acest
sens, atunci probabil că şi procesul se va accelera.
Din estimările noastre, în varianta cea mai optimistă a unei absorbţii
masive a fondurilor UE şi în condiţiile unui sprijin prin măsuri naţionale finanţate
de la bugetul de stat, ne-am putea aştepta până în 2020 la schimbări structurale
importante ale exploatațiilor, în sensul creşterii ponderii fermelor de 10-100 de
hectare şi diminuării fermelor sub zece hectare, mai ales a celor deţinute de
fermieri cu vârsta de peste 65 de ani, ceea ce va conduce şi la un proces de
întinerire a forței de muncă din agricultură.
Începând cu noua perioadă de programare, post-2013, fondurile de
dezvoltare rurală trebuie să țintească rezolvarea unor constrângeri-cheie ale spațiul
rural românesc, astfel încât, dincolo de gradul de absorbție, esențială să fie
eficiența cheltuirii lor. Instrumentele din noul PNDR vor trebui să încurajeze
fermele să investească în proiecte de infrastructură privată: de stocare, de răcire,
de ambalare etc., și să se orienteze spre produse cu valoare adăugată mare, ținând
cont și de specificul regional, mărindu-și în acest mod gradul de inserție pe piață.
Conceperea unor mari proiecte de infrastructură publică (de exemplu,
canalele importante de irigații) ar trebui finalizată până în 2014 pentru a putea
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primi finanțare din fondurile structurale de coeziune. Astfel ar fi facilitată
conectarea utilizatorilor de apă in sistem, cu fonduri din Pilonul 2.
Un alt set de măsuri deosebit de importante pentru România și pentru care
noul „meniu” al PAC are prevăzute instrumente specifice vizează protejarea
veniturilor producătorilor agricoli, în condițiile volatilității ridicate a prețurilor,
prin crearea de fonduri mutuale. Fermierii pot contribui la crearea acestor fonduri
(susţinute financiar şi din contribuții din FEADR), în perioadele favorabile,
urmând să beneficieze de sprijin atunci când le scad veniturile din agricultură.
În paralel cu formele de sprijin prevăzute în bugetul naţional şi din fonduri
europene, sunt necesare măsuri care să faciliteze accesul exploatațiilor la
finanțarea bancară și la piața asigurărilor, factori esențiali pentru dezvoltarea
afacerii și protejarea veniturilor fermierilor.
Cum interesul investitorilor pentru sector rămâne scăzut, iar ratele
dobânzilor, ridicate, este esențială perpetuarea mecanismelor de preluare a
riscului de creditare, de tipul celor oferite prin fondurile de garantare.
La fel de importante precum riscurile economice sunt în prezent și
riscurile de mediu – iar gestionarea lor eficientă se impune cu prioritate pentru
producătorii agricoli din România, ale căror dotări tehnologice deficitare îi fac
vulnerabili în fața unor aspecte tot mai excesive ale climatului continental. În
domeniul asigurărilor agricole, societățile specializate nu despăgubesc fermierii
pentru calamități precum seceta sau înghețul, relativ frecvente în România. Este
deosebit de oportună, în aceste circumstanțe, crearea de către producătorii agricoli
a unui Fond de Asigurări, din care s-ar putea acoperi, parțial sau total, diferența
de venit față de media ultimilor cinci ani, de exemplu (eliminându-se anul cel mai
bun și cel mai slab), și nu diferența de producție. Propunerea de regulament
pentru sprijinul pentru dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014-2020
prevede ea însăși un astfel de instrument, contribuțiile din Pilonul 2 urmând să
acopere 65% din prima pe care asiguratul o are de încasat.
Pentru a facilita introducerea de noi tehnologii în scopul creşterii
competitivității și performanţelor exploatațiilor agricole, PAC post-2013 vizează
sprijinirea parteneriatelor cercetare-asociaţii de producători prin finanţarea de
proiecte care aduc o contribuţie semnificativă în domeniul inovării.
Nu în ultimul rând, există mari așteptări în ceea ce privește organizarea și
funcționarea Camerelor agricole, instituții private de interes public care să ofere
servicii de consultanță și extensie, să difuzeze informații de piață, să faciliteze
absorbția fondurilor europene, să sprijine procesul de consolidare a terenurilor
agricole, să mobilizeze inițiativa locală și să constituie un partener de dialog eficient cu autoritățile centrale pentru ameliorarea disfuncționalităților instituționale.
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Propuneri de politici publice în sprijinul consolidării exploataţiilor
Aşa după cum se întrevede din analizele elementelor determinante ale
procesului de consolidare, realizate în capitolele anterioare, deceniul în curs se
poate dovedi unul decisiv în ajustarea structurii exploataţiilor agricole din
România. Simplificând, există două motive principale care pot facilita procesul de
consolidare: primul îl reprezintă faptul că tot mai mulţi şefi de mici exploataţii (de
subzistenţă şi semisubzistenţă, beneficiare de plăţi directe din fonduri europene)
ajung la o vârstă care nu le mai permite să lucreze terenul pe care îl deţin; al
doilea este reprezentat de oportunitatea construirii unei strategii sui-generis de
consolidare a exploataţiilor, finanţată parţial prin noul program de dezvoltare
rurală care urmează a fi definit până în 2014. Specificul viitorului program este că
anumite instrumente tipice pentru restructurare nu mai fac parte din opţiunile
finanţate de PAC: este cazul pensionării anticipate, care dispare ca alternativă de
transfer al exploataţiei. Totuşi, există un mecanism alternativ de ieşire din
agricultură, prin intermediul Schemei micilor fermieri. Chiar dacă este un
mecanism ambivalent, pentru că, pe de o parte, le facilitează micilor fermieri
rămânerea în sistemul plăţilor directe, prin reducerea obligaţiilor administrative,
pe de altă parte, le permite părăsirea activităţii agricole şi ieşirea definitivă din
sistemul de acordare a plăţilor, contra unei compensaţii de 120% din plăţile
directe primite în cadrul schemei, pentru toată perioada de finanţare multianuală,
adică începând cel mai devreme cu 2015 şi terminând în 2020. Acest mecanism
este parte a propunerii legislative a Comisiei Europene, care urmează a fi aprobată
iniţial de Consiliul European (miniştrii agriculturii) şi ulterior de Parlamentul
European.
Propunerea nr. 1. Prima propunere pe care o facem este de a construi
viitoarea strategie de consolidare a exploataţiilor, centrată pe submăsura de
acordare de plăţi anuale celor care participă la Schema micilor fermieri şi
care îşi transferă definitiv exploataţia altui fermier. Acceptarea acestei
propuneri presupune ca prim pas o poziţie activă a României în negocierile în curs
ale Politicii Agricole Comune post-2013, în favoarea menţinerii prevederilor
referitoare la Schema micilor fermieri din regulamentul pentru plăţi directe,
respectiv pentru dezvoltare rurală. Ulterior, după aprobare, trebuie popularizată
posibilitatea intrării în această schemă (intrarea se face doar în 2014) şi posibilitatea ieşirii (începând cu 2015), contra compensaţiei (primite până în 2020).
Propunerea nr. 2. Complementar propunerii nr. 1 şi luând în considerare
experienţa pozitivă a derulării programului Renta viageră, care a vizat transferul
proprietăţilor (şi indirect al exploataţiei) de până la 10 ha, propunem
introducerea unei scheme de ieşire din agricultură pentru fermierii în vârstă
de peste 65 de ani (la momentul 2015) cu exploataţii între 3 şi 10 ha, organizate
pe terenul deţinut în proprietate şi care primesc plăţi directe (sunt înregistraţi la
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APIA). Compensaţia pe care ar urma să o primească aceşti fermieri, pentru
renunţarea definitivă la plăţile directe europene odată cu vânzarea sau arendarea
terenului deţinut, ar urma să fie de 200 de euro/ha (adică similară sumelor primite
de micii fermieri) pentru o perioadă de cinci ani (deci nu pe viaţă, ca în cazul
Rentei viagere). Diferit de mecanismul descris în propunerea 1, sumele acestea
vor trebui plătite de la bugetul de stat, măsura fiind una de ajutor de stat.
Propunerea nr. 3. Pentru a facilita implementarea propunerilor nr. 1 şi
nr. 2 şi pentru a da un sens mai larg activităţii de gestionare a terenurilor agricole,
propunem înfiinţarea unei oficiu de amenajare rurală, cu două funcţii
principale: implementarea unor planuri de comasare a parcelelor şi
intervenţia pe piaţa funciară pentru orientarea structurii fermelor. Funcţia de
comasare a terenurilor agricole ar putea fi realizată cu sprijinul financiar al PAC,
prin Pilonul 2 (o măsură de care în prezentul PNDR România nu a uzat) şi ar
presupune programe voluntare de schimb de parcele, inclusiv realizarea
măsurătorilor cadastrale, înregistrarea proprietăţilor etc. Intervenţia pe piaţa
funciară, după modelul SAFER (agenţia franceză de amenajare teritorială),
necesită existenţa unor fonduri bugetare considerabile, într-o primă fază, dar poate
fi importantă pe termen mediu prin facilitarea găsirii de destinatari ai terenurilor
transferate prin măsurile de ieşire propuse anterior. În plus, prin atribuirea
exercitării unui drept de preemţiune acestui oficiu, se poate realiza favorizarea
instalării tinerilor fermieri, dar şi descurajarea speculaţiilor cu terenuri agricole.
Instituţia care ar putea prelua sarcina punerii în aplicare a acestei propuneri este
ADS, care în acest fel ar putea regândi concesionarea terenurilor pe care le
deţine, ar putea combina vânzarea unora dintre acestea şi cumpărarea altora şi ar
orienta transformările structurale ale exploataţiilor. Dacă pentru programele de
comasare a parcelelor va trebui să coopereze cu Agenţia Naţională de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară (ANCPI), pentru programele de intervenţie pe piaţa
funciară cooperarea se va realiza în interiorul ADS. Astfel, ADS, restructurată
pentru a realiza acest rol complex, poate îndeplini funcția de coordonator al
strategiei de consolidare a exploataţiilor.
Propunerea nr. 4. Pentru a completa la nivel tehnic şi a face funcţionale
măsurile anterioare, propunem rezolvarea situaţiilor de blocaj generate de
neînregistrarea proprietăţilor agricole prin subvenționarea costurilor cadastrale
şi reducerea/eliminarea taxelor care vizează tranzacţiile funciare care duc la
comasări sau grupări de parcele. Măsura poate fi finanţată de la bugetul de stat,
sau eventual prin programe internaționale (împrumuturi).
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Estimarea Valorii Adăugate Brute a sectorului agroalimentar
la orizontul 2020
Estimarea contribuţiei sectorului agroalimentar la creşterea economică,
drept urmare a măsurilor de consolidare a exploataţiilor care ar putea fi
implementate în perioada 2013-2020, este realizată ca o prognoză în funcţie de
obiectiv, prin calcularea creşterilor de valoare adăugată aduse de anumiţi factori,
care contribuie direct la consolidarea exploataţiilor sau care interacţionează
nemijlocit cu procesul de consolidare. Ulterior, VAB a sectorului agricol, care
include efectele măsurilor de consolidare, este pusă în relaţie schematic cu VAB a
industriei alimentare, obţinându-se astfel o estimare a VAB a sectorului
agroalimentar din România pentru anul 2020, în euro la preţurile anului 2009.
Estimarea efectelor măsurilor de consolidare asupra VAB a agriculturii a
presupus utilizarea unor formule simplificate de calcul al acestora, care să facă
trecerea de la datele microeconomice la agregatele macroeconomice. Mecanismul
identificat pentru cuantificarea acestor efecte a vizat două surse principale de
creştere a valorii adăugate: 1) rezultatele măsurilor de consolidare propriu-zise,
măsurate prin terenurile agricole care trec de la exploataţiile de subzistenţă şi de
semisubzistenţă la exploataţiile comerciale, dar şi prin terenurile reintroduse în
exploatare, dintre cele nelucrate în prezent; 2) rezultatele creşterii randamentelor
la principalele culturi de câmp, prin introducerea de tehnologii performante,
posibilă ca urmare a creşterii dimensiunii exploataţiilor şi sprijinită de investiţiile
cofinanţate de fondurile europene destinate agriculturii şi dezvoltării rurale.
Ipotezele referitoare la măsurile de consolidare propriu-zisă descriu două
instrumente cu şanse de a fi implementate în România în perioada 2014-2020:
1) acordarea de compensaţii pentru beneficiarii Schemei micilor fermieri,
prevăzută de viitoarea PAC, care decid să părăsească agricultura şi transferă
terenurile către alte exploataţii, mai mari; 2) adoptarea unei scheme naţionale de
ajutor de stat pentru ieşirea din activitate a agricultorilor vârstnici, inspirată de
schema rentei viagere, dar adaptată contextului viitoarei politici agricole.
Cuantificarea efectelor acestor două instrumente presupune că trecerea
unor terenuri din exploataţiile mici (de sub 1 ESU) în exploataţiile mai mari (de
peste 1 ESU) este însoţită de o creştere de Valoare Adăugată Brută pe total
agricultură, calculată ca produs între suprafaţa previzibilă a fi transferată şi
diferenţa dintre valoarea adăugată brută la hectar corespunzătoare exploataţiilor de
sub 1 ESU şi cea a exploataţiilor de peste 1 ESU.
Efectele cumulate ale transferului terenului în exploataţiile mai mari şi ale
reintroducerii în exploatare reprezintă o creştere a VAB pe total agricultură cu
5,7%. Efectul creşterii randamentelor la culturile de cereale, oleaginoase şi
proteice duce la o creştere a VAB pe total agricultură cu 9,8%. Dacă aceste
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creşteri sunt aplicate mediei VAB a agriculturii din perioada 2008-2011, ceea ce
presupune că în deceniul în curs va fi posibilă o anumită stabilizare a producţiei
vegetale, ca urmare atât a introducerii unor tehnologii noi la nivel de fermă
(inclusiv culturi adaptate condiţiilor climatice mai vitrege), cât şi a unor programe
de dezvoltare a infrastructurii agricole (irigaţii acolo unde este posibil, depozitarea
eficientă a producţiei), se ajunge în 2020 la o Valoare Adăugată Brută a
agriculturii de 8.556 de milioane de euro (în preţuri 2009).
Mai departe, contribuţia sectorului primar (agricultură, vânătoare,
silvicultură) la VAB totală ajunge la 9.651 de milioane de euro, presupunând
menţinerea actualelor proporţii dintre componente (un plus de 13% din VAB a
agriculturii), iar VAB a sectorului agroalimentar (presupunând păstrarea
raportului dintre industria alimentară şi agricultură la 0,8) ajunge la 17.443 de
milioane de euro.
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