


România și
Politica Agricolă Comună
Viitorul micii agriculturi 
românești în Europa

Un raport realizat de Din partea 
Douglas K. Knight Asociației Eco Ruralis 

în sprijinul țăranilor
Editare ecologici și tradiționali
Edward Klaunig
Ramona Duminicioiu și

Universității Denver 
Traducere (limba română) Colorado, USA
Andreea Platon 
Ramona Duminicioiu Cu  sprijinul

Fundației Terre Humaine

Octombrie, 2010

Nici o parte a acestui raport nu poate fi reprodusă sub nici o formă
fără a se menționa sursa și fără permisiunea autorului.
 



CUPRINS

REZUMAT i
ABREVIERI ii
DEFINIȚII iii
DESPRE AUTOR ȘI ORGANIZAȚIE vii
MULȚUMIRI  viii

1. Introducere 1

2. Privire generală asupra istoriei recente a agriculturii din România 3

3. Agricultura românească Azi 6
A. Populația agricolă din România 6
B. Dimensiunea și Productivitatea fermelor românești 8
C. Contradicțiile din agricultura românească 9
D. Persistența sărăciei din zonele rurale românești 10
E. Îmbătrânirea din zonele rurale românești 12
F. Dezvoltarea rurală 13
G. Fragmentarea terenurilor, Birocrația și Accesul la fonduri 14
H. Importuri și Exporturi 15
I. Probleme de mediu 16
J. Diferențe de la o regiune la alta în România 17

4. Privire generală asupra Politicii Agricole Comune 18
 A. Scurtă istorie a Politicii Agricole Comune 18

B. Scurtă prezentare a Politicii Agricole Comune de azi 20
C. Critici ale Politicii Agricole Comune 21



5. România și Politica Agricolă Comună 24
A. Cum a fost implementată Politica Agricolă Comună în România până în prezent 24
B. Diferențele din România precum și între România și UE-15 25
C. Care sunt rezultatele României până în prezent? 26
D. Care este poziția României față de Reforma Politicii Agricole Comune? 26

6. Reforma Politicii Agricole Comune - 2013 28
A. Calendarul reformei și Principalii actori 28
B. Direcțiile Statelor Membre în cadrul Dezbaterii 29
C. Grupurile Societății Civile și pozițiile acestora 31
D. Propuneri specifice pentru o Politică Agricolă Comună după 2013 32
E. Opiniile experților din România și ale fermierilor din UE 34
F. Posibile efecte ale Reformei Politicii Agricole Comune în România 35

7. Viitorul agriculturii în Europa și în România 37
A. Nevoia pentru o Viziune în spatele Politicilor 37
B. O mai bună Implementare a politicilor și o mai mare Stabilitate 39
C. Orientarea Politicii Agricole Comune 40
D. Propuneri concrete pentru o nouă Politică Agricolă Comună în beneficiul țăranilor români 42

8. Concluzie 44
 

9. Bibliografie 45

GRAFICE
Grafic 1. Populația românească implicată în agricultură, între anii 1989 – 2008 7
Grafic 2. Populația implicată în agricultură, anul 2008. 
Comparație între România, Franța, Germania, Marea Britanie 7
Grafic 3. Populația agricolă din România, anul 2008 9
Grafic 4. Suprafață Agricolă Utilizată - SAA (Engl. UAA) în România, anul 2008 9
Grafic 5. Plăți directe (subvenții) distribuite în Romania, anul 2008 25



       
i

REZUMAT

România este o națiune de țărani, cu o istorie îndelungată și profundă în agricultură, care are efecte vizibile în în-
treaga țară inclusiv în artă, cultură și modul de gândire al românilor. Cultura țărănească a supraviețuit în ciuda eforturilor 
de a o distruge, depuse de comunism și de diferite imperii din trecut. Astăzi cultura țărănească rămâne piatra de căpătâi a ro-
mânilor într-o eră a schimbării. 

Agricultura românească este în prezent îmbolnăvită de multiple probleme. Unele dintre acestea sunt rezultate ale 
subdezvoltării iar altele sunt moștenite din istoria comunistă. Problemele pe care le vedem ca fiind cele mai mari sunt: lipsa 
viziunii din spatele politicilor agricole, slaba implementare a legislației, lipsa stabilității, diferențele dintre fermierii mici și cei 
mari, persistența sărăciei și îmbătrânirea populației din zonele rurale, lipsa calității dezvoltării rurale, birocrația și lipsa acce-
sului la fonduri, diferențele importurilor și exporturilor între România și alte țări europene, probleme de mediu și diferențele 
de la o regiune la alta în România.

Politica Agricolă Comună a fost creată pentru a construi o politică echilibrată și echitabilă și pentru a menține secu-
ritatea alimentară în Europa. Politica Agricolă Comună a fost de succes în Vestul Europei însă acum se confruntă cu imense 
probleme. Implementarea Politicii Agricole Comune în noile state membre ale Uniunii Europene cum este România a fost ex-
trem de dificilă, iar rezultatele implementării au fost variate și continuă să fie imprevizibile. În România, de Politica Agrico-
lă  Comună au beneficiat până acum marii fermieri care înfloreau încă dinaintea aderării României la Uniunea Europeană, 
în timp ce pentru micii fermieri nu a avut nici o eficiență. Acest lucru s-a întâmplat pe de o parte din cauza modului în care 
este structurată Politica Agricolă Comună și pe de altă parte din cauza implementării defectuoase (sau mai degrabă a lipsei 
implementării) a Politicii Agricole Comune.

Reforma Politicii Agricole Comune care se va finaliza în 2013 reprezintă o oportunitate pentru Uniunea Europea-
nă și pentru autoritățile românești de a face un pas în față pentru protejarea agriculturii țărănești și inclusiv a țăranilor în 
dezvoltarea viitorului Europei. Există opinii diferite în dezbaterea asupra noii Politici Agricole Comune și nu va fi ușor să se 
ajungă la un consens, însă considerăm că este posibil să se ia decizii care să creeze un nou tip de dezvoltare, diferit de modelul 
agricol productivist. Solicităm prin acest raport o mai mare concentrare asupra politicilor de dezvoltare rurală și o mai mică 
susținere a producției intensive. Ne dorim nu doar o Politică Agricolă Comună mai bună, dar și o mai bună implementare a 
acesteia la nivel național. Câțiva pași importanți pentru a îndeplini acest lucru sunt: stabilirea unei limite a subvențiilor, eti-
chetare clară a țărilor de origine a produselor și tratament egal între fermierii din Estul și Vestul Europei. Nu susținem re-
naționalizarea politicilor agricole în reformarea Politicii Agricole Comune. Dorim ca în România să existe mai multe măsuri 
de susținere și fonduri pentru dezvoltarea rurală, o mai bună absorbție a fondurilor, să fie acordată o mai mare atenție axelor 
3 și 4 din Politica Agricolă Comună, în special grupurilor de acțiune locală.

Ne dorim un viitor în care țăranii să joace un rol integral în care să furnizeze hrană pentru consumatorii români, 
un viitor în care România să își mențină suveranitatea alimentară. Refuzăm orice plan care exclude țărănimea din agricul-
tură. Țăranul este piatra de temelie a istoriei și culturii românești și importanța sa trebuie să fie onorată. 
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ABREVIERI

AEEA Asociația Europeană a Economiștilor 
Agricoli 

AIEA Asociația Internațională a Economiști lor 
Agricoli 

DCA Directiva Cadru pentru Apă

ECE Europa Centrală și de Est

FIMAE Federația Internațională a Mișcărilor 
Agriculturii Ecologice 
(Engl. IFOAM – International Federation 
of Organic Agriculture Movements)

LEADER Inițiativa  Europeană  pentru  Dezvoltare  
Rurală  (Acronim  pentru  Liaison  Entre  
Actions du Développement Economique
Rural  -  Legături  între  Acțiuni  de  Dezvol-
tare Economică Rurală)

NSM Nou Stat Membru (al Uniunii Europene)

OICED Organizația Internațională pentru Coope-
rare Economică și Dezvoltare

OMC Organizația Mondială a Comerțului

OMG Organism Modificat Genetic

ONG Organizație Neguvernmentală

PAC Politica Agricolă Comună 

PIB Produs Intern Brut

PNDR Programul Național de Dezvoltare Ru-
rală

RGIA Rețeaua Globală de Informare Agricolă
(Engl. GAIN – Global Agriculture In
formation Network)

SAU Suprafață Agricolă Utilizată
(Engl. UAA – Utilized Agricultural Area)

SAPARD Programul Special de Pre-Aderare 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

SAPS Sistem de Plată Unică pe Suprafață
(Engl. SAPS - )

SFP Sistem de Plată Unică pe Fermă
(Engl. SFP – Single Farm Payment)

UDE Unitate de Dezvoltare Europeană
(indicator care calculează dimensiunea 
economică a unei ferme)

UE Uniunea Europeană

USDA Departamentul pentru Agricultură al 
Statelor Unite ale Americii 
(Engl. USDA – United States Depart- 
ment for Agriculture)

VNR Valoare Naturală Ridicată

WWF Fondul Mondial pentru Natură 
(Engl. World Wide Fund for Nature)
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DEFINIȚII

Țăran Acest termen, a fost folosit de-a lungul timpului pentru a defini mun-
citori agricoli care lucrează loturi mici de teren și/sau care se ocupă cu 
creșterea animalelor, adesea într-un mod de subzistență. De asemenea, 
„țăran” este folosit de secole în mod peiorativ, pentru a indica o persoa-
nă din mediul rural fără sofisticare culturală spre deosebire de locuitorii 
de la oraș. În acest raport folosim termenul de „țăran” în asociere cu  
termenii „fermier de subzistență”, „mic fermier”, „fermier de semi-sub-
zistență” pe care îi considerăm variații ale termenului „țăran”. Ca și de-
finiție personală, considerăm că țăranii sunt oameni legați de pământ, 
nu doar ca ocupație dar în primul rând ca mod de viață.

 

Fermă  de subzistență O fermă/gospodărie care produce pentru consumul propriu și care nu 
vinde produsele pe piață. Eurostat definește orice fermă cu dimensiunea 
sub 1 Unitate de Dezvoltare Europeană ca fiind fermă de subzistență.

 

Fermă de semi-subzistență O fermă/gospodărie care produce în mare parte pentru consum propriu, 
dar care vinde unele produse pe piață. În fermele de semi-subzistență 
fermierii desfăşoară diverse activităţi agricole de cultivare a plantelor și 
de creştere a animalelor, bazate pe tradiţii specifice satului românesc.  
Aceste ferme se caracterizează printr-o structură de producţie foarte di-
versificată, determinată de necesităţile gospodăriei, precum și printr-o 
dotare tehnică redusă. Dimensiunea economică a fermelor de semi-sub-
zistență poate varia între 2-8 UDE.

 

Unitate de Dezvoltare Europeană (Economică) - UDE Unitate de măsură economică folosită în Uniunea Europeană pentru a 
afla care este dimensiunea economică a unei ferme. Acest termen se fo-
loseşte adesea atunci când un fermier dorește să facă demersuri pentru 
obţinerea de fonduri europene. Conform explicațiilor oferite de Agenția 
de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, calcularea acestei unități 
de măsură - UDE – se bazează pe un coeficient european specific pen-
tru fiecare tip de cultură sau animal care se înmulțește cu numărul hec-
tarelor cultivate sau animalelor crescute în gospodărie. Pentru a ajunge 
la totalul UDE al fermei se adună după caz toate UDE-urile calculate 
pentru fiecare animal/cultură în parte. În funcție de măsura de sprijin la 
care fermierul dorește să aplice pentru obținerea de fonduri, numărul  
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de UDE minim necesar poate varia. Lista cu coeficientele de calcul  
poate fi găsită aici http://www.ecoruralis.ro/storage/files/Documente /
Calcul%20UDE%20ferma.xls.

 

Politica Agricolă Comună Este un set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, pro- 
cesarea și comercializarea de produse agricole și care definesc politica  
agricolă a Uniunii Europene, care a început prin Tratatul de la Roma 
din 1957. A suferit modificări de-a lungul timpului. În prezent bugetul 
pentru agricultură reprezintă 48% din totalul bugetului Uniunii Euro-
pene.

 

Pilonul I al PAC  Secțiunea Politicii Agricole Comune care se referă la sprijinirea produ-
cției și include plăți directe (subvenții) către fermieri și intervenții de 
piață.

 

Pilonul II al PAC Secțiunea Politicii Agricole Comune care se referă la dezvoltare rurală 
prin modernizarea economiei rurale, diversificare, înființarea de grupuri 
de producători și alte măsuri.

 

LEADER Leader vine de la „Legături între acţiuni de dezvoltare economică rura-
lă”. După cum spune şi  numele, este o metodă de mobilizare şi  de  
promovare a dezvoltării rurale în comunităţile rurale locale, şi nu un set 
fix de măsuri care trebuie implementate. Implică organizarea de Gru-
puri de Acțiune Locală la nivel micro-regional formate din diverși ac-
tori cărora li se dă responsabilitatea să ia decizii pentru dezvoltarea mi-
cro-regiunii din care provin. LEADER face parte din Axa 4 a Pilonului 
II din Politica Agricolă Comună. Experienţa a arătat că LEADER poa-
te aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zo-
nele rurale.

 

Eco-Condiţionalitate Obligația pentru agricultor de a respecta anumite standarde de mediu, 
de bunăstare a animalelor și plantelor și de siguranță alimentară impuse 
de Uniunea Europeana prin Politica Agricolă Comună, pentru ca acesta 
să poată primi subvenții din fonduri europene. Are ca scop menținerea 
terenurilor agricole în condiții bune agricole și de mediu.

 

Modulare Sistem care va fi implementat după 2013 în Politica Agricolă Comună, 
prin care se reduc treptat subvențiile către marile ferme, banii urmând a 
fi direcționați către dezvoltarea rurală.

 

Decuplare Acest proces face parte din schimbările Politicii Agricole Comune și se-
pară subvențiile de producție. Dupa implementarea procesului de decu-
plare, subvențiile nu vor mai fi legate de producția unor anumite cul-
turi, permițând în acest fel fermierilor să răspundă mai bine cererilor de 
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pe piață.
 

Top-up Permiterea noilor state membre ale UE de a primi fonduri europene  
suplimentare pentru o anumită perioadă după aderare, parțial din fon-
durile alocate Pilonului II al Politicii Agricole Comune, parțial din bu-
getele naționale, pentru a suplimenta subvențiile către fermieri.

 

Co-finanțare În cadrul Pilonului II al Politicii Agricole Comune, multe fonduri se 
acordă cu condiția ca aplicatul (fermierul) sau guvernul țării din care  
provine aplicantul să asigure o parte din banii necesari pentru proiect. 
Sumele necesare pentru co-finanțare depind de fiecare program de fi- 
nanțare în parte.

 

UE-15 Statele Membre ale Uniunii Europene din perioada de dinainte de 2004 
(Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ir-
landa, Italia, Luxembourg,  Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, 
Suedia). 

 

Noile State Membre - NSM 12 noi state membre ale Uniunii Europene care au aderat în 2004 (Ci
pru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Ceha, Slo-
vacia, Slovenia, Ungaria) și în 2007 (Bulgaria și România).

 

UE-27 Cele 27 de state care sunt în prezent membre ale Uniunii Europene.
 

Sistem de Plată Unică pe fermă - SPU Metodă  de  distribuție  a  plăților  directe  (subvențiilor)  prin  Politica  
Agricolă Comună. Este o metodă simplificată de distribuire a subvenți-
ilor și nu depinde de producție sau de un anumit tip de cultură.

 

Sistem de Plată Unică pe Suprafață - SAPS O metodă simplificată de distribuire a plaţilor prin acordarea unei sume 
stabilite pe hectar., necondiționată de producție. A fost folosită de toa-
te noile state membre ale UE în primii 3 ani de la aderare, având posi-
bilitatea de prelungire cu încă 2 ani.

 

Suprafață Agricolă Utilizată Totalul suprafețelor dintr-o țară care sunt folosite pentru agricultură.
 

Programul SAPARD  Programul Special  de  Pre-Aderare pentru Agricultură şi  Dezvoltare  
Rurală. Iniţialele " SAPARD" provin din denumirea în limba engleză: 
“Special pre-Accession Programme for Agriculture and Rural Develop-
ment”. Este un program de finanțare pentru statele din Europa care  
sunt în proces de aderare la UE.

 

Dezvoltare Rurală Acest termen definește eforturile de a îmbunătăți standardul de viață  
din zonele rurale. Acestea includ programe de îmbunătățire a infras-
tructurii,  programe educaționale  și  alte  măsuri.  Fondurile  destinate  
dezvoltării rurale sunt diferite de cele pentru subvenții.
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Activități de intrare (up-stream) Un termen folosit în agricultură pentru a indica resursele (fertilizanți, 
chimicale, muncă) necesare pentru a obține un produs agricol finit.

 

Activități de ieșire (down-stream) Un termen folosit în agricultură pentru a indica procese cum sunt pre-
lucrarea și comercializarea, prin care trece un produs agricol după de a 
fost produs.

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală - PNDR A fost creat în România în perioada de dinainte de aderare la UE pen-
tru a demonstra că România ar putea distribui bani pentru sectorul de 
dezvoltare rurală (din bugetul Pilonului II al Politicii Agricole Comu-
ne).

 

Securitate Alimentară Disponibilitatea hranei. Dacă ne referim la nivel național putem să ex-
plicăm acest termen ca fiind abilitatea unui stat de a produce suficientă 
hrană pentru cetățenii săi.

 

Suveranitate Alimentară Un concept creat de confederația țărănească mondială Via Campesina în 
1996. Se definește ca fiind DREPTUL oamenilor, statelor și uniunilor 
statale de a își crea propria politică alimentară fără a afecta țările din 
„lumea a 3-a” prin competiție neloaială pe piața mondială.
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DESPRE AUTOR ȘI ORGANIZAȚIE

Douglas K. Knight lucrează în România din anul 2007 ca și voluntar Peace Corps. În anul 2008 a început să lucreze cu 
mici fermieri iar în aprilie 2009 a contribuit la înființarea organizației Eco Ruralis – în sprijinul Țăranilor Ecologici și 
Tradiționali din România.

Eco Ruralis este o organizație cu sediul în Cluj Napoca, regiunea Transilvania, România, înființată în aprilie 2009. 
Eco Ruralis este formată din țărani care practică agricultura ecologică și tradiționala în toate regiunile istorice din Ro-
mânia. Eco Ruralis apără drepturile țăranilor de a practica o agricultură bazată pe principii de mediu. Acest lucru înse-
amnă dreptul de a folosi, multiplica și distribui semințe tradiționale, dreptul de a nu fi contaminat cu organisme mo-
dificate genetic, menținerea suveranității alimentare în România și respect pentru sănătatea consumatorilor. Eco Rura-
lis a fost înființată pentru a se ocupa de problemele cu care se confruntă micii fermieri din România, cum sunt:

lipsa transparenței și susținerii din partea autorităților românești în ce privește noul cadru legislativ 
impus de integrarea europeană,

lipsa informării și accesului la fonduri pentru proiecte agricole ecologice și tradiționale,
măsuri și politici care favorizează companiile biotehnologice (producători de semințe și  chimicale 

pentru agricultura intensivă), agricultura industrială și agro-combustibili,
politici slabe care să protejeze semințele tradiționale,
politica favorabilă Organismelor Modificate Genetic, care slăbește standardele pentru agricultura eco-

logică și viitorul semințelor și practicilor tradiționale în agricultură.

www.ecoruralis.ro
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MULȚUMIRI

Dorim să ne exprimăm mulțumirea fundațiilor, organizațiilor și persoanelor care ne-au susținut activitatea și ne-au 
ajutat de-a lungul timpului cu sfaturi și informații. Printre acestea mulțumim în special organizațiilor Coordonarea 
Europeană Via Campesina și Friends of the Earth Europe care sunt o sursă de inspirație.

Suntem mândri că Eco Ruralis este suținută de fundații mici care ne permit să ne continuăm activitatea conform prin-
cipiilor noastre. Mulțumim astfel Fundației Terre Humaine și Fundației Familiei Rațiu.



R O M Ă N I A  Ș I  P O L I T I C A  A G R I C O L Ă  C O M U N Ă  ° 1     

1. Introducere

România este o  țară de  țărani. Lunga sa istorie este a unei  bogate țări agricole cu oameni profund legați de 
pământ. Țăranii din România au trecut prin numeroase crize  și schimbări de-a lungul secolelor, însă legătura lor cu 
pământul a rămas puternică. Acum, țăranii români se găsesc din nou la răscruce. Ultimii douăzeci de ani au însemnat 
pentru România restructurarea agriculturii față de fostul sistem comunist, având o nouă orientare asupra pieței. Odată 
cu căderea comunismului  la  începutul anilor 1990, românii s-au reîntors în zonele rurale găsind confortul  și stabili-
tatea în agricultura la scară mică.  

Astăzi, multe dintre vechile provocări rămân, şi au apărut noi provocări. În douăzeci de ani România sa tran-
sformat într-o ţară deschisă, o parte din piaţa mondială. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană în 2007, România a 
început să se confrunte cu noi probleme, şi a început să lucreze într-un cadru nou pentru a rezolva aceste probleme. 
Avansând, România trebuie să-şi găsească locul său în Europa şi trebuie să înveţe să prospere sub un nou set de cir-
cumstanţe. Întrebarea rămâne: Cum poate România găsi un echilibru cu agricultura, conservând tradiţiile ţărăneşti şi 
economiile locale, în timp ce se integrează în UE, utilizând resursele agricole pentru creşterea economică pe termen 
lung? Poate România să se integreze în sistemul agricol european şi să menţină biodiversitatea şi sistemele locale de 
alimentare? Ce se poate face în cadrul politicilor europene şi agricole româneşti, în vederea adaptării agriculturii româ-
neşti la realităţile pieţei, în timp ce încă mai păstrează specificul său şi asigurându-se că de toate aceasta beneficiază 
România şi românii?

Cu acest raport, dorim să explorăm aceste probleme și să contribuim la dezbaterea despre viitorul micilor 
agricultori din România. Acest raport este întocmit de Eco Ruralis, o asociație de țărani ecologici și tradiționali din 
România, a cărei misiune este următoarea: "Eco Ruralis apără drepturile țăranilor de a practica o agricultură bazată pe 
principii de mediu. Acest lucru înseamnă dreptul de a folosi, multiplica și distribui semințe tradiționale, dreptul de a 
nu fi contaminat cu organisme modificate genetic, menținerea suveranității alimentare în România și respect pentru 
sănătatea consumatorilor."  

Acest raport este scris pentru țăranii români, și pentru factorii de decizie care doresc să îi susțină. Vedem con-
tinuarea agriculturii țărănești în România ca și o valoare intrinsecă pentru economie, societate și cultura românească 
iar acțiunile noastre sunt menite pentru continuarea acestui tip de agricultură. Nu redactam un raport economic des-
pre cum să faci bani, cum să atragem investiții financiare în România și nici nu dorim politici care să crească producția 
de hrană ieftină în România, deși recunoaștem că politicienii văd în asta o problemă importantă pentru țară. Vrem să 
construim viitorul țăranilor, care au o profundă legătură cu pământul. Vom prezenta o serie de probleme cu care se 
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confruntă țăranii români și posibile soluții la acestea. În viziunea noastră, trebuie să existe o lume în care țăranii ro-
mâni pot să se întrețină din activitățile agricole; o lume în care țăranii să poată trăi pe pământul lor pe care să îl lase 
moștenire la urmași; o lume în care românii își permit să poată cumpăra hrană la nivel local; o lume în care există faci-
lități de producție la noi în țară; și o lume în care politica rurală asigură menținerea biodiversității și specificul rural. 
Nu luptăm împotriva producțiilor mai mari sau a investițiilor străine însă suntem împotriva atingerii orbești a acestor 
obiective, cu prețul tradițiilor, modului de viață durabil și a biodiversității. Istoria economică recentă a României (ca 
de altfel și în Vestul Europei) atată că singurul scop politic este o producție mai mare și învestiții străine care nu duc la 
sisteme agricole durabile. Avem nevoie de o abordare mai dinamică.
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2. Privire generală asupra istoriei recente a agriculturii din România

România are o lungă istorie agricolă, care datează de dinainte de perioada dacică și romană. De-a lungul isto-
riei acestei zone din Sud-Estul Europei, agricultura și modul de viață țărănesc este o importantă, dacă nu singura con-
stantă care a rezistat numeroaselor furtuni prin care au trecut românii. Aproape întreaga moștenire a românilor este 
bazată pe faptul că aici a existat și există încă o populație dominată de țărani. Rândurile de mai jos sunt o scurtă privire 
de ansamblu asupra evenimentelor recente din agricultura românească. 

Actualul stat România, ce datează ca înființare din 1859, are o istorie agricolă mândră și puternică. După ex-
pansiunea statului la actualele frontiere de după cel de-al Primul Război Mondialdin 1919, prin preluareaTransilvaniei 
de la Ungaria, România a devenit una dintre primele țări agricole din Europa. Perioada interbelică a fost fructuoasă, în 
special pentru agricultura românească, datorită reformei agrare care a dat pământ țăranilor. În această perioadă, Româ-
nia a fost unul din principalii producători agricoli din Europa, în special în zona de sud-est, exportând porumb, grâu și 
alte culturi.  

Toate acestea au luat sfârșit, odată cu venirea celui de-al Doilea Război Mondial. Războiul a distrus întreaga 
infrastructură iar când comunismul a înflorit, viața țăranilor s-a schimbat complet. Perioada dintre 1947 și 1962 a fost 
martoră colectivizării forțate a terenurilor agricole, concentrându-se pe așa numita modernizare și industrializare a 
agriculturii de statul comunist. Țăranii și-au pierdut dreptul la pământul pe care a trebuit să îl muncească și o pare-
parte dintre aceștia au fost mutați la orașe pentru a lucra în fabrici de stat, devenind parte a sectorului industrial.1 Ță-
ranii care lucrau pământul au trebuit să producă numai pentru stat, primind o cotă parte din producție. Pentru că țăra-
nii nu au putut păstra producția pentru a-și hrăni familiile, s-a pierdut o parte din legătura cu pământul, instalându-se 
o stare psihică de apatie.  

Între 948-1989, s-a pierdut generația de țărani și odată cu aceștia și cunoștințele dobândite de secole despre 
practicile agricole. Mai tâziu, românii care s-au mutat de la orașe în sate, au luat-o de la început, ca fermieri amatori, 
fără cunoștințele pe care le-ar fi avut în alt context. Acest fenomen a afectat practicile și conceptele agricole, care au 
fost profund influențate de comunism. Astfel, concepte cum sunt „colectivizare” și „cooperativă” au căpătat conotații 
negative în mințile românilor. Cea de-a doua problemă de dezvoltare a fost introducerea unui sistem industrializat și 
competitiv de către statul comunist, care a înlocuit țăranii din societate. Ne vom confrunta cu rezultatele acestor dez-
voltări în următoarea parte din acest raport și vom discuta pe larg problemele cu care se confruntă agricultura române-
ască astăzi.

1 "Romania." Encyclopædia Britannica. 2010. Encyclopædia Britannica Online. 20 Feb. 2010 
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/508461/Romania>. 
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Ca urmare a prăbușirii regimului comunist în 1989, am început să vede dezvoltarea  sistemului agricol așa 
cum este el astăzi. Țara s-a orientat către sistemul capitalist, păstrând totuși mare parte din structura agricolă comu-
nistă. Sistemul comunist a țintit la autosuficiență din toate punctele de vedere, făcând aproape imposibil importul de 
bunuri agricole. Noul guvern aflat sub influența lui Ion Iliescu, s-a dovedit a fi la fel de ostil față de competiția străină. 
In 1997 România a pus  în practică măsuri protecționiste, inclusiv o medie de 75% din tarifele vamale aplicabile2. 

Motivul acestui sprijin continuu este, parţial, rezultatul mentalității de dependență față de stat, dar asta nu 
explică pe deplin ceea ce se întâmplă în România în anii 1990. Multe din marile
ferme de stat au fost privatizate, dar persoanele care au ajuns să le dețină au fost anterior conectate la aparatul comu-
nist, fenomen care continuă şi astăzi: "În România moștenirile sunt elemente puternice ale continuității între guverne-
le pre- şi  post-revoluţionare şi în special ale legăturilor personale continue între birocraţii agriculturii şi managerii de 
afaceri agro-industriale"3. Aceste legături continue înseamnă că aceiaşi oameni conectați din perioada comunistă sunt 
cei care au continuat să beneficieze de sprijinul guvernului şi al politicilor, în timp ce marea masă a ţărănimii continuă 
să fie ignorată, aşa cum a fost și în perioada comunistă: "sprijinul în sectorul agricol românesc este mai prUDEs de 
toate o mărturie a legăturilor continue dintre fermele agricole de stat, marii manageri industriali şi birocraţii din ca-
drul Ministerului Agriculturii, care au acţionat pentru a bloca concurenţa străină, privatizarea lentă şi extinderea livră-
rii ample de credite preferenţiale"4

Structura stabilită în timpul comunismului, continuă așadar să bântuie ţărănimea şi putem vedea că diferențe-
le dintre fermele mari și cele mici, care au existat în anii '90, continuă şi astăzi. Până în 1997, era ușor de observat care  
erau fermele vechi de stat şi care nu.  Deşi fermele familiale şi parcelele gospodăriilor foloseau 67% din suprafaţa agri-
colă utilizată (SAU), dimensiunea medie a acestora era de numai 3 ha, în timp ce dimensiunea medie a fermelor nou 
privatizate şi a exploataţiilor de stat, acoperind 33% din SAU a fost 2,491 de hectare.5 Diferența instaurată de infras-
tructura comunistă a început să se consolideze în noul sistem capitalist din anii 1990, încurajată de sprijinul guverna-
mental direct şi de subvenţii.

În primul deceniu după comunism s-au făcut unele încercări, cu un succes limitat, constând în colaborarea 
fermierilor pentru a forma organizaţii care ar putea acţiona în interUDEl lor. Cam în primii şase după comunism, sin-
gurele organizaţii active au fost "abia reformata Asociație Agrară Comunistă şi asociația foștilor proprietari de tere-
nuri"6. Din anul 1996, federaţia comercială Agrostar a fost activă şi a avut un oarecare succes în presiunile făcute pen-
tru nevoile fermierilor mari, cerând subvenţii mai mari şi extinderea privatizării. Guvernul a avansat în acest sens, dar 
„chiar mai eficient decât protestele concernelor private agricole a fost lobby-ul din spatele scenei, al managerilor de 
ferme de stat, înrădăcinați în Ministerul Agriculturii, care au argumentat că fermele de stat oferă României securitatea 
alimentară necesară"7

În anii 2000, România a început să aştepte cu nerăbdare aderarea la Uniunea Europeană. Subvenţiile rămân 
mari pentru unităţile agricole mari. Acest lucru se datorează faptului că 88% din subvenţiile din România au rămas le-

2 Cecilia Alexandri și Lucian Luca “România și Reforma PAC” Economie Agrară și Dezvoltare Rurală 5, 3-4 (2008) 161-180
3 J.C. Sharman “Politici Agrare în Estul Europei” Politici UE 4.4 (2003) 447-471
4 Sharman, 459
5 Alexandri și Luca (173)
6 Sharman, 459
7 Politici agrare în Estul Europei, 460
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gate de nivelurile de producţie. Din luna mai a anului 2003, în România "sprijinul total agricol ... era de 6% din pro-
dusul intern brut (PIB) ..., depăşind de departe media OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economi-
că)"8. Plăţile pe suprafaţă au fost de doar 4% din plăţile totale la nivel de fermă, aproape toţi aceşti bani mergând di-
rect la fermele mari, ţărănimea primind foarte puțin, cu un număr mare de ţărani care nu au primit nimic.
Istoria ne conduce acum la începutul procUDElui de aderare al României la Uniunea Europeană şi la situaţia actuală a 
agriculturii româneşti. Perioada 2006-2010 este practic perioada  în care se simt cel mai mult schimbările provocate de 
aderarea României la UE, din punct de vedere al țăranilor. Vom reveni la acest lucru în secţiunea următoare pe măsură 
ce vom cerceta problemele actuale cu care se confruntă ţăranii români. Cel mai important lucru pe care am dori să-l 
menţionăm aici este că agricultura românească de azi a fost în mare măsură influențată de ceea ce agricultura române-
ască a fost în cadrul sistemului anterior - comunismul. Multe din problemele şi provocările care au existat în timpul 
comunismului sunt aceleaşi probleme cu care ne confruntăm astăzi. În mentalitatea țăranilor, în acțiunile guvernului, 
în infrastructura agriculturii, în toate acestea pândește comunismul din umbră.

8 Cristina Cionga, Lucian Luca, și Carmen Hubbard “Impactul plăților directe asupra veniturilor agricole: Cine beneficiază de PAC?” Pregătit pentru al 
109-lea Seminar EAAE, 20-21 noiembrie 2008, 1-15
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3.  Agricultura românească Azi

Astăzi, agricultura românească rămâne în mare măsură în creștere. Membru al Uniunii Europene începând cu 
anul 2007, guvernul român şi în special fermierii români se luptă să se adapteze noului mediu. În această secţiune, vom 
descrie problemele cu care se confruntă agricultura românească de azi, axându-ne pe ceea ce vedem ca fiind problemele 
majore cu care se confruntă ţăranul român pentru menţinerea identităţii sale.

Această secţiune este împărţită în zece subsecţiuni. În primele trei vom discuta dimensiunea şi productivitatea 
populaţiei agricole româneşti şi vom crea o imagine despre marile contraste din agricultura românească. Urmează ur-
mătoarele patru secţiuni care prezintă mai multe aspecte sociale şi guvernamentale. Apoi atingem, pe scurt, problemele 
de mediu şi a diferenţelor regionale în agricultura românească.

A. Populația agricolă din România
 

Mărimea populaţiei agricole româneşti este copleşitoare, având un procent din populaţia țării nemaiîntâlnit în 
vestul Europei, de la revoluţia industrială. Intrarea României în UE a schimbat imaginea și caracterul agriculturii euro-
pene, iar acum UE este în proces de schimbare a imaginii şi caracterului agriculturii româneşti.  "România are o popu-
laţie agricolă de cinci ori mai mare decât nivelul mediu UE şi dublă în comparaţie cu ţara următoare sub linie."9 La că-
derea comunismului în 1989, 28,5% din populaţia României era implicată în agricultură.  Acest procent a crescut la 
43,5% în 2001, pe măsură ce populaţia adusă de sistemul comunist în zonele urbane s-a mutat înapoi la stabilitatea re-
lativă a mediului rural şi a agriculturii de subzistenţă. Până în 2008, populaţia implicată în agricultură a scăzut din nou 
la aproximativ 30%, pe măsură ce populaţia în vârstă a început să moară şi au apărut noi oportunităţi în zonele urba-
ne.10 11 Acest procent este uluitor în comparaţie cu Europa de Vest, unde, în Franţa populaţia implicată în agricultură 
este de 3,4%, în Germania este de 2,2% şi în Marea Britanie este de doar 1,4% din ocuparea forţei de muncă. Impor-
tanţa agriculturii în România, pur şi simplu nu poate fi ignorată.

9 Lucian Luca (Cristina Ghinea Editor) “Two Extremes Don’t Make One Right: Romania and the Reform of the Common Agricultural Policy of the 
EU” The Romanian Center for European Policies (2009) 1-28

10 Luca, 19
11  Cecilia Alexandra and Lucian Luca “The Impact of CAP Reform on Romanian Agriculture” Prepared for 109th EAAE Seminar “The CAP After 

the Fischler Reform: National Implementations, Impact Assessment and the Agenda for Future Reforms” November 20-21, 2008 1-16
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Grafic 1.
Populația românească implicată în 
agricultură, între anii 1989 – 2008

Grafic 2.
  Populația implicată în agricultură, 

anul 2008. 
Comparație între România, 

Franța, Germania, Marea Britanie

România este o ţară relativ mare în cadrul UE, cu terenuri agricole deosebit de bune. România este o ţară 
predominant rurală, cu 60% din teritoriul ţării fiind clasificat ca mediu rural. Mare parte din populaţia țării locuieşte 
în mediul rural, cu 47% din populaţie care trăieşte în zonele rurale începând din 2008, mult mai mare decât media UE 
de 15%.12 Zonele rurale în  România ocupă aproximativ 14.7 milioane de hectare de teren agricol şi cuprind peste pa-
tru milioane de ferme.13

În cadrul UE, România apare ca ţara cea mai dependentă de agricultură şi ca ţara cu cel mai mare număr de 
fermieri din uniune luată ca un întreg. Nu numai ca are cel mai mare procent de agricultori în UE, fermierii din Ro-
mânia reprezintă 20% din întreaga forţă de muncă din UE mobilizată de agricultură.14 Agricultura reprezintă 6,6% din 
PIB-ul României15 şi cu auto-consum şi vânzări pe piaţa neagră a produselor agricole neinventariate în această cifră, 
aceasta rămâne un element central al vieţii de zi cu zi pentru aproape întreaga populaţie a țării. Numai Polonia se apro-
pie de România prin mărimea populaţiei sale agricole (de aproximativ 38%).  

Toate aceste cifre sunt copleşitoare, şi luate de unele singure, nu reprezintă neapărat probleme. Ceea ce dorim 
să subliniem este faptul că România trăiește într-o paradigmă diferită față de Europa de Vest şi a făcut-o timp de seco-
le. Cu toate acestea, odată cu aderarea la Uniunea Europeană,  România este profund afectată de politicile de la Bru-
xelles, care sunt elaborate de cetăţeni şi funcţionari din ţări care s-au dezvoltat complet diferit față de România. Gu-
vernul român este influențat să fie mai deschis la interesele de afaceri străine iar politicile din România reflecta acest 
lucru.

12 Carmen Hubbard și Lionel Hubbard “Bulgaria și Romania: Drumul către integrare în agricultură” Centrul pentru Economie Rurală, document de 
discuții nr. 17 (2008) 1-21

13 Cionga, Luca, și Hubbard, 7
14 Corneliu Alboiu “Agricultura de Subzistență în România: un modus vivendi?” Seminar 111 EAAE-IAAE  (2009)
15 Vasile Burja “Dezvoltare Durabilă în Zonele Rurale din România” Analele Universității Apulensis, Seria Economica (2008) 2.10 
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B.  Dimensiunea și Productivitatea fermelor românești

Dimensiunea fermelor româneşti este un alt domeniu în care paradigma agricolă există în afara realităţii din 
Europa de Vest. Politica Agricolă Comună (PAC) a fost proiectată iniţial pentru a sprijini "ferma familială" - ferme cu 
familii ce trăiesc şi de muncesc, păstrând terenurile agricole cultivate  în unităţi economice mici. Desigur, PAC nu a 
îndeplinit acest obiectiv în Europa de Vest şi pe măsură ce s-a extins pentru a cuprinde Europa Centrală şi de Est ele-
mentele problematice ale PAC au devenit chiar mai evidente, în special pentru ţăranii din ţări precum România. În 
România, dimensiunea medie a fermei familiale este de numai 2,2 hectare, mult mai mică decât ideea de "fermă de fa-
milie" din Europa de Vest.16  În ceea ce priveşte dimensiunea economică a fermelor, fermele familiale românești sunt, 
de asemenea, destul de mici comparativ cu cele occidentale. Din cele peste 4 milioane de ferme familiale, doar 1.24 
milioane dintre ele au cel puţin 1 Unitate de Dezvoltare Europeană (UDE) şi 98% din toate fermele româneşti au mai 
puţin de 8 UDE.17

Ceea ce dorim să demonstrăm cu aceste statistici este că PAC nu a fost creată pentru a sprijini fermele din 
România şi alte ţări est-europene. Diferența fundamentală este că micile ferme din  Europa de Vest, chiar şi acum pa-
truzeci de ani, au fost concepute ca unităţi economice capabile de comerţ intern şi export. Fermele mici, familiale, din 
România şi alte țări est europene au fost întotdeauna pentru, şi continuă să funcționeze pentru consumul propriu şi, 
poate, pentru vânzare la nivel local. Întrebarea este dacă PAC trebuie să se supună unei schimbări fundamentale fie în 
scopul de a sprijini aceste ferme, fie pentru a schimba complet peisajul.  Vom trata acest subiect mai târziu în lucrare.

Productivitatea este un alt factor pe care mulţi oameni, în special economişti şi oficiali guvernamentali îl su-
pra-accentuează atunci când măsoară performanţa României.  Acesta este un domeniu în care nu împărtăşim aceleaşi 
preocupări, deoarece credem că modelele productiviste de agricultură au lucrat împotriva conservării stilurilor de viaţă 
ţărăneşti şi a drepturilor agricultorilor atât în România cât şi în alte părţi ale lumii. Din punctul de vedere al planifică-
rii guvernului ele sunt de asemenea, nedurabile şi vor epuiza resursele, vor distruge economiile locale şi vor permite o 
preluare controlului de către marile corporatii agricole pe termen lung. Totuși, acest lucru nu înseamnă că productivi-
tatea nu este o grijă a micilor fermieri care caută să își câștige existența. În România, muncitorii din agricultură consti-
tuie 32,1% din forţa de muncă, dar contribuie cu doar 8,5% din PIB. Capacitatea productivă a terenului este aproxi-
mativ 30% din media productivităţii în UE.18 Mergând mai departe, nu avem aceleaşi argumente făcute de mulţi eco-
nomişti şi oficiali guvernamentali. Linia de bază pentru mulţi oficiali este "Cum putem creşte productivitatea?" în 
timp ce noi suntem de părere că linia de bază trebuie să fie "Cum putem pune deciziile privind productivitatea în mâi-
nile fermierilor mici, locali și comunitățile lor, practic  în mâinile unor persoane care au interes pe termen lung pentru 
o creştere durabilă?"

Creşterea productivităţii în trecut a însemnat asigurarea că micii fermieri au fost îndepărtați de pământ pentru 
a face loc fermelor agroindustriale, invitând astfel, în special mari companii multinaţionale în comunitățile rurale, fapt 
care duce la distrugerea de moduri de viaţă, culturi, structuri economice şi structuri sociale pentru a face mai mulţi 
bani şi pentru a furniza produse ieftine. În această schemă, banii nu sunt reinvestiți în comunităţi. Este un preț prea 
16 Alexandri și Luca “Impactul Reformei PAC asupra Agriculturii Românești”, 3
17 Cionga, Luca, Hubbard, 7
18 Dinu Gavrilescu și Camelia Gavrilescu “De la Subzistență la Eficiență în Agricultura românească de tranziție” Lucrare pentru a al 104-lea Seminar 

EAAE-IAAE, 6-8 septembrie, 2007
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mare. Productivitatea trebuie crescută prin dezvoltarea rurală, mai bună integrare în cadrul reţelelor de ferme mici 
existente şi prin dezvoltarea de pieţe interne mai puternice şi mai durabile. O productivitate mai mare poate însemna 
securitate alimentară mai mare şi mai multe oportunităţi economice, dar numai dacă se realizează prin intermediul 
unor măsuri durabile, de la sursă.

C.  Contradicțiile din agricultura românească

Acesta este un subiect profund legat de dimensiunea fermelor româneşti şi care a fost discutat în detaliu de dl 
Lucian Luca în mai multe lucrări scrise pentru  Academia Română şi pentru Centrul Român pentru Politici Europe-
ne. România operează efectiv două sisteme agricole complet diferite din mai multe motive pe care le-am discutat mai 
sus, legate de istoria sa şi de structurile sale sociale. Spre deosebire de majoritatea ţărilor europene, în România fermi-
erii sunt împărţiți într-o clasă ţărănească şi o clasă industrială, fără prea multe categorii de mijloc. România are 2.6 mi-
lioane de ferme agricole care au sub 1 hectar şi numai 9,600 ferme care au mai mult de 100 de hectare. Cu toate aces-
tea, cele 9,600 ferme "consumă cea mai mare parte a subvenţiilor agricole."19 

Grafic 3
Populația agricolă 
din România, anul 2008.

Fermele mici, de sub 1 hectar ocupă doar  5% din suprafeţele agricole utilizate (SAU), dar cuprind 45% din 
fermieri, în timp ce fermele cu peste 100 hectare acoperă 38% din SAU şi cuprind doar 0,2% din numărul total de 
fermieri.20  Restul SAU sunt în cea mai mare parte acoperite de asociaţii familiale şi de puținele ferme mijlocii. 

Grafic 4
Suprafață Agricolă 
Utilizată - SAA 
(Engl. UAA) în România, 
anul 2008

Marea majoritate a beneficiilor merg spre fermele mari iar acest lucru a creat o situaţie în care guvernul pare 
să creeze politici pentru a îndepărta micii fermieri de pământ. Aceasta este exact esența problemei care trebuie reme-
diată atât în politicile agricole ale UE cât și în politicile românești. Credem că viitorul agriculturii din România şi Eu-

19 Luca, 20
20 Cionga, Luca, and Hubbard, 5
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ropa trebuie să se bazeze pe micii agricultori şi, totuşi, ei sunt făcuți să dispară în favoarea exploataţiilor agroindustriale 
mari în numele eficienţei. Acest fenomen nu este un caz al capitalismului pieţei libere şi al concurenţei, ci unul al gu-
vernului care susţine în mod activ firmele mari în acțiuni de cucerire a pieței, în detrimentul micilor  țărani.

Mergând mai departe, această situaţie trebuie să fie echilibrată. Suntem de acord cu apelul domnului Luca 
pentru o mai mare concentrare pe dezvoltarea a ceea ce el numeşte "agricultură de mijloc", între 5-20 de hectare, di-
mensiune a unei ferme care este aproape inexistentă în România de azi. Cu toate acestea, vom merge chiar mai departe 
şi vom pune presiuni asupra autorităţilor atât la nivelul României cât şi la nivel UE pentru a opri încercarea de a dis-
truge ţăranii prin aceste politici. Contrastele din agricultura românească de astăzi nu reflectă doar trecutul, sub comu-
nism, cu câțiva beneficiari bogați, ci şi ignorarea ţăranilor. În multe cazuri, sistemul de azi implică aceleaşi câteva per-
soane (manageri şi proprietari de ferme de mari dimensiuni) care se îmbogățesc, în timp ce continuă să lucreze activ 
împotriva micilor fermieri care deţin şi lucrează propriile terenuri. Mai departe, România şi UE trebuie să-și  întemei-
eze politicile agricole pe un viitor durabil - ferme ţărăneşti și agricultura familială - pentru a scăpa de aceste inegalități 
de forțe și șanse.

D. Persistența sărăciei din zonele rurale românești

Există o altă inegalitate, una care există nu numai în România ci şi în întreaga lume. Este vorba de inegalita-
tea dintre stilul de viaţă rural şi cel urban. Mai ales într-o ţară ce se schimbă atât de repede precum România, acest de-
calaj poate creşte extrem de rapid şi departe de ochii oamenilor obișnuiți. În timp ce cetăţenii orașelor din România au 
crescut rapid în puterea de câştig şi acum par să ducă un stil de viaţă urban în clasa de mijloc, această schimbare nu a 
avut loc și în mediul rural românesc. Cetăţenii care au fugit de centrele industriale ale comunismului pentru securita-
tea agriculturii de subzistenţă au fost lăsați în urmă din nou de presiunile sociale, infrastructura falimentară şi politicile 
care i-au lăsat fără venituri viabile şi aparent fără nici un viitor în România sau în Europa.
 Nivelurile de venit în mediul rural nu au fost niciodată la fel de mari ca în zonele urbane şi recent acest decalaj a cres-
cut. Agricultura continuă să rămână în urmă ca sector de ocupare a forţei de muncă, în special pe pieţele noi, cum ar fi 
România, care are o astfel abundență de mici fermieri. Prin dezvoltarea României într-un stat membru al Uniunii Eu-
ropene (1997-2006), venitul mediu în toate sectoarele economice din România au crescut cu 54%, în timp ce venitu-
rile în mediul rural au crescut cu numai 10% în aceeaşi perioadă de timp, cu agricultura pornind de la un nivel mult 
mai scăzut.21 În 2007, venitul mediu din agricultură în România a fost de şapte ori mai mic decât cel al angajatului me-
diu şi o jumătate din fermierii români trăiau sub pragul sărăciei.22 În plus, veniturile în zonele rurale, ca un întreg, sunt 
de doar 68% din nivelul veniturilor în zonele urbane din România (statistică din 2006).23 Sărăcia rămâne de trei ori 
mai mare în zonele rurale decât în zonele urbane.24

Această sărăcie are efecte profunde asupra zonei rurale românești. Un indicator al sărăciei și al veniturilor dis-
ponibile este procentul de bani pe care oamenii dintr-o anumită zonă îi cheltuie pentru produse alimentare. În Româ-
nia, ponderea cheltuielilor alimentare constituie 45,4% din cheltuielile populaţiei generale, dar 50,3% din costurile 
21 Alexandri și Luca “România și Reforma PAC” , 8
22 Luca, 20
23 Dachin, Anca “Prospecte pentru veniturile agricole în România” Analele Facultății de Stiințe Economice 1.1 (2008) 253-258
24 Burja, 3
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din zonele rurale.25 O parte fiind compensate de faptul că exploataţiile agricole pot produce pentru auto-consum. În 
gospodăriile agricole româneşti, 57% din consum este furnizat de gospodărie în comparaţie cu 11% în zonele urbane, 
şi cu o medie generală a UE de 2%.26 Aceasta este o protecție împotriva sărăciei şi un motiv pentru care mulţi români 
continuă să practice agricultura, dar, de asemenea, arată că mulţi români din mediul rural produc pentru a asigura con-
sumul de subzistenţă, creând probleme cum ar fi o lipsă de mobilitate economică şi crearea unei pieţe negre care nu 
este recunoscută de autorităţi.

Sărăcia în zonele rurale din România este ascunsă în spatele agriculturii de subzistenţă şi de semi-subzistenţă. 
Acestea rămân forme dominante ale vieţii rurale din România, o situaţie neegalată în Uniunea Europeană. Fermele de 
subzistență sunt definite ca fiind ferme care produc doar pentru consum propriu şi nu-și vând în mod regulat produse-
le. Fermele de semi-subzistenţă, pe de altă parte, sunt definite ca "ferme ce produc în principal pentru consum pro-
priu, dar și vând o anumită parte a producţiei, "surplusul" care este vândut având o anumită regularitate şi consisten-
ţă".27 Dimensiunile fermelor pot fi măsurate prin zona utilizată, dimensiunea economică sau participarea pe piaţă, dar 
măsurarea generală este conform standardului European, Unitate de Dezvoltare Europeană (UDE). Conform definiţii-
lor Eurostat (proprietățile sub 1 UDE sunt definite ca fiind de subzistenţă), 71% din fermele româneşti sunt de sub-
zistenţă și acestea acoperă 26,7% din suprafaţa agricolă utilizată (SAU) a ţării.28

Aceasta este o problemă, nu din cauza a ceea ce fac fermierii, ci pentru că marea majoritate a acestor agricul-
tori nu beneficiază de pe urma politicilor care au fost proiectate pentru a sprijini viitorul agriculturii româneşti. Doar 
29% din totalul agricultorilor sunt înregistrați de guvernul român şi mai mult de trei milioane rămân neînregistrați - 
atât economia cât şi o populaţie nefiind ajutate de politicile guvernamentale.29 Dintre toate gospodariile individuale 
(adică fermele care nu sunt persoane juridice, dar sunt deţinute şi lucrate de familii), doar 4% sunt în prezent orienta-
te spre piaţă, în timp ce 20% dintre ele sunt producătoare de un anumit surplus destinat vânzării.30

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) a fost înființat pentru nevoile micilor fermieri și pentru a-
i ajuta să se integreze în UE. Cu toate acestea, programul a fost proiectat doar pentru a avantaja un număr mic de as-
tfel de fermieri. Planul românesc a definit o "fermă de semi-subzistenţă", fermele vizate, între 2 şi 8 UDE, reprezen-
tând doar 350,000 ferme, 9% din numărul total, care acoperă 16% din SAU.24 În plus, bazat pe experienţa anterioară 
în implementarea de măsuri la nivelul UE (SAPARD, etc), doar un sfert din aceste ferme pot să aplice pentru aceste 
măsuri.31 Lucru ce se datorează unui număr de motive, dar cea mai mare parte o reprezintă ineficienţa birocratică şi 
lipsa de conştientizare în rândul agricultorilor privind măsurile. Privind spre viitorul agriculturii româneşti, scopurile 
par departe de a fi îndeplinite, cu 85% din fermierii români de subzistenţă spunând că nu au planuri pentru a-și co-
mercializa produsele.32 

S-ar părea că trebuie luat un curs diferit pentru a satisface nevoile ţăranilor români. Sărăcia continuă să existe 

25 Dachin, 255
26 M. Carmen Firici și Kenneth J. Thomson “Impactul distribuției Reformei PAC asupra gospodăriilor românești” Lucrare pregătită pentru prezentare 

la al X-lea congres al EAAE (28-31 august, 2002) 
27 Daniela Giurca “Agricultură de Semi-Subsizistență – Prospecte pentru micii fermieri români – alegerea între 'mod de viață' și 'eficiență'” Economie 

agrară și Dezvoltare Rurală 5.3-4 (2008) 215-230
28 Giurca, 220 
29 Giurca, 221 
30 Alboiu, 4 
31 Giurca, 226 
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în zonele rurale din cauza lipsei de locuri de muncă non-agricole şi a lipsei dezvoltării rurale, care ar putea oferi mai 
multe oportunităţi de comercializare micilor fermieri. Ne vom ocupa cu dezvoltarea rurală mai târziu. Cu toate acestea, 
suntem de părere că guvernul şi academicienii continuă să se uite la aceste probleme prin lentila greşită. Credem că ţă-
ranii trebuie să fie priviți ca principala forță din România, mai degrabă decât o pacoste ce trebuie eliminată. Sărăcia şi  
agricultura de subzistenţă sunt probleme profunde, multi-dimensionale care trebuie să fie tratate într-un mod com-
plex şi atât guvernul român şi, într-o anumită măsură, UE continuă să abordeze aceste probleme doar în privința nive-
lurilor de producţie şi după modele clasice din Europa de Vest.  Sunt necesare programe care să facă mai uşoară înre-
gistrarea micilor fermieri, vânzarea pe pieţele locale şi diversificarea activităţilor.

E. Îmbătrânirea din zonele rurale românești 

O problemă mult discutată în toate analizele agriculturii româneşti este faptul că populaţia din mediul rural 
îmbătrânește pe măsură ce tinerii din mediul rural fug înspre oraşe pentru oportunitate economică şi mai multe veni-
turi. În ultimul deceniu, demografia arată în mod clar aceste schimbări.  În 2002, persoanele cu vârsta între 15-24 de 
ani au alcătuit 52,5% din populaţia rurală. Procentul a scăzut la 41,4% până în 2008. În aceeași perioadă de timp, per-
soanele cu vârste între 55-64 de ani au văzut o creştere de la 60,1% la 62,9%.33  Vârstnicii din mediul rural lucrează 
mult mai mult decât omologii lor urbani. În 2006, rata de ocupare în mediul rural românesc a persoanelor de peste 65 
de ani a fost de 23,4%, în timp ce în oraşe rata de ocupare pentru această grupă de vârstă a fost de numai 2,2%, reflec-
tând faptul că populaţia rurală în vârstă nu îşi poate permite să se pensioneze şi să trăiască cu o pensie și nici nu are ca-
pacitatea de a pleca la oraş și de a-și crea o carieră nouă, în scopul de a-şi câştiga existenţa.34 

Problema factorilor de decizie este că un venit suficient şi stabil este dorit de către tinerii din România şi agri-
cultura în România nu furnizează în prezent venitul sau stilul de viaţă pe care aceștia și le doresc. Această problemă nu 
există numai în România, dar este cu siguranţă acută aici. Singura modalitate prin care mai mulți tineri pot fi atrași la 
ţară este ca agricultura să devină o sursă de dorit şi stabilă de angajare. Factorii de decizie politică ar trebui să urmăre-
ască şi să promoveze politici în acest scop. Sub Pilonul 2 al PAC, tinerii agricultori primesc finanţare şi instruire pen-
tru înfiinţarea unei ferme și pentru a lucra pentru profitabilitate. Aceasta este o măsură pozitivă, dar tinerii din Româ-
nia în mare parte, nu cunosc politica din cauza lipsei de promovare şi nu au neapărat încredere că aceste fonduri vor fi 
de fapt distribuite, ca urmare a recentului raport de monitorizare de plată a subvenţiilor al guvernului şi a faptului că 
subvenţiile sunt distribuite atât de inegal. Noi încurajăm mai multe politici în beneficiul tinerilor agricultori și promo-
varea mai activă a acestora din partea guvernului.

F. Dezvoltarea Rurală

Dezvoltarea rurală este un termen care este folosit azi în aproape toate discuţiile legate de agricultură în Euro-
pa şi România. Modernizarea drumurilor, sisteme de irigaţii, instalaţii de prelucrare şi alte domenii asociate sunt o 

32 Anca Dachin “Dezvoltarea Rurală – o condiție de bază pentru reducerea diferențelor regionale în România” Jurnalul Românesc de Stiințe Regionale 
2.2 (2008) 106-117

33 Maria Vincze, Kinga Kerekes “Impactul Piloanelor PAC asupra Forței de Muncă din mediul rural” (martie 26-27, 2009) 997-1004
34 Dachin “Dezvoltare Rurală – o condiție de bază pentru  reducerea diferențelor regionale în România
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parte esenţială pentru a face agricultura o activitate profitabilă şi de dorit, iar de când cu reformele Agenda 2000, aces-
tea au fost punctul central al întregului pilon II al Politicii Agricole Comune. România, la fel ca multe alte state noi 
membre, are mare nevoie de acești bani pentru dezvoltare rurală pentru modernizarea multor aspecte ale zonelor rurale 
şi pentru a le face mai eficiente pentru agricultori. Atunci când Uniunea Europeană avea în vedere aderarea României, 
a fost realizat un studiu în 2002 pentru SAPARD (Programul Special de Aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Ru-
rală), care a avut următoarele rezultate: 16% din gospodăriile rurale erau conectate la sistemele publice de apă, 24 % 
aveau propriile lor sisteme de apă, 10% erau conectate la sistemele de canalizare, 12% aveau toalete cu apă, 17% aveau 
o cadă de baie sau duş, 7% erau conectate la gaz, iar 15% aveau TV prin cablu.35 Infrastructura de transport s-a dove-
dit a fi într-o formă la fel de slabă, cu numai 10,6% din drumuri modernizate până în 2005.36 Fondurile SAPARD şi 
Pilonul II au început să lucreze pentru corectarea acestui lucru, dar este un proces extrem de lent  și plin de birocraţie 
şi unde co-finanţarea este necesară, aproape imposibil pentru ţărani să ia parte la el şi la fel de dificil pentru autorităţile 
locale. 

Pe lângă o infrastructură fizică, România se confruntă cu mai multe alte probleme de dezvoltare rurală.  O 
mare problemă o reprezintă activitățile de intrare (up-stream) și de ieșire (down-stream) în România. România nu are 
în prezent lanţuri agro-alimentare funcţionale de distribuţie şi fără acestea, ţara nu poate avea siguranță alimentară şi 
va depinde întotdeauna de exterior pentru furnizarea de alimente.37 România exportă cantităţi mari din produsele sale 
prime şi importă aproximativ 70% din alimentele care se consumă iar costurile suplimentare de transport fac alimen-
tele mai scumpe. De asemenea, este foarte dificil pentru micii fermieri să ia parte la proces, pentru că procesatorii ex-
terni mari nu vor cantităţi mici de alimente care pot varia uşor în calitate şi cantitate de la lună la lună. Singura moda-
litate de a rezolva această problemă este ca instalaţiile de prelucrare şi de distribuţie să fie amplasate cât mai aproape de 
sursele de alimentare, unde micii fermieri pot vinde mai uşor.24 Acest lucru este, de asemenea, extrem de important 
pentru a asigura o gamă de locuri de muncă pentru mediul rural, pentru construirea unei economii durabile, care este 
bazată pe agricultură, dar care constă și în alte locuri de muncă. 

Multe dintre măsurile de dezvoltare rurală au fost luate de către statul român începând din 1990, dar ele nu 
au fost foarte eficiente şi o mare parte a infrastructurii (drumuri și irigare) s-a deteriorat de fapt de la sfârşitul comu-
nismului. Până în 2004 sistemele de irigare din România au pierdut 40-50% din apă prin infiltrare şi percolare38, şi s-
au deteriorat şi mai mult în ultimii şase ani. Aceste măsuri "pot fi evaluate ca un amestec de măsuri, metode și atitu-
dini contrare, ezitante, anormale și birocratice care de fapt au dus la pierderi uriașe de resurse ale unui buget care a fost 
insuficient pentru o dezvoltare reală şi durabilă a agriculturii româneşti şi a regiunilor rurale.”39 

De asemenea, chiar şi în 2010 administratorii s-au mișcat încet în a face apeluri pentru propuneri şi au fost 
ineficienți în promovarea lor către o secţiune a populaţiei ce nu poate verifica schimbările pe internet în fiecare zi. Mă-
surile luate în Pilonul II al PAC ar putea fi mai bine planificate, dar acestea nu sunt, în mod evident, concepute pentru 
ţăranii români. România continuă să aibă dificultăţi în a accesa aceste fonduri de dezvoltare rurală pentru că este nece-

35 Alexandri și Luca, “Romania și Reforma PAC”, 168 
36 Burja, 4
37 Dachin “Prospecte pentru venituri agricole în România”, 255 (14)
38 Peterson și Hoogeveen, 43
39 Vasile Gosa și Andrea Nagy “Câteva considerații despre Finanțarea Dezvoltării Durabile a Agriculturii în zonele rurale din România” 5.3-4 (2008) 

129-141 (26)
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sară o co-finanţare de 50% pentru multe dintre măsuri, iar agricultorii nu pot găsi bănci sau orice alt creditor care să 
dea banii pentru proiecte. Politicile actuale ajută afacerile agricole străine să se dezvolte în România şi fac ca România 
să depindă din ce în ce mai mult de surse de alimente externe, care trebuie să fie transportate în România. Prin urma-
re, România trebuie să găsească o direcție mai bună pentru dezvoltarea rurală şi trebuie să se bazeze pe țărani, să le facă 
mai ușoară posibilitatea de a asigura hrana românilor. Numai atunci poate fi România o ţară cu alimente sigure și cu o 
ţărănime puternica și sănătoasă.

G. Fragmentarea terenurilor, Birocrația și Accesul la fonduri

Această secțiune este despre unele probleme care sunt mai specifice pentru ţările post-comuniste şi mai ales 
pentru agricultura românească. Procesul de reformă agrară în urma revoluţiei din 1989 a lăsat zona rurală fragmentată 
şi a făcut foarte dificil pentru ţărani să lucreze împreună exploataţii agricole/ferme care sunt într-o singură bucată şi 
sunt suficient de mari pentru a putea să-i întreţină şi să hrănească și alți români. Nu este vina actualului guvern, dar 
reprezintă ce un regres în agricultura românească de la fermele stabile de dimensiuni medii la parcele fragmentate, in-
tensiv lucrate. Problema cea mai îngrijorătoare, în perspectiva noastră, nu este neapărat aceea că fermele sunt mici şi 
intens exploatate, ci aceea că fiecare agricultor pare sa aibă mai multe parcele repartizate pe o suprafaţă mai mare, astfel 
că nu se poate spune că un agricultor lucrează la fermă, ci mai degrabă lucrează mai multe terenuri mici.40 Aceasta este 
o problemă fără soluţii politice clare şi va trebui probabil să fie rezolvată mai degrabă prin eforturile fermierilor de a lu-
cra împreună prin schimburi şi vânzarea terenurilor între ei.

O problemă asemănătoare, extrem de comună (deşi nu specifică) în sistemele post-comuniste, este birocraţia 
lentă şi ineficientă şi guvernarea inconsecventă.  Douăzeci de ani după revoluţie, serviciul public în România rămâne 
lent şi nesigur şi politicile se schimbă de multe ori, uneori dramatic, atunci când un nou guvern sau chiar un nou mi-
nistru preia puterea. Fapt ce duce la confuzie şi lipsă de încredere a fermierilor în guvern. A existat speranţa că noile 
reglementări şi banii de la UE ar putea ajuta la remedierea acestei situaţii şi ar putea oferi stabilitate. Cu toate acestea, 
în ultimii trei ani de la aderarea la UE, guvernul a eșuat continuu chiar și în procesarea fondurilor UE. Traian Băsescu 
a declarat pe 11 martie 2009 "Avem o birocrație imensă, performanța căreia se ridică la ceea ce tocmai am spus: nouă 
miliarde de euro puse la dispoziţia României, neutilizate. Acest lucru este inadmisibil şi arată ineficienţa profundă a 
acestui aparat."41 În plus, după cum am văzut în acest an (2010), statul român și-a schimbat politicile la jumătatea im-
plementării lor sau pur şi simplu nu au fost puse în aplicare. Eşecul plăților subvenţiilor promise la începutul anului 
2009 până în mai 2010, a făcut mulţi ţărani și mai neîncrezători în guvern decât au fost înainte, ducând la un senti-
ment general de lipsă totală de încredere în guvern şi în capacitatea sa de a crea politici solide sau de a duce la bun sfâ-
rșit orice fel de politică .

În cele din urmă, într-o notă referitoare la politicile de mai sus, fermierii români au mari dificultăţi în accesa-
rea creditelor, chiar şi pentru proiecte relativ minore. Băncile din România ezită să împrumute bani agricultorilor ro-
mâni, deoarece "specificul producţiei agricole, riscul asociat la producţia agricolă, rata de profit în agricultură, în gene-
ral mai mici decât în alte domenii de activitate, valoarea scăzută de credit individual, cifra de afaceri modestă a exploa-

40 Rachel Sabates-Wheeler, 2005 Cooperarea în zonele rurale din România: o introspecție în agricultura post-sovientică. Lexington Books, p. 26
41 “'Imensa birocrație împiedică România să folosească fondurile UE” EurActiv.com, 11 martie 2009 (Accesat în 18 mai, 2010) 
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taţiilor agricole ... constrânge procesul de creditare agricol”42 Cu alte cuvinte, pentru că fermele sunt mici (lipsa colate-
rale) şi nu sunt la fel de profitabile ca alte domenii, băncile nu văd un motiv bun (profit) de creditare a micilor agricul-
tori români mici. Aceasta este o problemă cu care se confruntă fermierii din multe ţări. Totuși, în România problema 
se complică, deoarece, în calitate de stat membru al UE, dezvoltarea agriculturii "moderne" devine tot mai importantă 
pentru factorii politici. De asemenea, România trebuie să concureze acum mai mult ca oricând pe piaţa europeană. 
Privind spre alte ţări europene pentru exemple, lipsa de credit a României apare ca fiind periculoasă. „Ungaria, deşi are 
o suprafaţă … de 2,5 ori mai mică decât România, direcţionează de 1,3 ori mai multe credite înspre agricultură”43 E și 
mai rău atunci când comparăm România cu ţările dezvoltate din Europa de Vest. Nivelul de credite în Franţa este de 
40 de ori mai mare, în Germania este de 32 de ori mai mare şi de 24 de ori mai mare în Spania.44 Concurența cu aceste 
ţări în aceeaşi piaţă s-a adăugat la dificultăţile României.  

Două probleme majore apar din cauza acestui lucru. Companiile straine pot dezvolta acum proiecte agricole în 
România cu finanţare de la bănci din ţările lor de origine. Acest lucru pune fermierii români şi fondurile agricole într-
un dezavantaj major. În al doilea rând, aşa cum vom discuta mai în detaliu într-o secţiune următoare, Pilonul II de fi-
nanţare în cadrul Politicii Agricole Comune necesită 50% co-finanţare pentru multe măsuri, care sunt de obicei secu-
rizate de bănci. Lipsa de instituţii de creditare din România, care să fie dispuse să acorde împrumuturi ţăranilor  face 
ca aceşti bani să nu fie la îndemâna marii majorități a agricultorilor români. Dacă aceștia nu pot beneficia de programe 
care au menirea de a sprijini dezvoltarea lor, cum poate UE aştepta ca ei să concureze împotriva concurenţilor lor mai 
bine finanţați din Vest?

H. Importuri și Exporturi

Una dintre cele mai dotate țări agricole din Europa, România a fost mult timp unul dintre cei mai mari pro-
ducători de produse agricole în regiune. Cu toate acestea, în cei douăzeci de ani de la căderea comunismului, din păca-
te, agricultura nu este un domeniu în care România a excelat. "Începând cu anul 1990, România a devenit un importa-
tor net de produse agro-alimentare şi în 1997 a fost observată o tendinţă în creştere în deficitul balanţei comerciale."45 

Produsele agricole reprezentau aproximativ 3% din totalul de exporturi şi 6-7 % din importuri până în 2005, cu un 
deficit comercial de aproximativ 1,4 miliarde de euro în acel an.46 Acest deficit este doar în creştere. În 2009, România 
a fost al 5-lea cel mai mare producător agricol în Uniunea Europeană şi totuşi a importat mărfuri agro-alimentare în 
valoare de 3,7 miliarde euro. 47

Problema, recunoscută de fermieri şi factorii de decizie, este aceea că România este acum un producător şi ex-
portator de produse alimentare prime și importator produse alimentare finite. În 2005, produsele procesate au repre-
zentat  68% din mărfurile importate agro-alimentare, în timp ce produsele neprelucrate reprezentau 59% din expor-

42 Gosa și Nagy, 138
43 Gosa și Nagy, 138
44 Gosa și Nagy, 139
45 Gavrilescu și Gavrilescu, 1
46 Alexandri și Luca “Romania și Reforma PAC”, 4
47  “Ruşinea României: Jumătate din hrana noastră provine din import! Adevarul, 18 mai, 2009 (Accesat în 20 mai, 2010)
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turi..48  Acest lucru este, de asemenea, legat de problema de mai sus, o lipsă a Dezvoltării Rurale, cu putine locuri de 
muncă în afara agriculturii.   Infrastructura care a existat odată în România a inclus procesarea agro-alimentară, care a 
fost mai aproape de zonele în care erau cultivate produsele alimentare. Dieta românilor includea mai multe produse 
alimentare prime și mai puţine produse alimentare prelucrate.

Calea spre rezolvarea acestor probleme este complexă dar una dintre soluții este dezvoltarea rurală mai bună şi 
mai multe facilităţi de prelucrare a produselor alimentare în România, astfel încât agricultura românească să poată 
aproviziona poporul român.  O soluţie mai bună, dar mult mai dificilă ar fi o schimbare a dietei românilor înapoi la 
produsele alimentare locale, neprelucrate care pot fi uşor furnizate de către ţărani. Ca stat membru al Uniunii Europe-
ne, unele sectoare ale economiei româneşti vor beneficia de pe urma comerţului liber şi altele vor avea de suferit. 
Agricultura a fost mult timp cea mai mare forță a României şi depinde de factorii de decizie politică la nivel naţional să 
se asigure că va fi la fel în continuare. Aceasta este ţara cea mai dependentă de agricultură, cea cu cei mai mulți mici 
agricultori şi care poate arăta direcția pentru o agricultură durabilă în Europa.  Acest lucru se poate întâmpla numai 
dacă îşi recapătă securitatea alimentară pe care a pierdut-o în ultimii douăzeci de ani.

I. Probleme de mediu

Acesta este un domeniu în care România se confruntă cu o serie de probleme în agricultură. Agricultura este 
atât un prieten cât şi un duşman pentru mediu, oferind buni administratori, care protejează biodiversitatea şi păstrează 
mediul rural sănătos, dar şi substanţe chimice distructive şi utilizarea excesivă a solului, care distrug sistemele naturale 
ecologice. România se confruntă în prezent cu multe provocări de mediu care au fost cauzate de agricultură, datorită 
istoriei sale de ferme mari, colectivizate. "Din totalul de 16 milioane de hectare de teren agricol, 12  milioane de hec-
tare sunt afectate de factori cum ar fi eroziunea, excesul de apă şi sare, compactarea, acidifierea, poluarea chimică cu 
pesticide, metale grele, fluoruri, petrol, etc" 49. Deci, exista multe chestiuni pentru care Guvernul şi agricultorii trebuie 
să lucreze împreună pentru a le rezolva.

Situaţia, cu toate acestea, nu este nici pe atât de rea în România precum se presupune. Vedem un mare po-
tenţial în România pentru dezvoltarea viitoare a agriculturii durabile. România este astăzi mai bine decât mulţi dintre 
vecinii săi sau ţările occidentale, care au practicat agricultura industrializată, la scară mare, timp de decenii.   "Micii 
agricultori din România poluează mai puţin în comparaţie cu asociaţiile agricole şi fermele de stat, deoarece folosesc de 
obicei cantităţi mai mici de inputuri potenţial poluante.”50 De fapt, agricultura ecologică poate fi un sector de creştere 
economică mare în agricultura românească, deoarece terenurile agricole din România sunt în stare mai bună decât în 
altă parte în Uniunea Europeană: "datorită utilizării minime de îngrăşăminte şi pesticide pe terenurile agricole româ-
neşti din ultimii cincisprezece ani, potențialilor producători  le sunt adesea oferite perioade de tranziţie scurte. In timp 
ce fermierii din ţările UE se pot confrunta cu perioade de tranziţie de cinci sau şase ani, o perioadă de conversie tipică 
în România fiind de unul sau doi ani.”51

48 Alexandri și Luca “Romania și Reforma PAC”, 4
49 Luiza Toma “Raport de țară despre situația mediului în agricultură” Institutul pentru Economie agrară, Academia România, FAO
50 Luiza Toma “Recomandări de Politici pentru o Agricultură Durabilă în Micile comunități rurale din România” CEESA Document de Discuții, Nr. 

13 (2003)
51 “Romania Produse Organice – Agricultură Organică” (2008) Raport USDA GAIN 
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Ca o organizatie de sprijin fermierilor de scară mică, acesta este un domeniu-cheie pentru noi. Suntem ferm 
de părere că o agricultură ecologică este o agricultura bazată pe agricultura la scară mică. Aceasta este marea forţă din 
România şi una care nu este recunoscută la fel de des cum ar trebui să fie, şi una care nu este apărată atât de puternică 
pe cât ar trebui.  Dacă agribusinessul merge înainte cu preluarea sistemelor agricole din România, această ţară nu va 
mai putea avea biodiversitate şi în douăzeci sau treizeci de ani, vom avea de a face cu acelaşi probleme de poluare și ale 
solului la fel ca Statele Unite şi Europa de Vest.

J.  Diferențe de la o regiune la alta în România

Am fi nepăsători dacă nu am menţiona pe scurt faptul că agricultorii români nu lucrează sau nu vând de pe o 
poziție de egalitate. Există diferenţe mari între zonele din România, bazate pe factori istorici, politici și geografici. Ro-
mânia este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, cu niveluri diferite ale populaţiei rurale şi ale activităţilor agricole. În 
general, părțile de sud şi est ale ţării sunt mai puţin dezvoltate decât cele din centru şi vest. Acest lucru este valabil 
pentru domenii cum ar fi educaţia, PIB-ul pe cap de locuitor și măsurile de dezvoltare rurală. Din 1995, aceste regiuni 
au ales căi diferite pentru dezvoltarea rurală şi diferenţele dintre ele rămân în continuare mari.52 

Menționăm acest lucru pentru că ne dăm seama că politica este un proces complicat şi complex şi România 
nu poate avea doar "o cale" pentru dezvoltarea rurală. Dificultăţile întâmpinate în îndreptarea spre viitor sunt agravate 
de acest fapt şi politicile vor trebui să se facă având în vedere nivelurile regionale, precum şi nivelurile locale. Axa 4 din 
politica de dezvoltare rurală a UE: LEADER, care solicită dezvoltarea Grupurilor de Acţiune Locală, poate avea rol 
aici în elaborarea unor politici specifice. Totuși, suntem de părere că nu există legi economice de tipul  "o mărime se 
potriveşte tuturor", care să poată fi aplicate în această situaţie. În unele zone, se poate dovedi fructuoasă concentrarea 
pe agricultura ecologică, în timp ce alte zone nu pot avea o piață locală pentru produse ecologice. Este nevoie de o 
gândire tridimensională şi politici tridimensionale pentru a avansa dezvoltarea mediului rural românesc.

52 Dachin, “Dezvoltare Rurală – O condiție de bază pentru a reduce diferențele regionale din România” , 110
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4.  Privire generală asupra Politicii Agricole Comune

A. Scurtă istorie a Politicii Agricole Comune

Această secţiune va prezenta o imagine de ansamblu a Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene. Politica 
Agricolă Comună (PAC) este cel mai mare bloc de finanțare al Uniunii Europene  şi este o politică mult-discutată. 
Intenţia noastră aici, nu este aceea de a oferi o prezentare completă a PAC, ci doar de a demonstra caracterul evolutiv 
şi obiectivele politicii și de ce au fost luate deciziile în legătură cu reforma. Această secţiune, precum şi secţiunea ur-
mătoare, ne va duce într-o discuţie mai amplă cu privire la reforma PAC 2013 şi ramificaţiile sale pentru România.

Politica Agricolă Comună a fost creată prin Tratatul de la Roma din 1957. A început să funcţioneze în 1962 
şi a avut următoarele obiective: să crească productivitatea, să asigure standarde de viaţă echitabile pentru comunitatea 
agricolă, să stabilizeze pieţele, să asigure disponibilitatea produselor alimentare şi să asigure alimente la preţuri rezona-
bile.53 PAC a constat în mai multe măsuri, inclusiv cotizații la import, preţuri de intervenţie la care UE ar cumpăra 
produsul agricol dacă preţurile de pe piaţă ar scădea sub un anumit nivel şi, cel mai important, subvenţii directe pentru 
agricultori în funcție de nivelurile de producţie.  Politica a avut ca efect eliberarea agricultorilor Europei de suişurile şi 
coborâşurile pieţei şi asigurarea că agricultorii nu vor fi nevoiți să renunțe la munca lor. Originile PAC au fost profund 
legate de penuria de alimente din timpul şi imediat după al doilea război mondial, pentru ca aceasta să nu se mai repe-
te. Politica a avut în mare parte succes în multe din obiectivele sale şi prin anii 1970 şi '80, Europa a avut o suprapro-
ducție în multe zone agricole, creând "munți de unt" şi "lacuri de lapte" fapt ce a condus la nevoia unei reforme.

În 1992, reformatorii care criticau PAC, în cele din urmă au renunțat şi reforma a trecut sub  mandatul Co-
misarului European al Agriculturii, Ray MacSherry. Scopul lui a fost "de a motiva un număr suficient de mare de agri-
cultori să continuie să practice agricultura"54 şi să reformuleze modul în care funcționa PAC. Reformele au avut urmă-
toarele obiective: menţinerea numărului de agricultori suficient de mare pentru a fi capabili să conserve atât mediul 
natural cât şi ferma familială mixtă; recunoscând două funcţii esenţiale ale fermierilor: producerea de alimente şi con-
servarea mediului natural; şi transformarea politicii de dezvoltare rurală într-un instrument care să cuprindă toate acti-
vităţile din zonele rurale, nu doar agricultura.  Reformele au redus anumite preţuri garantate de intervenţie şi au cres-
cut plăţile directe către agricultori drept compensaţie. Au creat, de asemenea, unele plăți "puse deoparte" în cazul în 
care agricultorii ar putea să fie plătiți nu doar pentru cultivarea terenurilor agricole, dar pentru că doar păstrează aceste 

53 BBC News “Întrebări și răspunsuri despre PAC” http://news.bbc.co.uk/2/hi/4407792.stm#whatis (Accesat în 25 mai, 2010)
54 Lutz Ribbe “Dezvoltarea pe termen lung a PAC – Analize și recomandări pentru o orientare ecologică a Politicilor Agricole - International Federa-

tion of Organic Agriculture Movements (mai, 2009)
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terenuri în bune condiţii agricole.  În cele din urmă, reformele au început procesul de "decuplare" a plăților directe de 
producţie, lucrând pentru a evita supraproducţia de alimente şi pentru o mai bună administrare a mediului şi reacţii 
mai bune la forţele pieţei.

Următoarea reformă a PAC a avut loc în 1999 şi este cunoscută sub numele de inițiativa "Agenda 2000". Ace-
astă reformă a fost concepută pentru a pregăti Uniunea Europeană pentru extinderea spre est care a avut loc în cele din 
urmă, în 2004 şi 2007.58  Elementul major al acestei reforme a fost divizarea PAC în doi piloni. Pilonul I se concentre-
ază pe aspectele economice ale agriculturii, şi include plăţi directe şi intervenţii pe piaţă. Pilonul II este axat pe dezvol-
tarea rurală  necesară pentru agricultura competitivă. Reforma include lucruri cum ar fi modernizarea echipamentelor 
și practicilor agricole şi diversificarea economiilor rurale, sprijin pentru tinerii agricultori, precum şi protecţia mediului 
în zonele rurale. Un alt element al acestei reforme a fost introducerea de măsuri de "eco-condiţionalitate", ceea ce în-
seamnă că agricultorii trebuie să respecte anumite standarde de mediu pentru a putea primi subvenții, limitând  polua-
rea solului şi a apei..55 

Cea mai recentă reformă a PAC a avut loc în 2003, chiar înainte de aderarea primelor zece state membre. 
Această reformă este considerată cea mai drastică reformă. Două instrumente noi au luat fiinţă odată cu această refor-
mă. Primul a fost "eco-condiţionalitatea", care a întărit standardele de mediu și a inclus standarde de bunăstare a ani-
malelor, care trebuie îndeplinite pentru ca un agricultor să primească subvenții.  Al doilea a fost "modularea", care a 
fost o transferare de bani în bugetul PAC de la primul pilon la pilonul al doilea, pregătind fonduri mai mari pentru 
dezvoltare rurală, necesare atunci când noile state membre (NSM) au intrat în UE. Reforma a decuplat cele mai multe 
plăţi de la culturile specifice, trecând treptat în SFP (Single Farm Payment – plata unică pe fermă), care a înlocuit 
SAPS (sistemul de plăţi unice pe suprafaţă), care a fost în vigoare  înainte. Plăţile directe au mai fost decuplate de la 
nivelurile de producţie istorice, iar agricultorii au primit subvenții pentru menţinerea terenurilor lor în "stare agro-
ecologică bună". Intervenţia asupra prețurilor agricole pe piață rămâne o componentă importantă a PAC şi UE care a 
menţinut tarifele ridicate şi subvenţiile la export, deşi preţurile pentru anumite produse au fost reduse.

Reforma finală a PAC a fost făcută sub titlul stării de sănătate a anului 2008 - “Health Check”. Comparativ 
cu reformele anterioare, aceasta a presupus un efort modest. Subvenţiile de lapte au fost temporar ridicate, dar stabilite 
pentru eliminare în 2015. Modularea la Pilonul II a fost crescută, fermele mari primind cu 10% mai puțini bani pen-
tru a plăti pentru măsuri suplimentare de dezvoltare rurală şi subvenţiile au fost în continuare decuplate de producţie.
În timpul dezbaterilor, o limită maximă pentru SFP (plata unică pe fermă) a fost discutată în mod serios pentru prima 
dată, dar a fost învinsă de un lobby puternic al marilor agricultori.56 NSM au obiectat la faptul că acestea continuă să 
beneficieze de mai puțină finanţare pe hectar în subvenţii directe decât vechile state membre, dar aceste obiecţii nu au 
fost rezolvate deoarece noile state membre au căzut de acord cu această situaţie atunci când au semnat tratatele de ade-
rare la UE.

 Aceasta este o istorie foarte scurtă a PAC şi a reformelor sale, dar demonstrează că PAC a fost schimbată în 
timp şi ne conduce într-o discuţie despre modul în care funcţionează PAC astăzi. Ceea ce dorim să punctăm aici este 
că PAC și-a schimbat obiectivele, mai ales din 1992 şi ar putea suferi o altă transformare dramatică în 2013. Dezbate-
rea PAC a evidențiat tensiuni în cadrul Uniunii Europene cu privire la sensul unei pieţe comune, cine finanţează ce, şi 

55 David Kelch și Mary Anne Normile, Reforma PAC 2003-04 Serviciul Economic de Cercetare, USDA (august, 2004)
56 Cionga, Luca, și Hubbard, 14
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dificultăţile unei uniuni economice enorme care să cuprindă mai multe state diferite cu niveluri foarte diferite de dez-
voltare economică şi socială.

B.  Scurtă prezentare a Politicii Agricole Comune de azi

Astăzi PAC este ca o umbrelă sub care acționează agricultura în Uniunea Europeană. Este o politică extrem 
de complexă, formată din mai multe secțiuni diferite şi adesea contradictorii. Aceasta este o schemă de bază a modului 
în care funcţionează PAC la nivel european. Următoarea secţiune se va ocupa de modul în care este administrată PAC 
la nivel românesc.

După cum s-a menţionat mai sus, reforma PAC din 2003 a împărţit PAC în doi piloni. Pilonul I este compus 
din plăţile directe către agricultori şi intervenţiile pe piaţă pentru a stabiliza preţul produselor agricole. Pilonul II este 
axat pe măsurile de dezvoltare rurală. Sistemul de plăţi directe a fost semnificativ modificat odată cu reforma PAC din 
2003. SFP a fost introdusă, înlocuind schemele anterioare de plăţi directe. SFP, teoretic, permite agricultorilor să re-
acţioneze mai bine la forţele pieţei, producând ceea ce este necesar în prezent, mai degrabă decât ceea ce le va oferi cea 
mai mare subvenţie. De asemenea, oferă agricultorilor opţiuni mai bune pentru gestionarea fermelor lor într-un mod 
ecologic, deoarece pentru a primi plăţile nu este nevoie ca aceștia să cultive terenurile, ci doar să-l păstreze în stare 
bună. Managementul SFP, cu toate acestea, este în mare măsură la latitudinea fiecărui stat membru. Statele sunt auto-
rizate să împartă subvențiile lor la nivel regional şi pot face următoarele opţiuni atunci când împart și distribuie banii 
agricultorilor:

➔ divid plata medie istorică în funcție de numărul de hectare pe fermă, inclusiv suprafeţele furajere; împart plă-
ţile medii totale într-o regiune în funcție de numărul total de hectare ale fermei pentru a oferi o plată fixă la 
hectar, uniformă în întreaga regiune;

➔ variază nivelul plăților între terenul arabil şi păşuni;
➔ combină o plată regională uniformă cu o plată per-fermă, în funcţie de marfă/produs.57 

SFP este stabilită astfel încât statelor li se permite să decidă ce este o fermă care poate primi plăţi directe - cu 
cea mai mică posibilă, fiind de 0,3 hectare. Statele au de asemenea, dreptul să păstreze până la 25% din plăţile directe 
"cuplate" cu producţia în sectorul arabil.

Pentru a permite noilor state membre din 2004 şi 2007 să facă o schimbare ușoară către PAC, UE a permis 
acestor state să nu adopte încă SFP şi să administreze o versiune simplificată, denumită Sistem de Plată Unică pe Su-
prafață (Single Area Payment Scheme - SAPS)  pentru până la trei ani după aderare, cu o posibilă prelungire de doi 
ani.  S-a procedat așa pentru că SAPS este mult mai puţin complicată din punct de vedere administrativ, şi dă noilor 
state membre o perioadă de timp să se pregătească pentru a administra SFP. Toate noile state membre au profitat de 
această opţiune, cu excepţia Sloveniei şi Maltei, iar din 2010 statele care au aderat în 2004 au trebuit să pună în aplica-
re SFP, în timp ce România şi Bulgaria pot continua să administreze SAPS până în 2011. În plus, noilor state membre 
li s-a permis să adauge subvenții "top-up" din bugetul naţional (prin adăugarea de bani în plus) de până la 30% din 
banii UE pentru plăţile directe, timp de până la cinci ani.

Al II-lea pilon al PAC, creat de reforma din 2003, a transformat PAC într-un mecanism mult mai complicat, 

57 Kelch și Normile, 5
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concentrându-se mai mult pe dezvoltarea rurală. Cadrul general a fost stabilit de către toate statele, fiecare stat pri-
mind aceeaşi sumă de bani, dar politica este foarte deschisă, lăsând statelor o largă putere de apreciere asupra modului 
în care banii sunt cheltuiţi. “Reforma, de asemenea, a deschis calea "modulării" care a început procesul de a lua banii 
care ar fi ajuns la ferme mari, în conformitate cu SAPS şi aplicarea lor în programele de dezvoltare rurală. În mod tra-
diţional, dezvoltarea rurală a reprezentat doar aproximativ 10% din PAC, însă acest număr s-a dublat de când cu refor-
ma. Pilonul II este împărțit în patru secțiuni distincte, sau” axe:

➔ Axa 1 este dedicată "îmbunătăţirii competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier." Acest lucru se realizează 
prin intermediul proiectelor de modernizare şi proiectelor care adaugă valoare produselor şi infrastructurii.

➔ Axa 2 este consacrată "îmbunătăţirii mediului şi a peisajului rural." Aceasta include plăţile de agromediu, pre-
cum şi plăţile pentru fermierii din zonele defavorizate .

➔ Axa 3 este dedicată "îmbunătăţirii calităţii vieţii în zonele rurale şi încurajarea diversificării economiei rurale." 
Proiectele în acest domeniu includ reînnoirea și dezvoltarea satelor, servicii de bază pentru economia şi popu-
laţia rurală precum şi crearea și dezvoltarea afacerilor.58 

➔ A 4-a axă este programul LEADER (un acronim francez care înseamnă "legături între acţiuni în domeniul 
dezvoltării rurale") şi este dedicată proiectelor de dezvoltare regională.  LEADER are „scopul de a îmbunătăţi 
potenţialul de dezvoltare a zonelor rurale, prin atragerea iniţiativei şi competenţelor locale, prin promovarea 
dobândirii de know-how (a ști cum) privind dezvoltarea locală integrată şi prin răspândirea acestui know-how 
în alte zone rurale.”59 Ajută regiunile să-și definească obiectivele comune şi să constituie grupuri de acţiune 
locală, care apoi pot dezvolta strategii legate de Axa 1 şi 3 pentru o abordare integrată a dezvoltării rurale.

C. Critici ale Politicii Agricole Comune

PAC a avut parte de critici încă de la începuturile sale, cum este de așteptat ca orice politică de asemenea di-
mensiuni să aibă. Aceste critici au venit din mai multe unghiuri şi puncte de vedere politice şi economice. Capitaliştii 
pieţei libere au ridiculizat subvenţiile distrugătoare ale pieţei; ecologiștii au atacat-o pentru reducerea biodiversităţii şi 
aşa mai departe. Aici ne-am dori să evidenţiem criticile pe care le credem ca fiind cele mai relevante azi şi în special 
pentru România şi micii agricultori.

Critica mare generală pe care o aducem PAC este că se bazează pe un model de agricultură "productivist". 
Acest lucru a fost un obiectiv uşor de înţeles când PAC a fost creată şi încă mai exista teama de penurie alimentară şi  
foamete în Europa. După decenii, cu munții infami de unt şi lacurile de lapte, PAC a evoluat într-o politică care nu se 
mai concentrează doar asupra producţiei. Oricum, rezultatul acestor decenii de agricultură productivistă este că un sis-
tem care a fost construit cu acest scop este în vigoare. PAC a fost creată pentru a răspunde la întrebarea "Cum poate 
Europa să producă suficiente alimente pentru a se hrăni?" şi a răspuns cu o cantitate copleşitoare de alimente. Au apă-
rut și alte întrebări, cum ar fi "Cum ar putea agricultura în Europa să fie benefică mediului și nu dăunătoare?" și "Cum 
să își poată permite micii agricultori să rămână în câmp şi să menţină stilul de viaţă şi tradiţiile rurale ale Europei?" și  
PAC nu a răspuns în mod adecvat. Atenția a rămas asupra producţiei până la punctul de supraproducţie şi reformele 

58 Reforma PAC http://www.reformthecap.eu/issues/policy-instruments/second-pillar (Accesat în 26 mai, 2010)
59 Website Comsia Europeană http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_en.pdf (Accessat în 26 mai, 2010)
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PAC au fost făcute doar pentru a atenua problemele pe care politica iniţială le-a cauzat. Pilonul II încearcă să răspundă 
la problemele cauzate de pilonul I, dar nu rezolvă problemele structurale existente. Atâta timp cât pilonul II este în vi-
goare pentru a limita pagubele produse de pilonul unu, prejudiciul nu este oprit, doar atenuat. Problemele care decurg 
din modelul productivist nu mai sunt doar despre supraproducţie, dar acum au format o structură în care fondurile 
sunt şi vor continua să fie nedrept distribuite. O reorientare fundamentală a politicii agricole este necesară pentru a 
merge cu adevărat înainte. 

Efectul secundar cel mai grav al acestui sistem agricol productivist este demonstrat de cei care primesc de fapt 
banii distribuiți de PAC pentru fermierii Uniunii Europene. Valorizarea producţiei mai presus de orice altceva înseam-
nă că fermele producătoare al celui mai mare volum sunt obligate să primească cea mai mare parte a subvenţiilor. PAC 
a furnizat stimulente uriaşe pentru ferme pentru a ajunge cât mai mari posibil şi pentru a practica agricultura mono-
industrială pentru culturile de bani. Decuplarea subvenţiilor pentru producţie a rezolvat această problemă doar parțial, 
pentru că marile fermele încă mai sunt principalii beneficiari. În 2006, 20% din ferme au primit 85% din plăţile direc-
te din subvenţiile pilonului I în cadrul PAC.60 În 2009, 1212 proprietari, mai ales din nordul şi vestul Europei, au pri-
mit peste un milion de euro în subvenții agricole, în timp ce mulţi agricultori mici au primit foarte puţin sau nimic. 
Numărul “milionarilor în subvenţii” a fost în creştere, 2009 arată o creştere de 30% faţă de 2008.61.  Acest lucru de-
monstrează că PAC continuă să-i îmbogăţească pe aceia cu avantaje structurale deja construite (avantaje adesea create 
de către PAC în sine, în trecut) şi, de fapt, nu menţine structura agriculturii familiale, de scară redusă.

Un alt efect al PAC este că denaturează preţurile produselor alimentare pe care consumatorii le plătesc. Un 
argument general împotriva subvenţiilor agricole este că, deoarece veniturile agricultorilor sunt plătite prin subvenţii, 
aceștia îşi pot permite să-şi vândă produsele pentru mult mai puţin decât, altfel, ar fi în măsură să o facă. Consumato-
rul se obișnuiește apoi cu alimente ieftine şi va refuza să plătească costul real necesar pentru sprijinirea agricultorilor. 
PAC a avut acest efect asupra micilor agricultori, care au fost alungaţi de marii agricultori ce practică o agricultură mai 
mecanizată și mai bine subvenţionată și îşi pot permite să vândă la preţuri mult mai mici. Acest lucru ar putea fi, pro-
babil, scuzat de către publicul european în cazul în care consumatorii au plătit de fapt mai puţin, dar în cadrul PAC 
acest lucru nu este adevărat. De la reformele PAC din 1992 a existat o scădere rapidă a costurilor de producţie pentru 
produse agricole, dar doar o uşoară scădere a preţurilor la produsele alimentare de consum.62 Totul s-a întâmplat în 
timp ce prelucrarea şi distribuţia de produse alimentare a fost concentrată tot mai mult în mâinile a doar câteva com-
panii, punând sub semnul întrebării înţelepciunea şi argumentele care stau la bază pentru aceste plăţi către marii pro-
ducători.

O problemă globală finală a PAC şi a modelului de agricultură pe care l-a promovat este efectul pe care agri-
cultura industrializată îl are asupra mediului. Concentrarea agriculturii a avut efecte dramatice şi negative asupra erozi-
unii solurilor, introducerea de produse chimice în pământ şi  ape şi, probabil, cel mai important, pierderea biodiversi-
tăţii cauzate de agricultura la scară largă mono-industrială. Desigur, suntem conştienţi că agricultura la toate scările are 
potenţialul de a avea atât efecte pozitive cât şi negative asupra mediului.  Micii agricultori, totuși, s-au dovedit  mai 

60  Luca, 13
64.     Ribbe, 9
61     “Mai mulți milionari din subvenții agricole ca niciodată” Farmers Guardian Online http://www.farmersguardian.com/home/latest-news/more-farm-
subsidy-millionaires-than-ever/31918.article (accesat în 2 iunie , 2010)
62 “Propunere pentru o Nouă PAC” Coordonatori Jean-Marc Boussard și Aurélie Trouvé (12 iulie, 2010)
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buni administratori ai terenurilor şi protectori ai biodiversităţii. Politicile PAC din 1992 şi în special reformele din 
2003 s-au direcționat spre o mai bună protecţie a mediului, dar nu au anulat daunele care au fost aduse anterior de 
modelul productivist.

Trecând mai departe de la problemele majore cu PAC, acum dorim să ne concentrăm asupra unor probleme 
care afectează noile state membre, inclusiv România. Deşi reforma PAC din 2003 a fost concepută pentru a pregăti in-
tegrarea noilor state membre, acestea rămân în dezavantaj în actuala PAC. Situaţia este bine rezumată aici, aşa cum 
este descrisă în 2003: "Ţările candidate au fost nevoite să demonteze barierele care le protejau de concurenţa cu agri-
cultorii supersubvenţionați din Europa de Vest pe pieţele lor interne. Pentru a înrăutăţi lucrurile, ele nu au fost în mă-
sură să îşi crească exporturile în UE ... Agricultorii est europeni sunt astfel într-o dublă capcană: poziţia lor pe pieţele 
interne este erodată de concurenţa străină subvenţionată, în timp ce le este blocat în multe cazuri, potenţialul major de 
export."63 

Agricultorii est europeni au dezavantaje suplimentare şi din cauza unor factori care nu există în Europa de 
Vest. O lipsă de acces la credit, combinată cu pieţele de afaceri deschise înseamnă că investitorii din Europa de Vest 
pot avea acces la credit în ţările lor de origine pentru a investi în Europa de Est în proiecte la scară largă, blocând dez-
voltarea locală. De asemenea, perioada de referinţă pentru plata unică pe fermă –  Single Farm Payment (1995-99) 
pune agricultorii din Europa de Est în dezavantaj, deoarece această perioadă a fost marcată de recolte considerabil mai 
mici în Est comparativ cu Europa de Vest, ca urmare a tranziţiei de la comunism la economii bazate pe piață.64 În plus, 
ca parte din acordurile de aderare, agricultorii est europeni primesc mult mai puţin în subvenţii, chiar şi pentru o fer-
mă de aceeaşi dimensiune şi nivele egale de producţie, în comparaţie cu omologii lor din Europa de Vest. Justificarea 
este dată de costurile de producţie mai mici si de faptul că agricultorii trebuie să fie integrați treptat în PAC, dar cu si-
guranţă nu pare corect pentru agricultorii est europeni, care, în ciuda costurilor de producţie mai mici, au infrastruc-
tură şi probleme birocratice de rezolvat pe care omologii lor din Europa de Vest nu le întâmpină. 

Un punct final este faptul că PAC acţionează ca o politică masivă, esenţială pentru întreaga Uniune Europea-
nă, dar este administrată în mare măsură de către guvernele naţionale care variază dramatic atât în experienţă cât şi în 
competenţă. Discreția lăsată statelor, în special în ceea ce priveşte plata unică pe exploatație (SFP), a condus la câteva 
rezultate inegale şi probleme administrative dificile în cele 27 state membre.65 Guvernele din Europa de Est au avut 
probleme de administrare a fondurilor, iar agricultorii adesea nu cunosc specificul de aplicare sau termenele.  Atunci 
când guvernele nu îşi pot permite contribuţia naţională la plăţile directe, agricultorii rămân fără bani, pierzându-și cre-
dinţa în securitatea pe care au crezut că au obținut-o odată cu aderarea la Uniunea Europeană. Aceste probleme sunt 
în mare parte din vina guvernelor din ţări ca România, dar ele ar trebui să fie luate în considerare de către UE în an-
samblul său pe măsură ce PAC înaintează.

63  Sharman, 467
64  Kelch și Normile, 4
65  Kelch și Normile, 6
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5. România și Politica Agricolă Comună

Acum, am dori să cercetăm experiența României cu Politica Agricolă Comună (PAC) de până acum. Dat fi-
ind trecutul agriculturii româneşti şi al PAC, ne-am propus să sintetizăm aceste două aspecte astfel încât să putem ob-
ţine o imagine a modului în care atât România cât şi Uniunea Europeană ar trebui să avanseze în ceea ce priveşte poli-
tica agricolă. Această secţiune este stabilită după cum urmează: prima parte descrie modul în care PAC a fost imple-
mentată în România, a doua parte descrie unele dintre diferenţele existente între modul în care PAC funcţionează în 
România faţă de modul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în Europa de Vest, a treia parte descrie unele dintre 
efectele globale pe care le-a avut PAC în România, a patra secţiune este despre modul în care guvernul român s-a po-
ziţionat în ceea ce priveşte reformele Health Check din 2008  şi, în final, vom descrie modul în care România s-a pozi-
ţionat pentru viitoarele reforme.

A.  Cum a fost implementată Politica Agricolă Comună în România până în prezent

 Datorită faptului că guvernele statelor membre au posibilități de a decide singure asupra modului în care 
PAC este pusă în aplicare în statele lor, PAC în România este diferită față de alte state ale Uniunii Europene. 
Statele din Europa de Est au anumite condiţii prevăzute de când acestea au devenit membre ale UE, iar una dintre ele 
fiind ca subvenţiile directe în România şi în noile state membre, să înceapă la numai 25% din nivelul UE-15 (ţările 
din Uniunea Europeană înainte de 2004), crescând  cu 5% pe an, până în acest an (2010), apoi cu 10% în fiecare an 
după aceea, până în 2016 – când vor ajunge la acelaşi nivel.66 Subvenţiile directe în România sunt plăţile SAPS (single 
area payment system), mai degrabă decât plata unică pe exploataţie/fermă utilizată în prezent în UE-15, deoarece 
SAPS sunt mai uşor de administrat. României i-a fost permis să administreze SAPS până în 2011 şi este de aşteptat să 
il aplice pentru o prelungire de doi ani înainte de a fi forţată să treacă la SFP în 2012. Plățile SAPS rămân cuplate pen-
tru producţia de anumite culturi şi sunt plătite, chiar dacă un agricultor nu produce nimic, atâta timp cât terenul este 
păstrat în bune condiţii agricole. În plus, României i-au fost permise "top up-uri" – suplimente financiare pentru a 
complementa SAPS pentru culturile specifice, pentru a încuraja dezvoltarea zonelor benefice. O parte din acești bani 
"top-up" a venit de la bugetul celui de-al II-lea pilon, dar majoritatea au fost finanţați din bugetul naţional.67

României i-a fost, de asemenea, permis să stabilească un nivel minim pentru suprafața de teren eligibilă pen-
tru plăţile directe în cadrul PAC. Suprafaţă minimă admisă de UE este de 0,3 ha, dar România a optat pentru o supra-

66 Luca, 13
67 Cionga, Luca, și Hubbard, 14
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faţă de cel puţin 1 hectar, deoarece costurile administrative pentru plata subvenţiilor pe o suprafață mai mică de teren 
ar depăşi beneficiile suportate de plăţi. Aceasta pare, cu siguranţă, o decizie rezonabilă, bazată pe faptul că, pentru a ad-
ministra fondurile costă în jur de 100 de euro pe hectar şi guvernul a avut probleme cu administrarea acestor fonduri, 
oricum. Totuși, asta înseamnă că 2.6 milioane de familii de fermieri (mai mult de jumătate din populaţia agricolă) în 
România este complet eligibilă pentru plăţile directe.

Al doilea pilon al PAC este, de asemenea, diferit în România față de UE-15. Ca parte a negocierilor de adera-
re înainte de 2007, România a dezvoltat un Program Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) de-a lungul liniilor pilo-
nului II. După administrarea pre-accesării fondurilor SAPARD de dezvoltare rurală, România a înfiinţat un buget 
pentru administrarea banilor pentru Dezvoltare Rurală pentru perioada 2007-2013. În majoritatea ţărilor UE, pilonul I 
preia majoritatea banilor PAC, însă în Est este invers. În România, al II-lea pilon reprezintă 55% din bugetul PAC 
pentru 2007-2013.68 Urmărind axele pilonului II, România a alocat bugetul de dezvoltare rurală astfel: axa 1 (ameliora-
rea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier) primește 42,2% din fonduri, axa 2 (îmbunătăţirea mediului şi a zo-
nelor rurale) primeşte 25%, axa 3 (calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale) primeşte 26,3% şi 
axa 4 (punerea în aplicare a abordării Leader pentru grupuri de acţiune locală) primeşte 2,5%.

B.  Diferențele din România precum și între România și UE-15
 

Sistemul PAC în România, la fel ca agricultura în întreaga ţară, este foarte fragmentat, cu contraste masive 
între producătorii mari şi mici. Marii agricultori din România primesc majoritatea covârşitoare a banilor alocați pentru 
agricultura ţării. Uitându-ne la destinatarii 2008 ai subvenţiilor din România, 0,2% din ferme au primit 30% din bani 
şi dacă fermele între 100 şi 500 de hectare sunt incluse, 0,9% din ferme au luat 51% din subvenţiile PAC pentru ro-
mâni.69 De asemenea, trebuie să ţinem seama aici de faptul că doar 30% din fermele româneşti sunt eligibile pentru 
subvenţii, ceea ce este și mai şocant. Dintre toate fermele care primesc subvenţii în România, 80% obţin între 98 şi 
490 de euro pe fermă, o sumă foarte mică chiar şi în România.70 Acest lucru demonstrează că banii PAC în România 
sprijină în mare măsură un sistem care exista deja şi, dacă situația va continua în acest mod, va întări în continuare fer-
mele de mari dimensiuni în poziţiile lor de superioritate.

Grafic 5
 Plăți directe 
(subvenții) 
distribuite în 
România, 
anul 2008

68 Luca, 22
69 Luca, 20
70 Cionga, Luca, și Hubbard , 12
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Această diferență de șanse este oarecum specifică în România. Pe întreg teritoriul UE, fermele de mari di-
mensiuni primesc cea mai mare parte din subvenţii, dar nu în aceeaşi măsură ca în România. În vestul Europei 50% 
din beneficiari primesc 3% din subvenţii. Diferenţa se explică prin faptul că perioada comunistă a lăsat România cu o 
supraabundență de foste ferme de stat enorme, de peste 1.000 de hectare care absorb banii subvențiilor PAC. Aceste 
ferme primesc aproximativ 17% din subvenţiile directe menţionate mai sus.71 Ţinând seama de diferenţa în nivelurile 
de finanţare pentru agricultorii din România în comparaţie cu restul UE, micul agricultor român este într-un dezavan-
taj competitiv aproape insurmontabil. Subvenția directă medie în România este de 50 euro pe hectar, în timp ce media 
este de 252 de euro pe hectar în cele 10 noi state membre, care au aderat în 2004 şi 300.5 euro pe hectar în UE-15. 
Chiar şi până în 2013, media românească se va ridica doar la 167 de euro pe hectar.72 Cifrele sunt descurajante şi expli-
că, probabil, ceva din pesimismul locuitorilor din zonele rurale din România.

C. Care sunt rezultatele României până în prezent?

Deci, după trei ani de punere în aplicare a PAC în România, cum s-a schimbat situaţia agriculturii şi ce fel de 
concluzii putem trage până acum? În raportul elaborat de Centrul Român pentru Politici Europene, dl Lucian Luca 
rezumă destul de bine: "După aproape trei ani de la aderare, situaţia din sectorul agro-alimentar nu s-a îmbunătăţit în 
mod semnificativ deloc”73. El observă că aceleaşi caracteristici pătrund în agricultura românească de astăzi aşa cum au 
făcut-o înainte de aderarea la UE. Micii agricultori de subzistenţă şi semi-subzistenţă alcătuiesc cea mai mare parte a 
forţei de muncă, în timp ce un număr mic de ferme avansate şi cu relații continuă să primească o sumă de sprijin co-
pleşitoare din partea statului. PAC a fost aplicată ca "o mărime se potriveşte tuturor" – soluţie pentru progresul agri-
culturii româneşti. Totuși, dihotomiile deja existente în cadrul agriculturii din această ţară au fost mai tare înrădăcina-
te decât erau înainte.

Acum, vom lista unele rezultate mai specifice şi problemele care există după trei ani de PAC în România. A 
existat o scădere a numărului de ferme mici care nu produc pentru piață, dar acest lucru pare a fi un rezultat al schim-
bărilor demografice, deoarece agricultorii bătrâni mor și nu sunt tineri care să vină în locul lor. Banii continuă să fie 
greu de accesat de către agricultori şi de oricine altcineva cine doreste să facă un proiect de dezvoltare rurală. Fondurile 
care au fost alocate pentru axa patru din PNDR în 2007 pentru punerea în aplicare a abordării LEADER prin grupuri 
locale de acţiune şi strategii de dezvoltare regionale, doar acum devin disponibile, după trei ani de aşteptare. Dificultă-
ţile PAC în România par să fie în mare măsură sub capacitatea guvernului naţional de a administra fondurile şi imple-
mentarea politicii intr-o manieră oportună şi de încredere, deci o critică oarbă a PAC ar fi nepotrivita. Cum pot agri-
cultorii judeca o politică pe care nu au vazut-o cu adevărat încă în acțiune? 

D. Care este poziția României față de Reforma Politicii Agricole Comune?

Trebuie să ne îndreptăm atenția spre felul în care România va aborda reformarea PAC în 2013. Putem începe 
în această secţiune, prin observarea poziţiilor adoptate de autorităţile române la dezbaterile Health Check în 2008. Ro-

71 Cionga, Luca, și Hubbard , 14
72 Gosa și Nagy, 132
73 Luca, 14
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mânia a fost condusă în aceste dezbateri de către ministrul agriculturii de atunci şi actualul comisar european pentru 
agricultură, Dacian Cioloş. Aceasta nu a fost o reformă majoră, iar delegaţia română nu a făcut presiuni pentru schim-
bări mari. Aceasta a invocat o prevedere care a crescut limita de co-finanţare pentru plăţile directe la nivelul stabilit 
pentru statele care au aderat în 2004. Per ansamblu, a fost foarte precaută şi nu a adoptat poziţii controversate. Health 
Check a PAC nu a fost o revizuire generală ca reformele din 2003, sau cum vor fi reformele viitoare. Sperăm că Româ-
nia poate fi mai activă şi poate ține mai mult seama de vocea țăranilor săi în dezbaterea viitoare. Comisarul Dacian Ci-
oloş trebuie să rămână neutru şi să lucreze în numele întregii UE, dar el înţelege bine chestiunile cu care delegaţia ro-
mână se îndreaptă spre această dezbatere. 

Când România s-a confruntat cu Uniunea Europeană, privind poziţiile sale de negociere, au existat momente 
bune. Poziţia României a fost de a pune presiune în mod consecvent pentru un nivel ridicat de subvenţii directe, pre-
cum şi împotriva unei limite de nivel superior – pentru cât de mult poate primi o fermă. România nu a fost în favoarea 
unor reforme radicale ale PAC şi a sprijinit, în general, status quo-ul. Dintr-o anumită perspectivă acest lucru are 
sens, pentru că, în mod clar, nu este în beneficiul României de a reforma PAC într-o direcţie care ar re-naţionaliza fi-
nanţarea agriculturii sau ar elimina subvenţiile toate în același timp. Cu toate acestea, guvernul român, prin sprijinirea 
status quo-ului, nu a făcut nici presiuni pentru orice reforme în alte direcţii care să ofere mai multe beneficii şi dezvol-
tare durabilă pe termen lung pentru milioane de ţărani. România trebuie să fie activă în cursul dezbaterilor PAC pen-
tru că circumstanţele sale sunt unice și nici o altă țară nu poate și nu va vorbi pentru ea.
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6. Reforma Politicii Agricole Comune - 2013 

Suntem acum conduși în secţiunile finale ale acestui document. Problemele au fost stabilite, şi trebuie să ne 
întrebăm încotro mergem. Această secţiune va începe prin a expune calendarul  dezbaterii actuale privind reforma 
PAC precum şi principalii actori implicaţi. Apoi, va discuta liniile principale din dezbatere, între guverne, actorii socie-
tăţii civile şi alții. În al treilea rând, va evidenția poziţiile diferitelor grupuri ale societăţii civile. În continuare, vom dis-
cuta idei specifice la nivel european pentru reformele PAC, care credem că sunt deosebit de importante pentru Româ-
nia şi micii ei agricultori. În cele din urmă, vom analiza modul în care reformele propuse ar putea afecta România şi pe 
care credem că ar trebui să se poziţioneze deputații europeni și delegația românilor în scopul de a reprezenta cel mai 
bine ţăranii țării.

A. Calendarul reformei și Principalii actori

Calendarul pentru Reforma PAC din 2013 este după cum urmează.  Comisarul european pentru agricultură 
Dacian Cioloş a deschis dezbaterea publică privind agricultura, care a permis membrilor organizaţiilor și publicului să 
comenteze până la 14-06-2010. Pe măsură ce acest raport este scris, observaţiile sunt centralizate, astfel încât o dezba-
tere să poată începe în luna iulie a acestui an. Argumentele vor fi reunite peste vară şi primele dezbateri informale au 
loc în prezent în cadrul Parlamentului şi Comisiei, conturând problemele şi planurile propuse pentru viitor. În toamna 
anului 2010 va exista o consultare cu privire la propunerile iniţiale ale Comisiei. Tot în 2010, bugetul general post 
2013 al UE va fi decis. În vara următoare (2011), Comisia va publica propunerile sale legislative pentru reformarea 
PAC. Între toamna anului 2011 şi decembrie 2012 vor avea loc negocieri între Comisie, Parlament şi Consiliul Euro-
pei cu scopul de a decide reformele pentru a fi gata de implementat în 2013 și cu rezultate până la 1 ianuarie 2014.

Principalii actori din Uniunea Europeană care participă la dezbaterea reformei PAC sunt Comisia Europeană, 
care va redacta propunerile şi va acţiona în calitate de negociator în acest proces și Consiliul Uniunii Europene (alcătu-
it din şefii de stat ai celor 27 de ţări din UE), care va negocia între poziţiile individuale ale statelor membre. Cea mai 
mare parte a negocierii va avea loc prin intermediul Consiliului Agriculturii şi Pescuitului. În cele din urmă și Parla-
mentul va avea un rol important în aceste dezbateri.  Datorită faptului că Tratatul de la Lisabona este în vigoare în 
prezent, Parlamentul are acum mai multă putere în dezbateri şi deciziile finale trebuie să fie co-decizii între Consiliu şi 
Parlament. Parlamentul va acţiona mai ales prin Comitetul său pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. Practic, mo-
dul în care va lucra este următorul – Comisia va trimite propuneri atât Consiliului cât şi Parlamentului şi fiecare va su-
sține două citiri ale acestora. După două citiri, în cazul în care Consiliul şi Parlamentul nu pot ajunge la o decizie, vor 
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forma un Comitet de Conciliere, format dintr-un număr egal de reprezentanţi din fiecare organism, care va lucra la o 
convenție. Aceasta va reveni apoi la Consiliu şi Parlament pentru aprobare.

B. Direcțiile Statelor Membre în cadrul Dezbaterii

Reformele PAC care au avut loc în 1992 şi 2003 au avut loc în interiorul unei Europe care nu era statică, ci 
între state, care, (în majoritate) au fost o parte din acelaşi bloc economic comercial  pentru o perioadă lungă de timp. 
Cu excepţia unei expansiuni în 1995 pentru a include Austria, Suedia şi Finlanda, statele implicate au lucrat împreună 
din era post-război şi discuţiile s-au purtat între state care au fost în mare parte similare din punct de vedere econo-
mic. Astăzi, apartenența la UE, împreună cu structura socială şi de mediu ale Uniunii s-au schimbat dramatic, iar dez-
baterea reflectă aceste modificări în întregimea spectrului său. 

Există două contraste în această dezbatere privind reforma care au cuprins cele mai multe discuţii despre re-
forma PAC. Prima este diferenta între UE-15 şi noile state membre care au aderat începând cu 2004. Dezbaterile sunt 
în mare parte despre egalizarea nivelurilor de finanţare şi despre modul în care fondurile de dezvoltare rurală sunt 
structurate. A doua diferenta este între state care doresc reformarea radicală a PAC (cum ar fi Marea Britanie, care ar 
vrea în mod special să reducă bugetul) şi state care sunt relativ mulţumite cu privire la PAC, dar ar dori, poate, să mo-
difice unele părţi ale acesteia (ex. Franţa). Statele membre s-au împărțit în aceste două categorii, în afara diferentelor 
est-vest, şi la fel ca în multe domenii ale politicii UE este uneori dificil de determinat care sunt cu adevărat statele care 
lucrează împreună în dezbatere.

În primul rând, vom discuta despre problemele dintre UE-15 şi noile state membre în ceea ce priveşte refor-
ma PAC. Miniştrii Agriculturii ai celor zece noi state membre s-au  întâlnit în februarie 2010 pentru a discuta poziţiile 
comune în ceea ce priveşte viitoarea PAC şi au lansat o declaraţie expunând punctele lor de vedere.74 Primul argument 
adus de guvernele noilor state membre a fost că agricultorii din statele lor încă nu beneficiază de acelaşi nivel de com-
pensare ca şi omologii lor din vest. Guvernele au convenit la acest lucru după aderarea la UE, dar există argumente în 
prezent că aceste nivele de compensare diferite stau în calea aducerii agricultorilor din est până la nivelul UE-15 şi că 
încalcă ideea unei pieţe europene agricole comune. Miniştrii de la această reuniune, s-au axat de asemenea și pe sim-
plificarea structurilor de plăți ale PAC, având în vedere că mai multe state noi membre au avut dificultăţi în ceea ce 
privește administrarea acestor fonduri și birocraţia implicată s-a dovedit a fi foarte scumpă. Ei au spus că simplificarea 
va ajuta agricultorii să înţeleagă mai bine politicile şi modul în care acestea funcţionează.

Un al doilea punct în care noile state membre s-au aflat, uneori, în conflict cu omologii lor de vest este pro-
centul de bani PAC care este consacrat dezvoltării rurale faţă de cel pentru plăţile directe. Dezvoltarea rurală este văzu-
tă în noile state membre ca fiind extrem de importantă ca un instrument de egalizare la nivelul UE, dar în UE-15 per-
cepţia este că modularea suplimentară spre al doilea pilon va duce la o situaţie în care partea de vest finanţează dezvol-
tarea părții de est, fără restituirea fondurilor. În mod evident, există o nevoie mai mare pentru dezvoltare rurală în Est, 
dar ţările occidentale sunt uneori de părere că această dezvoltare ar trebui să fie subvenționată de guvernele naţionale, 

74  Eric Wenberg “Noi state membre UE se plâng în legătură cu subvențiile agricole” Global Agricultural Information Network http://gain.fas.usda.gov/
Recent%20GAIN%20Publications/EU%20New%20Member%20States%20complain%20about%20agricultural%20subsidies_Warsaw_Poland
%20EU-27_2-5-2010.pdf (accessed 2 May, 2010)
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mai degrabă decât de UE. De asemenea, este important să menţionăm aici că nici noile state membre nu au fost clare 
în a cere necesarmente modularea; la fel de mult cât au cerut finanţări mai mari, atât pentru plăţi directe, cât şi pentru 
dezvoltare rurală.

Ultima diferenţă majoră între UE-15 şi noile state membre este probabil cea mai importantă şi cea mai mare 
ameninţare pentru viitorul agriculturii în Europa de Est. Pe măsură ce UE s-a extins şi costurile PAC au crescut în în-
treaga UE, mulţi oficiali ai guvernelor din vest cred că sunt trași în jos prin ajutorul acordat pentru dezvoltarea noilor 
state membre. Multe din statele vestice europene fac presiuni pentru luarea de măsuri care vor “re-naționaliza” politi-
cile agricole, respingând deciziile și finanțarea statelor membre. O politică în această direcţie este propunerea de a avea 
o mai mare co-finanţare a plăţilor directe din partea statelor membre şi un buget UE pentru agricultură drastic redus. 
Ceea ce reprezintă o ameninţare majoră pentru Europa de Est, deoarece unul dintre principalele motive pentru care 
aceste state au aderat la UE a fost de a face parte dintr-o piaţă comună unde ar putea beneficia de dezvoltare finanţată 
la nivel european. Mutarea finanţării înapoi la nivel naţional ar distruge în mare măsură ideea unei piețe agricole co-
mune şi Europa ar regresa la un sistem agricol pe două nivele. Acest sistem ar fi chiar mai rău decât dacă noile state nu 
ar fi aderat la UE, deoarece în plus faţă de lipsa fondurilor UE, ar fi extrem de dificil pentru ele să refuze orice măsuri 
care le-ar putea proteja agricultorii de piaţa deschisă a bunurilor bine subvenţionate din vest.

A doua diferenta între ţările participante la dezbaterea PAC nu este la nivel regional sau de dezvoltare, ci mai 
degrabă se încadrează în mare parte de-a lungul liniilor dacă o ţară are o populaţie numeroasă și activă ocupată cu agri-
cultura sau dacă are o populaţie agricolă mică și i-a rămas puțină tradiţie agricolă. 
În esenţă, dezbaterea este "Cine beneficiază de pe urma PAC și nu vrea să o vadă distrusă" versus "Cine nu este un be-
neficiar net al PAC şi vrea să fie redusă sau radical reformată?" Dezbaterea a început în UE odată cu PAC şi noile state 
membre au intrat în dezbatere pe poziții diferite în funcţie de modul în care văd agricultura în istoria lor şi în viitorul 
lor. Dezbaterea a inceput in mod clasic între Marea Britanie şi ţările nordice, pe de o parte, şi Franţa, Germania, Italia 
şi alte mari ţări agricole, pe de altă parte. Acestea sunt categorii largi şi multe ţări s-ar putea să nu se încadreze com-
plet într-una sau alta.

Această dezbatere are în esenţă, două etape: cât de mare va fi bugetul PAC, şi apoi spre ce se vor indrepta ba-
nii PAC? Dezbaterile vor avea linii similare, dar aceste linii sunt neclare şi nu vor deveni clare, decât după încheierea 
dezbaterii bugetului. PAC a fost în scădere, din 1980, ca procent, în bugetul UE şi țările comerțului liber, precum 
Marea Britanie, își doresc acest lucru în continuare. Viziunea lor este că în termen de zece până la cincisprezece ani 
agricultura nu va mai fi privită ca un sector special al economiei UE, demn de subvenţii, doar va fi la fel ca orice altă 
parte a economiei UE. Cealaltă parte a dezbaterii a fost condusă de către Franţa care spune că bugetul pentru agricul-
tură nu ar trebui redus şi că aceasta reprezintă un sector al economiei care nu poate fi durabil şi sigur fără sprijinul sta-
tului. România s-a aliniat la politica Franţei pe parcursul acestei dezbateri.

Când dezbaterea se întoarce spre politică, liniile ei devin destul de neclare. Politicile sunt definite ca fiind mai 
mult o abordare bazată pe piaţă sau una care susţine o agricultură multi-functională. Multe ţări care nu sunt de acord 
cu un buget mare, totuşi, sprijină încă ideea plăţilor direcţionate spre agricultorii care asigură un bun public explicit. 
Aceștia sunt agricultorii care îndeplinesc sarcini ce au efecte pozitive semnificative asupra mediului, cum ar fi cei care 
lucrează în zonele defavorizate, conservând astfel biodiversitatea. Scopul multor reformatori este de a face procesul mai 
transparent, astfel încât întreaga UE să știe ce cumpără cu banii PAC şi astfel încât toată lumea să ştie exact ce benefi-
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cii publice primeşte. Țările de cealaltă parte a dezbaterii spun că este foarte dificil să se cuantifice beneficiile pe care le 
produc agricultorii, consumatorii si zonele rurale pentru mediu şi că eforturile pentru transparenţă sunt defapt o agen-
dă ascunsă pentru a se asigura că plățile sunt scăzute. Dacă plăţile agricole sunt eliminate, spun conservatorii, atunci 
agricultura va fi facută doar pentru profit, ceea ce va duce în mod firesc la preluarea de către marile afaceri agroindus-
triale a aproape întregii agriculturii din Europa. Numai după ce micii agricultori vor dipărea, publicul European va rea-
liza toate externalităţile pe care aceștia le produceau şi atunci s-ar putea să fie prea târziu pentru a-i aduce înapoi.

Toate dezbaterile dintre reformatori şi protecţionişti sunt incluse în dezbaterile mai mari la nivel global în ju-
rul comerţului liber. Multe dintre reformele PAC incepând din 1992 au fost proiectate pentru a fi în conformitate cu 
reglementările OMC, care interzic autorităţilor să scadă preţurile bunurilor care ajung pe piaţa mondială. Subvenţiile 
sunt împărţite în cutii – Roşie, Galbenă, Verde. Subvențiile din cutia roșie din cadrul OMC sunt considerate ca dena-
turante pentru comerţ. Acestea includ subvenţii la export şi subvenții de producţie interna. Subvenţiile din cutia gal-
benă sunt permise în cadrul OMC, dar pot fi contestate, la fel cum multe dintre politicile PAC au fost, de către alte 
ţări în cadrul OMC. Subvenţiile din cutia verde sunt considerate a fi non-denaturante pentru schimburile comerciale 
şi sunt, de obicei pentru a ajuta la punerea în aplicare a politicilor de mediu. În mare măsură, din cauza acestor norme 
OMC, PAC s-a îndreptat spre măsurile de mediu ca o modalitate de a sprijini mediul rural fără a contraveni reglemen-
tărilor OMC. Blocul țărilor “free trade” văd asta ca pe un lucru bun şi consideră că agricultura ar trebui costrânsă să fie 
competitivă şi că subvenţiile au condus agricultura europeană în spatele restului lumii. Pe de altă parte, mulți conser-
vatori susţin că unele subvenţii sunt necesare indiferent de ce spune OMC. Cu toate acestea, mulţi conservatori şi re-
formatori sunt de acord că subvenţiile la export care au fost o parte din PAC în trecut şi au dus la dumping economic 
pe pieţele externe, ar trebui să fie eliminate în continuare.

C. Grupurile societății civile și pozițiile lor

Grupuri ale societăţii civile, de toate felurile, din toată Europa au muncit la propuneri care să reflecte opiniile 
lor cu privire la viitoarea PAC după 2013. Acestea includ sindicate ale agricultorilor, reţele rurale, ONG-uri şi alte or-
ganizaţii de mediu. Dorim să prezentăm aici o scurtă trecere în revistă a acestor actori.Valantin Zahrnt75,  care scrie 
pentru reformthecap.eu, a plasat fiecare dintre aceşti actori într-un grup şi a explicat pentru ce fel de PAC post 2013 
pledează fiecare grup. Informaţiile pe care le-a expus sunt după cum urmează:

 Principalii  agricultori: incluzând sindicatul agricultorilor la nivel European, Copa Cogeca şi altele. Aceste 
grupuri doresc toate să menţină un buget PAC mare. Scopul acestui grup este de a maximiza veniturile şi pri-
orităţile lor politice sunt de a maximiza profiturile agricultorilor, în special prin menţinerea subvenţiilor di-
recte la niveluri înalte.

 Interesele rurale: proprietari, reţele rurale şi altii, care doresc, de asemenea, să păstreze bugetul PAC mare. 
Politica lor se axează pe pastrarea unui sprijin puternic pentru agricultură și doar un sprijin moderat pentru 
bunurile publice. Scopul lor este îmbunătăţirea economiei şi a calităţii vieţii în zonele rurale.

75  Valentin Zahrnt http://www.reformthecap.eu/test-tables (accesat în 15/6/10)
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 Altermondialiștii: Acest grup include Via Campesina (la care Eco Ruralis și-a depus candidatura pentru adera-
re), fermierii mici, ecologişti şi activişti pentru drepturile animalelor. Acest grup vrea un buget PAC destul de 
mare care se concentrează pe cicluri locale de producţie-consum, o cultură a calităţii produselor alimentare, 
descotorosirea agriculturii de OMG-uri şi pe justiţia socială.

 Ecologiștii verzi: Acest grup include Bird Life, WWF, IFOAM şi altele. Ei au nevoie de un buget destul de 
mare PAC care se axează pe livrarea specifică de bunuri publice.

 Organizatii sociale, reformatori verzi: Acest grup include website-ul reformthecap.eu, comercianţii liberi, 
anumite interese de afaceri şi alții. Ei ar vrea să păstreze bugetul PAC mic şi se concentrează exclusiv pe furni-
zarea eficientă de bunuri publice europene.

D.  Propuneri specifice pentru o Politică Agricolă Comună după 2013

Acum, că am expus poziţiile globale de bază pentru dezbaterea PAC vom stabili niste propuneri concrete pre-
zentate de actorii societăţii civile din Europa în perspectiva dezbaterii asupra PAC, care începe acum. Nu includem aici 
toate propunerile de reformă pe care le-am văzut, dar am vrut să demonstrăm diversitatea de opinii care există în dez-
batere. Am inclus aici propuneri pe care le-am crezut mai importante şi care ne-au influenţat gândurile privind refor-
ma  PAC.  Pentru  fiecare  propunere  am  oferit  aici  un  scurt  rezumat  al  modului  în  care  fiecare  actor  vede 
neajunsurile/deficiențele PAC, aşa cum există ea azi, care cred ei că ar trebui să fie priorităţile viitoarei PAC şi reco-
mandările acestora de modificare a politicii.

BirdLife International, Biroul European pentru Mediu, Forumul European de Mediu privind Conservarea 
Naturii şi Pastoralismul, IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) şi WWF (World 
Wildlife Fund). Acesta este un grup de organizaţii internaţionale de mediu din Europa care au scris în comun raportul 
lor intitulat "Propunere pentru o nouă Politică Agricolă Comună a UE", publicat în decembrie, 2009.76

• Deficienţe ale actualei PAC: Actuala PAC îi avantajează încă în mare parte pe aceia care au produs sub vechea 
PAC. Numai o mică parte a PAC este, de fapt, orientată spre obiective clare. Plăţile nu vizează fermierii care 
practică cea mai durabilă agricultură ecologică.

• Cum ar trebui să fie orientată viitoarea PAC: Banii publici ar trebui să fie cheltuiți pentru bunuri publice. 
Acestea includ biodiversitatea, conservarea genetică, funcţionalitatea bazinelor hidrografice, stocarea carbonu-
lui şi altele. Agricultorii nu ar trebui să fie plătiți pentru menţinerea liniei de plutire în protecţia mediului. O 
schimbare în modelele de consum departe de carne şi produse lactate ar trebui să fie încurajată. Biocombusti-
bilii trebuie să fie ataşați realizării unor economii cuantificabile de gaze cu efect de seră şi utilizării durabile a 
terenurilor.

• Recomandări: PAC trebuie să fie complet revizuită, atât în obiectivele şi în mecanismele de livrare. Actuala 
PAC ar trebui să fie înlocuită cu un sistem de cinci scheme de sprijin: schema de bază a agriculturii sustena-
bile, schema High Nature Value (HNV), un Sistem de Ajutor pentru Agricultura Organică, o schemă-ţintă 

76 “Propuneri pentru o Nouă PAC” (decembrie, 2009) Birdlife International, European Environment Bureau, European Forum on Nature Conservation 
and Pastoralism, International Federation of Organic Agriculture Movements – EU Group, WWF- World Wide Fund for Nature



R O M Ă N I A  Ș I  P O L I T I C A  A G R I C O L Ă  C O M U N Ă  ° 3 3     

privind agri-mediul, precum şi Schema de Compensație a Natura 2000 şi a Directivei Cadru a Apei (DCA). 
Schemele sunt detaliate în raport.

 

Institutul pentru Politci Europene de Mediu. Este o organizaţie independentă, cu birouri în Londra şi Bru-
xelles. Acest studiu a fost finanţat de către Comisia Europeană, dar nu reflectă neapărat opinia comisiei. Raportul este 
intitulat "Furnizarea de bunuri publice prin intermediul agriculturii în Uniunea Europeană" şi a fost publicat în de-
cembrie, 2009.77

• Deficienţele actuale PAC: PAC nu este în prezent, orientată spre furnizarea de bunuri publice. Raportul anali-
zează modul în care conceptul de bunuri publice poate fi aplicat în domeniul agriculturii în UE şi modul în 
care poate fi integrat în continuare în viitoarea PAC.

• Cum ar trebui să fie orientată viitoarea PAC: PAC ar trebui să fie orientată mai mult spre comunităţile spe-
cifice unde bunurile publice sunt concentrate, în special în zonele de păşunat extensiv.

• Recomandări: PAC are şase domenii în care se poate axa mai bine pe bunurile publice: Acordarea unei im-
portanțe mai mari integrării obiectivelor de mediu în centrul politicii; Stabilirea unor obiective adecvate; Îm-
bunătăţirea eficacităţii şi eficienţei măsurilor; Îmbunătăţirea implementării;  Monitorizarea și evaluarea efici-
ente; și Asigurarea de suficiente resurse bugetare.

Grupul pentru Politici de Utilizare a Terenurilor - Land Use Policy Group. Land Use Policy Group este un 
grup de conservare, al unor organizaţii rurale și de mediu din Marea Britanie, care se concentrează pe managementul 
terenurilor. Raportul lor este intitulat "Asigurarea viitorului nostru comun prin gestionarea durabilă a terenurilor" şi a 
fost publicat în martie, 2009.78

• Deficienţele actualei PAC: Prezenta PAC nu este axată pe furnizarea de bunuri de mediu şi, defapt, recom-
pensează marii proprietari care nu gestionează terenurile într-un mod durabil.

• Cum ar trebui să fie orientată viitoarea PAC: Contractul dintre locuitorii de la oraş care finanțează PAC şi 
persoanele din mediul rural care primesc banii trebuie să fie retras. PAC ar trebui să se concentreze pe realiza-
rea securității alimentare şi a securitații mediului pentru Europa. Trebuie să existe legături mai strânse între 
finanţarea principală a UE (PAC) şi angajamentele sale de mediu.

• Recomandări: Două noi obiective trebuie să fie adăugate la PAC: "asigurarea securității mediului prin mana-
gementul solului, a aerului, a calității apei, a biodiversităţii şi a peisajelor culturale, precum şi prin abordarea 
provocărilor reprezentate de schimbările climatice" şi "obținerea unei agriculturii şi silviculturii, care au capa-
citatea de a ajuta la furnizarea de produse alimentare și lemn pe termen lung, precum şi de alte servicii non-
alimentare, contribuind astfel la securitatea mediului şi beneficii sociale mai largi." Agricultorii ar trebui să 
furnizeze servicii suplimentare, altele decât (doar) eco-condiţionalitatea, pentru a beneficia de subvenţii publi-
ce. Un mecanism trebuie să fie pus în aplicare pentru a controla efectele de mediu ale PAC.

77 Tamsin Cooper, Kaley Hart, David Baldock “Provision of Public Goods through Agriculture in the European Union” (decembrie, 2009) Institute for 
European Environmental Policy 

78 “Asigurarea viitorului comun prin Management durabil, ecologic al terenurilor – Grupul Politic de Utilizare a Terenurilor – Viziunea pentru Viitorul 
PAC Post 2013” (aprilie 2009)
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Copa-Cogeca. Copa-Cogeca este un conglomerat de sindicate de fermieri si asociații agricole din întreaga 
UE. Raportul lor este intitulat "Viitorul PAC după 2013"79 şi a fost publicat în iunie, 2010.

• Deficienţele actuale ale PAC: Instabilitatea pieței este în creştere, veniturile agricultorilor se deteriorează, agri-
cultorii UE se zbat pentru a concura pe piaţa mondială şi există riscuri noi privind schimbările climatice. PAC 
trebuie ajustată pentru a răspunde acestor ameninţări.

• Cum ar trebui să fie orientată viitoarea PAC : PAC ar trebui să recunoască rolul vital jucat de agricultori, ar 
trebui să recunoască faptul că agricultorii sunt antreprenori care furnizează servicii şi ar trebui să consolideze 
UE în ansamblul său, asigurând o mai mare coeziune socială şi economică. PAC ar trebui să fie stabilizată cu 
un buget mare. Ar trebui să menţină veniturile agricole, biodiversitatea şi să atenueze efectele schimbărilor 
climatice.

• Recomandări: Bugetul PAC ar trebui să fie menţinut, modularea pilonului doi ar trebui să fie eliminată, iar 
acesta ar trebui simplificat. O serie de măsuri noi pentru distribuție ar trebui să fie luate în considerare şi 
transparenţa ar trebui mărită. Plăţile directe ar trebui să rămână în continuare.

            Declarația Europeană pentru Agricultură și Alimentație (European Food Declaration). Declarația Europea-
nă pentru Agricultură și Alimentație80 a fost creeată de un grup de organizaţii, inclusiv Via Campesina, Friends of the 
Earth Europa, Attac şi Greenpeace. A fost semnată de către Eco Ruralis, care a organizat, de asemenea, colectarea de 
semnături în România.  Declaraţia a fost publicată în martie 2010 şi va fi urmată de un raport mai detaliat în iulie 
2010.

• Deficiențele actualei PAC: agricultura durabilă la scară mică şi culturile alimentare locale au fost reduse de 
PAC în ultimii cincizeci de ani. O abordare complet diferită este necesară. PAC este dominată azi de corpora-
ţiile transnaţionale şi de OMC (Organizația Mondială a Comerțului).

• Cum ar trebui să fie orientată viitoarea PAC : PAC ar trebui să fie reorientată pentru a permite cetăţenilor 
UE să ia decizii locale privind modelele de producţie, distribuţie şi consum.

• Recomandări: Produsele alimentare ar trebui să fie considerate un drept, nu o marfă. PAC nu ar trebui să 
prejudicieze sistemele agricole ale altor țări. Preţurile alimentelor ar trebui sa fie echitabile şi sigure. Trebuie 
avută în vedere justiţia socială, iar agricultorii ar trebui să aibă acces echitabil la terenuri. Agro-combustibilii 
şi OMG-urile nu ar trebui să fie promovate. Transparenţa ar trebui să existe pe parcursul întreg lanţului ali-
mentar. Concentrarea puterii în sectoarele agricol și procesarea alimentelor, precum şi al comerţului cu amă-
nuntul ar trebui să fie redusă. Cetăţenii trebuie să fie reconectați la alimentele lor şi producătorii.

E.  Opiniile experților din România și ale fermierilor din UE

Am realizat o imagine de ansamblu a dezbaterii PAC, care are loc în prezent în Europa. Modificările propuse 
de către toate părţile susţin că întreg continentul va beneficia, pe termen lung, deşi acest lucru pare dubios deoarece 
aceste reforme sunt uneori diametral opuse. Vom arăta aici cum văd unii cercetători deciziile pentru reformă care afec-

79 Copa Cogeca “Viitorul PAC după 2013” (mai, 2009)
80 “European Food Declaration”  - Declarația Europeană a Hranei (martie 2010) Via Campesina, Friends of the Earth Europe, et al.
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tează România. Acest lucru ne poate oferi  o imagine mai clară a modului în care România ar trebui să se poziţioneze 
în dezbaterea actuală PAC şi ce va avantaja marea majoritate a agricultorilor români.

În 2008, în timpul discuţiilor PAC Health Check, un sondaj a fost aplicat experţilor români în agricultură 
pentru a descoperi ce cred ei despre PAC şi viitoarea ei direcție.81 Acest sondaj (care a inclus oameni din mai multe 
domenii diferite, inclusiv academicieni, oameni de afaceri şi autorităţi) a relevat unele dintre diviziunile din cadrul 
agriculturii româneşti, dar și un acord general. Marea majoritate a experţilor au văzut plăţile directe ca fiind benefice 
(90%), dar au recunoscut, de asemenea, că acestea nu susțin competitivitatea. Aproximativ 1 / 5 au vrut să se ridice li-
mita inferioară pentru subvenţii până la 5ha, în timp ce în jur de același număr au dorit să se stabilească o limită supe-
rioară de 50ha pentru subvențiile directe. Majoritatea, însă (78%), au dorit o simplificare a structurilor de piaţă impli-
cate. Experţii au fost împărţiți in funcție de continuarea liberalizării (comerţ mai deschis) de produse agro-alimentare, 
48% declarând că aceasta ar avea un efect negativ, iar 42% declarând că efectul ar fi pozitiv. Jumătate din experţi au 
vrut un pilon 2 mai puternic în viitoarea PAC, 66% nu au crezut că bugetul PAC ar trebui sa fie mai mică, şi 83% au 
sprijinit ideea co-finanțării guvernului român a pilonlui I al PAC. Autorii raportului au împărțit experţii în trei cate-
gorii: cei care au dorit o concentrare de fonduri în pilonul 2, cei ce au vrut să se concentreze pe Pilonul I şi pe compe-
titivitatea internaţională, precum şi cei ce au dorit ca România să se concentreze asupra conformității cu PAC şi echili-
brarii nevoilor sale.

O a doua anchetă a fost, de asemenea, lansată în 2008, aceasta întrebând agricultorii din întreaga UE ce cred 
despre reforma PAC din 2003 şi ce cred că ar trebui să se întâmple în viitor. Studiul a impărțit agricultorii din UE în 
cinci grupuri: grupul "independenţilor" (concentrat în Suedia), care sunt anti-subvenţii şi cred că PAC este restrictivă; 
grupul "pesimiştilor" (concentrat în Marea Britanie), care sunt puternic dependenți de PAC şi nu își pot găsi de mun-
că în afara fermelor; grupul "protecţioniştilor axați pe producţie" (concentrat în Lituania), care nu sunt pentru conti-
nuarea protecţiei mediului şi sunt pentru extinderea dimensiunilor fermelor; grupul "protecţioniştilor cu un focus 
multi-funcţional" (din întreaga UE ) care sunt împotriva liberalizării şi pentru protecţia puternică a mediului; şi  gru-
pul "entuziaștilor noi intrați" (concentrat mai ales în noile state membre), care sunt axați pe agricultură, protecţia me-
diului şi extindere. Cercetatorii au concluzionat despre fermierii din UE cu privire la viitorul reformei PAC: agriculto-
rii se axează în primul rând pe producţia de alimente, majoritatea consideră că viitorul agriculturii este dependent de 
soluţii politice, nu cred că diversificarea agricolă este o opţiune viabilă, vor protecţie, dar părerile sunt împărţite despre 
cum ar trebui să fie realizată şi există o mai puternică opoziţie privind liberalizarea în noile state membre decât în res-
tul UE.

F.  Posibile efecte ale Reformei Politicii Agricole Comune în România

Acum ne apropiem mai mult în ceea ce priveşte propunerile reformei PAC în România şi modul în care aces-
tea ar putea remodela agricultura românească. În 2008 Cecelia Alexandri şi Lucian Luca de la Institutul de Economie 
Agricolă al Academiei Române au analizat propunerile de reformă ale PAC, precum şi modul în care acestea ar avea un 
impact asupra agriculturii românești.8283 Ei au împărţit reforma PAC în trei scenarii:

81 Marioara Rusu “Reforma Politicii Agricole Comune. Percepții și Opinii – Studiu de caz” Economie Agrara și Dezvoltare Rurală 5.3-4 (2008) 197-214 
82 Alexandri și Luca “Impactul Reformei PAC în Agricultura României”
83 Alexandri și Luca “România și Reforma PAC”
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 "Actuala PAC", care este PAC de după reformele din 2003. Aceasta înseamnă că plăţile directe vor ajunge la 
100% din nivelul UE până în 2016.

 "Reformă moderată" care va include o diminuare drastică a măsurilor pieţei. Nivelul plăţilor directe se va re-
duce cu 10% pentru sume de peste 100.000 de euro, cu 25% pentru sume de peste 200.000 de euro şi cu 
45% pentru peste 300.000 de euro.

 "Reformă radicală" care ar scăpa atât de intervenţii cât şi de plăţi directe. Plăţile directe vor fi reduse cu 10% 
în 2014, 20% până în 2015 şi 30% până în 2016. Plăţile directe vor fi complet eliminate până în 2023.
Ei au presupus că sectorul agricol românesc va fi aproape pe deplin integrat în UE până în 2013 şi apoi au 

analizat modul în care producătorii şi consumatorii ar fi afectați de aceste schimbări.
La alegerea modelului - reformarea moderată a PAC, aceasta nu prea ar avea efect asupra agricultorilor ro-

mâni. Plăţile directe nu ar fi reduse  semnificativ şi transferul banilor economisiţi înspre Pilonul II nu ar fi mare. 
Cu toate acestea, în cadrul scenariului "Reformei radicale", ar putea exista o mişcare mare de fonduri către al 

II-lea Pilon. Autorii precizează că, dacă se poate demonstra că fondurile pentru pilonul doi pot fi suficient absorbite, 
sprijinul pentru o astfel de reformă radicală a PAC ar fi benefic pe termen lung atât pentru consumatorii cât şi pentru 
producătorii români. Consumatorii ar câştiga mai mult decât ar pierde producătorii şi dacă banii nu ar fi tăiați de la 
buget, ci mai degrabă îndreptați spre măsuri eficiente de dezvoltare rurală, atunci efectele globale ale scenariului "refor-
mei radicale" ar fi justificate. 
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7. Viitorul agriculturii în România și în UE

Această secţiune încheie prezenta lucrare şi stabileşte problemele pe care le vedem ca fiind imperative pentru 
viitorul agriculturii româneşti. După cum am menţionat în introducere, avem o viziune specifică privind direcţia pe 
care România ar trebui să o ia în ceea ce priveşte agricultura şi cum am dori să arate agricultura românească în viitor.
Noi suntem o asociaţie de țărani practicanți de agricultură la scară redusă şi credem că ţăranii sunt esența vieții în Ro-
mânia. Viitorul trebuie să fie construit pe baza agriculturii la scară mică şi din acest punct ar trebui să înceapă autorită-
ţile române. România poate fi o ţară modernă, europeană și, în același timp, o ţară cu ţărani care îi asigură alimente să-
nătoase la un preţ corect. Mai jos am expus unele măsuri specifice care ar trebui luate pentru ca această viziune să devi-
nă o realitate.

A. Nevoia pentru o Viziune în spatele Politicilor 

România este astăzi o ţară fără o viziune agricolă. Pe măsură ce ţara și-a deschis  pieţele agricole pentru stră-
ini, autorităţilor din România pare să le lipsească orice direcţie coerentă faţă de viitorul agriculturii în această ţară. Fie-
care nou ministru al agriculturii restructurează ministerul şi noi legi şi regulamente sunt elaborate în permanenţă pen-
tru practicienii din agricultură. Acest lucru creează stres şi un sentiment de nesiguranţă în rândul agricultorilor şi face 
imposibil pentru analiştii politici să respecte în mod corespunzător efectele vreunei politici. Un interes principal al gu-
vernului român este să aducă investitori străini, în speranţa că aceștia pot rezolva problemele care afectează mediul ru-
ral românesc. În momentul de față, în jur de cinci la sută din terenurile agricole româneşti sunt deţinute de către stră-
ini.84. Oficialii continuă să încurajeze aceste investiţii străine ca fiind cheia pentru viitorul agriculturii româneşti. Între-
barea noastră este dacă aceşti investitori construiesc o infrastructură aici, care va ajuta România pe termen lung, cu ali-
mente ce rămân în România, sau dacă utilizează terenurile ieftine din România pentru a trimite materia primă în străi-
nătate unde să fie transformată in produse finite ce vor fi vândute în altă parte. Dacă ar exista o viziune reală pentru vi-
itorul agriculturii româneşti, autorităţile române ar putea negocia mai eficient cu investitorii străini pentru a construi 
o infrastructură up-stream și down-stream mai bună pentru ca România sa fie la zi, auto-suficientă în producţia de ali-
mente. Dar acest lucru nu se întâmplă în prezent. 

Funcţionarii/oficialii, de asemenea, se bazează pe fondurile şi politicile Uniunii Europene pentru a înlocui 
ceea ce ar trebui să fie considerate decizii la nivel naţional. Politicile de la Bruxelles nu sunt construite pentru a fi poli-

84  Adevarul , 24 mai, 2010 “Pariul străinilor cu agricultura românească” (Accesat în 13 iulie, 2010)
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tici naţionale, şi nu pot înlocui deciziile specifice României. Când a fost întrebat cum va arăta viitorul agriculturii ro-
mâneşti, Secretarul de Stat pentru Agricultură, Adrian Rădulescu a răspuns că "singura soluţie pentru România este 
aceea a fondurilor europene ... din păcate, nu vor fi mai multe fonduri pentru bugetele 2011, 2012, sau 2013 decât 
există pentru anul 2010, ceea ce înseamnă că singurul sprijin pentru agricultori vor fi banii de la Uniunea Europeană ... 
este imposibil să forţăm guvernul să dea bani, pentru că aceștia nu există în buget."85 Această lipsă a ducerii la bun sfâ-
rșit a subvenţiilor şi a altor promisiuni făcute de guvern agricultorilor, reflectă o lipsă a capacităţii de planificare pe ter-
men lung în cadrul guvernului şi o incapacitate de a întocmi un buget. Ceea ce reflectă o lipsă de profesionalism şi 
competenţă care nu se limitează doar la ministerul agriculturii, ci este mai degrabă este endemică în întregul guvern. 
Uniunea Europeană nu va rezolva problemele României. România trebuie să dezvolte o viziune proprie şi să găsească o 
modalitate de utilizare a fondurilor Uniunii Europene pentru a-și completa viziunea şi nu invers.

Au fost unele încercări de a crea o viziune pentru viitorul agriculturii româneşti. Prima dintre ele este Româ-
nia Rurală XXI, plan care a fost formulat de către Institutul de Economie Agricolă, la Academia Română în 2008.86 

Considerăm că acest lucru oferă un bun punct de plecare pentru a construi o viziune pentru viitorul agriculturii româ-
neşti. Raportul porneşte de la premisa de bază că "România are nevoie de o agricultură multifuncţională, competitivă, 
în acelaşi timp laudativă a agriculturii celorlalte state membre ale UE", premisă cu care suntem fără îndoială de acord. 
Planul pe care îl propun se concentrează pe dezvoltarea pe termen mediu şi lung a sectorului agricol din România, în 
special pe dezvoltarea infrastructurii şi utilizarea durabilă a resurselor. Suntem de părere că cele mai multe idei din Ro-
mânia rurală XXI sunt bine gândite și sunt o bază minunată pentru planificarea pe termen lung. Totuși, nu suntem de 
acord asupra unor chestiuni de fond din plan. Autorii planului spun că România ar trebui să investească în mod sem-
nificativ atât în biocarburanţi cât şi în organisme modificate genetic, deoarece dezvoltă o agricultură comercială mai 
modernă. Suntem total împotriva acestor aspecte. De când lucrarea a fost scrisă în 2008, mai multe probe au ajuns în 
prim-plan care să demonstreze că biocombustibilii nu reprezintă o idee durabilă şi faptul că aceștia concurează cu pro-
ducţia de alimente şi au tendinţa de a plasa mai mult teren în mâinile marilor afaceri agro-industriale ne face extrem 
de circumspecți privind investiţiile în biocarburanţi. Poziţia noastră privind OMG-urile se bazează pe motive similare. 
Creşterea suprafaţelor cultivate cu culturi modificate genetic în România este o ameninţare la adresa drepturilor ţăra-
nilor, o ameninţare la adresa biodiversităţii agricole din România, precum şi un experiment de mediu periculos cu re-
zerva de alimente a țării.

Altă lucrare pe care o considerăm de succes în construirea unei viziuni pentru viitorul agriculturii româneşti 
este raportul "Două Extreme nu fac una bună: România şi reforma Politicii Agricole Comune a UE" de la Centrul 
Român pentru Politici Europene, scrisă de domnul Lucian Luca. Dl Luca își centrează argumentele pentru viitorul 
agriculturii româneşti pe bani mai mulți care să fie introduşi în "agricultura de mijloc" – între cinci şi douăzeci de hec-
tare, pe faptul că România ar trebui sa aibă o limită privind banii pe care îi primesc marile ferme prin intermediul sub-
vențiilor şi că România ar trebui să-și orienteze banii de la PAC spre proiecte de dezvoltare rurală, în al doilea Pilon. 
Susținem pe deplin concluziile acestui raport şi credem că aceste măsuri ar fi un excelent prim pas pentru ca România 
să-și reformeze politicile agricole.

85 AgroAliment (AGER Press) iunie 14, 2010 (Accesat in 13 iulie, 2010)
86 Ioan Otiman Paun “Strategia de Dezvoltare Durabilă și Zonele Rurale din România pe termen mediu și lung – România Rurală XXI” Economie 

Agrară și Dezvoltare Rurală 5.1-2 (2008)
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Ne-am dori acum să scoatem în evidență, în termeni generali, viziunea noastră pentru modul în care România 
ar trebui să avanseze cu politicile sale agricole. Ce trebuie să se înțeleagă, după cum titlul acestui raport sugerează şi pe 
măsură ce am construit cazul în paginile precedente, este că România are nevoie de politici agricole adaptate la specifi-
cul României, ținând cont şi de faptul că România este parte  a Uniunii Europene. Aceste politici trebuie în acelaşi 
timp să reprezinte interesele României şi cetăţenilor săi şi să se împletească, de asemenea, cu politica europeană, res-
pectând standardele europene. Este o sarcină dificilă, dar departe de a fi imposibilă. Cheia care stă la bază este asigura-
rea faptului că politicile sunt scrise şi implementate în conformitate cu istoria României şi cu situaţia actuală. Mai de-
grabă decât să încercăm să transformăm ţara peste noapte sau chiar mai rău, să sperăm ca străinii să dezvolte politici şi 
să investească în România, politicienii trebuie să dezvolte politici unice pentru a face faţă situaţiei existente în Româ-
nia. O ţară cu o tradiţie agricolă atât de bogată ca România ar trebui să poată să îşi creeze o viziune agricolă proprie şi 
să o pună în aplicare.

Suntem de părere că aceste politici trebuie să fie construite pe tradiţiile minunate care există deja în România, 
acelea din agricultura la scară redusă. Nu suntem naivi, ne dăm seama că agricultura românească are multe probleme 
care nu pot fi rezolvate. Ideea este că actualmente micii agricultori din România sunt priviți ca o problemă care trebuie 
dată la o parte și de care trebuie scăpat, mai degrabă decât ca piatra de temelie pe care sa construim viitorul Romaniei. 
Țăranii din România sunt puterea ei cea mai mare, nu o răspundere care trage România în jos. O ţară poate fi o ţară 
de ţărani şi și un stat european modern. Diferenţa este că politicile trebuie să se bazeze pe punerea ţăranilor la baza 
unui lanţ de aprovizionare puternic într-o economie rurală vibrantă. Politicile care sunt destinate să eludeze ţăranii şi 
să-i facă depăşiți trebuie să fie înlocuite cu politici care îi plasează în centrul acţiunii.

În al doilea rând, facem ecou apelului făcut de mulți alți cercetători din România şi din întreaga Europă că so-
luţia pentru viitorul agriculturii româneşti este dezvoltarea rurală responsabilă durabilă.  Fără o infrastructură mai bună 
şi investiţii responsabile în economiile rurale, agricultura la scară mică nu se va dezvolta în România. Aceste programe 
trebuie să ofere oportunităţi ţăranilor să crească odată cu politica, cu mai multe fonduri pentru astfel de lucruri ca 
agricultura ecologică şi sprijin pentru agricultura de semisubzistenţă. Politicile existente în acest domeniu ar trebui să 
fie finanţate cu bani mai mulți de la modularea de bani din subvenţiile agricole mari. Aceste programe ar trebui să fie 
construite pentru un termen lung, şi mai bine promovate ţăranilor. 

În cele din urmă, viziunea pe termen lung pentru agricultura românească trebuie să se concentreze pe ideea 
securităţii alimentare în România. O mare parte din dezbaterea reformei PAC a fost axată pe securitatea alimentară, 
doar că este în mare parte axată pe securitatea alimentară în Europa. România şi toate celelalte ţări din UE, trebuie să 
se concentreze, de asemenea, asupra securităţii alimentare în interiorul granițelor proprii. Piața comună pentru produ-
sele agricole în Europa a scăpat de taxele de import şi export şi a făcut mai uşor pentru România să importe alimente. 
Acesta nu este un motiv pentru care România ar trebui să renunţe la încercarea de a construi o infrastructură pentru 
produsele alimentare proprii. Alimentele locale, încă, sunt mai sănătaose, consumă mai puţină energie până ajung la 
consumator si joacă un rol important în sprijinirea comunităţilor locale.  România importă, în prezent, peste jumătate 
din produsele alimentare din afara graniţelor sale.87 Este odios că o ţară atât de bogată în agricultură ca România mă-
nâncă atât de multe alimente din altă parte. România a făcut paşi mari înapoi în această privinţă în ultimii douăzeci de 
ani. Aceasta nu este o ţară sigură din punct de vedere alimentar, producătorii locali nu sunt sprijiniţi de infrastructură, 

87  Adevarul 18 mai, Rușinea României: Jumătate din hrana noastră vine din import”
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iar acest lucru trebuie să fie un punct central pentru ca reforma să poată merge mai departe.

B. O mai bună implementare a politicilor şi mai mare stabilitate

Deşi o viziune pe termen lung pentru România este extrem de necesară, este la fel de important ca atunci 
când politicile sunt puse in practica, ele să fie bine administrate. Nu ar fi posibil să ne aşteptăm ca România să aibă o 
birocraţie care funcţionează la fel de bine ca cele din Europa de Vest, deoarece România nu are o istorie lungă a unui 
guvern receptiv sau birocraţi de nivel mediu bine instruiți. Cu toate acestea, acest lucru nu scuză continuarea corupţiei 
şi a ceea ce pare uneori lene sau pură incompetenţă. Guvernul României este în prezent însărcinat cu punerea în apli-
care a politicilor complexe în cadrul PAC şi membrii guvernului direct implicați vor trebui să fie mai bine pregătiţi şi 
vor trebui să demonstreze un nivel mai ridicat de profesionalism şi responsabilitate.

Agricultura românească nu va prospera, dacă autorităţile responsabile nu lucrează activ în numele marii majo-
rități a componentelor acesteia – micii agricultori din România.
Un subiect asociat este faptul că guvernul din România, de asemenea, trebuie să ofere mai multă stabilitate prin politi-
cile sale. Agricultorii din România nu se vor putea dezvolta deloc, decât în  cazul în care politicile guvernamentale sunt 
cât mai consistente şi de încredere. 

Cu schimbările anuale ale subvenţiilor şi ale legislaţiei fiscale, cum ar putea vreun agricultor să calculeze în 
mod adecvat riscurile pentru a lua decizii pe termen lung orientate spre piaţă? De asemenea, nici băncile nu au încre-
dere că guvernul își respectă promisiunile şi este puţin probabil să ofere credite micilor agricultori fără asigurarea că 
politicile nu se vor schimba dramatic pe durata unui împrumut. Odată ce România se angajează la un plan pe termen 
lung în agricultură, aceasta trebuie să meargă mai departe prin punerea lui în aplicare. Ţăranii români vor fi într-un 
dezavantaj continuu comparativ cu străinii care operează în România (care pot obţine credit de la bănci străine) şi cu 
fermele la scara mare care își pot permite investiții fără împrumuturi de la bancă.

C. Orientarea PAC

Autorităţile din România au, de asemenea, un rol în politicile europene. Ministerul agriculturii, cu locul său 
în Consiliul Europei şi membrii români ai Parlamentului European împreună cu Comisia Europeană (condusă de un 
român) sunt în curs de negociere a reformei PAC, care va avea loc în 2013. În acest rol, suntem de părere că autorită-
ţile române trebuie să fie active în a pleda pentru o viitoare PAC care să fie avantajoasă pentru România şi milioanele 
sale de ţărani.

Pe 21 aprilie, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a lansat poziţia sa oficială privind reforma PAC.88 

Această declaraţie este de fapt una conservatoare, care susţine structura şi obiectivele actuale ale PAC. Trei lucruri pe 
care le spune declarația și pe care le sprijinim sunt că finanţarea ar trebui să fie egalizată între statele de Est şi de Vest 
ale UE, că plăţile de eco-condiţionalitate ar trebui să fie simplificate şi că politica agricolă în cadrul UE nu ar trebui să 
fie renaționalizată.  

88  “Politica Agricolă Comună după 2013 posibila configuraţie din perspectiva României” Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Conferință de 
Presă, 21 aprilie, 2010
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Totuși, nu suntem de acord cu anumite părţi din declaraţie. Ministerul pledează pentru mai multe fonduri 
pentru Pilonul unu al PAC şi finanţare redusă pentru Pilonul doi, spunând că țările ar trebui să decidă cu privire la 
modulare pe cont propriu şi doreşte să menţină SAPS, mai degrabă decât trecerea la SFP. Nu suntem de acord cu ace-
astă poziţie şi expunem viziunea noastră mai jos.

Aceasta este o listă generală a ideilor noastre pentru viitoarea PAC. Secţiunea curentă se referă la viziunea ge-
nerală asupra PAC. În secţiunea următoare vom expune propunerile noastre specifice pentru dezbaterea 2013 a PAC. 
În primul rând, am dori să stabilim filosofia de bază spre care am dori să se îndrepte PAC. Când sunt în curs de dez-
voltare a anumitor propuneri, suntem de părere că factorii de decizie trebuie să se bazeze pe următoarele argumente:

1. PAC trebuie să se concentreze asupra securităţii alimentare în ţările UE. Discuţiile din cadrul PAC ade-
sea se concentrează asupra “securităţii alimentare” europene. Se ignoră faptul că securitatea alimentară nu este doar 
pentru asigurarea de alimente pentru populaţia Europei. PAC nu poate răspunde doar întrebărilor despre securitatea 
alimentară la nivel european. De asemenea, trebuie să răspundă la întrebări despre lanţurile de producţie locale. Uniu-
nea Europeană nu mai este atât de mică, iar acum PAC ar trebui să se concentreze pe cât de departe sunt transportate 
alimentele în Europa, nu doar pe exporturi şi importuri la intrarea sau la ieşirea din UE. Ultimul lucru pe care ne do-
rim să-l vedem este o presupusă Europă sigură din punct de vedere alimentar în care România ajunge să furnizeze ma-
teria prima, dar să exporte totul pentru producţie şi să re-importe totul în cadrul UE. Totuși, aceasta este direcția în 
care ne îndreptăm. Dacă PAC se va axa pe ideea securităţii alimentare, atunci siguranţa alimentară în Europa trebuie să 
fie la fel de importantă ca şi faptul că Europa iși produce alimentele proprii.

2.  PAC trebuie să fie transparentă şi să livreze bunuri demonstrabile pentru public.  PAC este o politică 
plătită din bani publici şi trebuie să asigure bunuri publice. Managementul terenurilor şi  menţinerea biodiversității în 
mediul rural sunt bunuri publice definitive de apărat, dar PAC are de făcut o treabă mai bună decât asta prin a demon-
stra modul în care aceasta reușește să le asigure. PAC începe să devină mai transparentă (datorită activiştilor care pre-
sează guvernele pentru a elibera informaţii), dar factorii de decizie politică la nivel european şi la nivel naţional încă 
trebuie să fie mai expliciți despre modul în care funcţionează și ce face PAC. Pe măsură ce informaţiile despre subven-
ţii au devenit mai accesibile, a devenit clar că PAC până la acest punct a fost în cea mai mare parte despre sprijinirea 
agriculturii industrializate, în timp ce plătea pentru a atenua efectele negative ale agriculturii industrializate prin inter-
mediul programelor de dezvoltare rurală. Nu mai este cazul ca acest lucru să continuie şi mai multă transparenţă cupla-
tă cu voința politică poate asigura că acest lucru nu va continua.

3. Modelul productivist de agricultură trebuie să fie abandonat. PAC a făcut mișcări înspre îndepărtarea de 
modelul productivist al agriculturii, dar sistemul care a fost construit în cadrul PAC în ultimele decenii este încă în vi-
goare. Acesta este periculos pentru micii agricultori şi PAC trebuie să continuie să se îndepărteze de sprijinirea struc-
turii actuale şi să se indrepte spre schimbările structurale în special în ţările est-europene unde agricultura productivis-
ta pe scară largă a fost practicată în timpul comunismului. Viitoarea PAC ar trebui să urmărească să se confrunte cu 
realitatea de pe teren, construind noi structuri care să le înlocuiască pe cele vechi şi să nu pretindă că structurile vechi 
reprezintă deja un avantaj intrinsec.
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4. PAC trebuie să fie multidimensională şi trebuie să rămână, la bază, o politică despre agricultură. Suntem 
o organizaţie care se concentrează atât pe aspectele de mediu cât și pe partea socială a agriculturii. Noi nu vrem să pro-
movăm unul în detrimentul celeilalte şi suntem îngrijorați că unele propuneri curente, venind în special de la organi-
zaţiile de mediu riscă sa facă asta. Transformarea PAC într-o politică cu un buget mult mai mic care recompensează 
agricultorii numai pentru contribuţiile lor publice aduse biodiversității şi de reducere a încălzirii globale poate duce la 
pierderea imaginii de ansamblu (nu vedem pădurea de copaci). PAC este o politică despre agricultură şi trebuie să rămâ-
nă aşa. Desigur, suntem de acord că există o componentă vastă privind mediul şi susținem construirea mai multor 
scheme de mediu în PAC. Cu toate acestea, PAC trebuie să fie proiectată pentru agricultori, iar aceștia au tendinţa de 
a vedea rolul lor principal ca fiind acela de a asigura hrana, şi schimbarea politicii agricole într-una care recompensează 
numai aspectele de mediu ale agriculturii, presupunând că beneficiile economice obținute din vânzarea alimentelor se 
va ocupa de aspectul social, nu este neapărat un pas în direcţia cea bună. PAC trebuie să rămână multidimensională şi 
trebuie să continuie să se concentreze asupra tuturor aspectelor legate de agricultură şi activităţilor legate de agricultu-
ră.

5. Nu dorim un buget al PAC mai mare sau mai mic, ci mai degrabă o PAC mai bine direcţionată. Ne-am 
dori să fie clar că nu dorim să discutăm aici despre cât de mare ar trebui să fie PAC. Problema nu este câţi bani se 
cheltuie, ci unde ajung banii. Cădem în mod clar în sectorul "alter-mondialist"  al societăţii civile, descris mai sus. Ne-
am dori să vedem o PAC dedicată producţiei locale şi ciclurilor de consum şi am dori să ne asigurăm că PAC este 
structurată într-un mod care va duce la o justiţie socială pentru ţăranii din România şi din Europa.

D. Propuneri specifice PAC care să avantajeze ţăranii români în 2013

În cele din urmă, vom stabili aici câteva dintre punctele  specifice care credem ca vor reprezenta cel mai bine 
ţăranii din România în dezbaterile actuale ale PAC. Ideile de mai sus reprezintă filozofia de bază care credem ca ar tre-
bui să fie în spatele PAC, dar acestea sunt idei concrete, specifice, care sunt pe masă în dezbaterea actuală. Aceste pro-
puneri sunt adresate factorilor de decizie români la nivelul Uniunii Europene pentru prima secţiune şi la nivelul Ro-
maniei pentru a doua secţiune.

1. La nivel European
 O limită privind suma primită de fermele de mari dimensiuni în plăţi directe. Acesta este primul pas, de bază, 

care poate fi făcut pentru a egaliza the playing field între agroindustrialele mari şi oricine altcineva în cadrul 
PAC. Ideea a aparut și în trecut, dar a fost invinsă de interese de agrobusiness de fiecare dată. Guvernul ro-
mân a fost împotriva acestei idei în trecut şi credem că ar trebui să iși schimbe poziţia şi să sprijine marea ma-
joritate a agricultorilor.

 Fără re-naţionalizarea politicilor agricole şi finanţare.  Suntem de acord cu Ministerul român că politicile 
agricole nu ar trebui să fie renaționalizate şi guvernul roman împreună cu toţi vecinii săi din Europa de Est ar 
trebui să lupte împotriva acestei tare. O re-naţionalizare a politicilor agricole ar ridiculiza  ideea unei pieţe co-
mune şi ar rupe promisiunile făcute NMS atunci când au aderat la UE.

 Etichetare clară a ţărilor de origine ale produselor agricole. Primul pas în susţinerea producţiei locale şi ciclu-
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rile de consum este să se permită consumatorului să ştie exact de unde este mâncarea pe care o cumpără. O 
mai bună conştientizare a consumatorilor duce la o mai bună înţelegere a agriculturii de către consumatori şi 
le va permite să facă alegeri mai bune și mai bine informate.

 Tratament egal pentru agricultorii din Europa de Est şi de Vest. Agricultorii din Europa de Est sunt și vor ră-
mâne în dezavantaj atâta timp cât ţările lor nu au aceleaşi infrastructuri ca şi omologii lor din vest. Acestea ar 
trebui să primească aceeaşi sumă în plăţi directe şi toate justificările istorice ale nivelului de producţie ar tre-
bui să fie scoase din PAC. Înţelegem că acordul de aderare la UE semnat de România nu va lăsa să se întâm-
ple acest lucru până în 2016, dar dacă este posibil oficialii români ar trebui să lupte să modifice acest lucru.

2. În România
 Focus pe dezvoltarea rurală (cu absorbţie mai bună). În România, 55% din fondurile PAC în prezent merg 

spre pilonul doi. România a luptat tot timpul împotriva modularii, dorind ca cea mai mare parte a banilor sa 
fie direcţionata către Pilonul I, bani care ar fi astfel mai uşor de distribuit si de absorbit. Aceasta este o greşe-
ală. Cu toate că va fi dificil, România trebuie să trimită chiar mai multi bani înspre dezvoltarea rurală şi să facă 
o muncă dificilă de educare şi revizuire generala rurală astfel încât să poată absorbi mai bine aceste fonduri. 
Fără o dezvoltare rurală eficientă România nu poate beneficia cu adevărat de locul pe piaţa comună europeană 
şi este de datoria autorităţilor române să se asigure că se întâmplă acest lucru.

 Mai mult accent pe axele 3 și 4 în PNDR și pe Grupurile de Acțiune Locală. Și în ceea ce privește Pilonul al 
doilea autorităţile române trebuie să-și schimbe prioritățile. După cum s-a menţionat mai sus, actualul Pro-
gram Naţional de Dezvoltare Rurală solicită 42,2% în axa unu (imbunătăţirea competitivităţii  sectoarelor 
agricol şi forestier), 25% în axa a doua (imbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural), 26% în a treia axă (calita-
tea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale) şi numai 2,5% în axa a patra (punerea în aplicare a 
abordării LEADER pentru grupurile de acţiune locală). Suntem de părere că acest lucru ar trebui schimbat 
pentru perioada de după 2013 cu un mai mare accent mai ales pe axele trei şi patru. Grupurile nou-create de 
acţiune locală ar putea sfârşi prin a fi piatra de temelie a viitorului dezvoltării agriculturii româneşti şi ar tre-
bui să li se acorde mai multă atenţie. Pe cât posibil, trebuie să se ia decizii și la acest nivel.
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8. Concluzie

Am dori să încheiem prin a spune că suntem de părere că viitorul agriculturii în România este extrem de luminos. 
Ţăranii din mediul rural constituie piatra de temelie a trecutului României şi vor fi și piatra de temelie a viitorului Româ-
niei. Aceasta este o ţară bogată cu un mare potenţial pentru agricultură şi cu o politică corectă; poate fi o ţară prosperă, una 
dintre pilonii de baza ai Uniunii Europene. Daca liderii din România vor elabora politici în sprijinul acestei idei, pot face 
din țara noastră un loc durabil cu alimente sigure. Pentru aceasta, ei vor trebui să înceapă prin a sprijini ţăranii din Româ-
nia în activitatea lor de cultivare a alimentelor locale sănătoase. Viitorul depinde de acest lucru.

Suntem o organizaţie optimistă şi rămânem fermi în credinţa noastră că ţăranii pot  arata direcţia nu numai în 
România ci și în UE.  Ţăranii în România, azi la răscruce de drumuri, pot oferi calea spre un viitor luminos mâine. 

Totuşi, nu suntem naivi. Ei nu pot reuşi fără ajutorul politicilor de susţinere a agricultorilor la nivel naţional şi eu-
ropean. Ţăranii din întreaga Europă încă mai trebuie să lupte pentru viitorul lor împotriva ideilor discreditate ale agrobusi-
ness-ului şi productivismului. Cerem astfel, cu respect, susţinerea factorilor de decizie din România si Europa pentru ca agri-
cultura ţărăneasca sa aibe un viitor îndelungat.
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