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Politica agricolă 
 

AGRICULTURA, CICLUL ELECTORAL SI ADERAREA LA UE 
Sau ce a vrut, ce poate şi ce trebuie să facă noua putere, în 
sectorul agricol 
 
Obiectivele de politică agricolă ale guvernului instalat în decembrie 2004 sunt 
dintre cele mai clare de după 1990, dar măsurile pentru punerea lor în practică 
sunt parţial neclare sau nepotrivite. În plus, se păstrează abordarea nediferenţiată 
a întregii perioade de patru ani avute în vedere de programul de guvernare, 
abordare preluată din programul politic de campanie, care nu făcea nici o 
referire la perioada post-aderare, indiferent că va începe în 2007 sau 2008, şi mai 
ales la  nevoia de conformare a politicilor agricole din România la modelul Politicii 
Agricole Comune (CAP). Nu ar fi târziu nici acum ca agricultorii (mari şi mici) să fie 
amplu informaţi despre schimbările care se vor produce începând cu 2007, mai 
ales în ceea ce priveşte subvenţiile. E posibil ca această chestiune să fi fost avută 
în vedere de actualul ministru al agriculturii atunci când a anunţat schimbarea 
modului de subvenţionare a agriculturii începând cu toamna anului curent, dar 
câtă vreme nu au fost prezentate detalii nu se poate spune nimic sigur. 

Legile proprietăţii 
Revenind la primul obiectiv agricol al programului de guvernare, finalizarea 
reformei proprietăţii funciare, se vede că voinţa politică, dublată de entuziasmul şi 
competenţa specialiştilor care au constituit grupul de lucru pentru modificarea şi 
completarea legilor proprietăţii, a produs deja primele rezultate. Astfel, sunt 
propuse modificări legilor de bază ale restituirii terenurilor agricole, nr. 18/1991 (a 
fondului funciar) şi nr.1/2000 (legea „Lupu”), pentru a le curăţa definitiv de 
articolele care au avut scopul de a susţine anumite interese clientelare sau 
avantaje electorale. De asemenea, sunt propuse modificarea legii cadastrului 
(nr.7/1996), înlocuirea legii circulaţiei juridice a terenurilor (nr. 54/1998) cu o 
versiune adaptată condiţiilor prezente şi introducerea unei noi legi privind 
accelerarea judecăţilor în materia restituirilor proprietăţilor funciare. Ţinând cont 
că cele mai multe propuneri de modificări au fost generate de cazuistica aplicării 
legilor respective, dar şi de dorinţa de a face definitiv dreptate victimelor 
perioadei comuniste, iniţiativa este salutară. Dacă se adaugă faptul că 
proiectele au fost deja supuse consultării publice, înainte de  trimiterea lor 
parlamentului, iniţiativa devine chiar de lăudat.  

Totuşi, din cauza majorităţii fragile din parlament este posibil ca proiectele 
respective să nu fie aprobate, exceptând includerea lor în pachetul mai 
cuprinzător al legilor de restituire în natură şi acordare de despăgubiri pentru care 
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guvernul ar intenţiona să urmeze procedura riscantă a asumării răspunderii. 
Efectele economice previzibile ale acestor noi legi sunt totuşi reduse pe termen 
scurt, spre deosebire de cele în plan simbolic, care sunt mari şi au potenţialul de a 
le influenţa pozitiv pe cele economice, în timp.  

Ferma familială 
Al doilea obiectiv de politică agricolă al guvernului actual, „stimularea 
transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme agricole familiale cu caracter 
comercial”, cu corolarul său, „formarea şi consolidarea clasei de mijloc în spaţiul 
rural”, este cel mai important obiectiv al programului şi chiar preocuparea 
principală auto-asumată, cel puţin la nivel declarativ, a guvernului. Mijloacele prin 
care ar urma să fie pus în practică sunt: facilitarea schimburilor şi vânzărilor de 
terenuri agricole, susţinerea investiţiilor în fermele zootehnice, introducerea unei 
rente funciare viagere. Obiectivul nu este cuantificat în vreun fel, dar este 
adevărat că era şi foarte greu, având în vedere complexitatea procesului de 
transformare a gospodăriei ţărăneşti în fermă familială, opoziţia dintre cele două 
tipuri  de exploataţie fiind una de natură istorică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înainte de toate este utilă evidenţierea diferenţelor dintre cele două entităţi: 
specificul gospodăriei ţărăneşti este dat  în principal de integrarea incompletă pe 
pieţe în general, pieţe care la rândul lor sunt imperfecte. Pentru gospodăriile 
ţărăneşti pieţele produselor agricole şi cele ale input-urilor nu sunt esenţiale, câtă 
vreme autoconsumul este preponderent; pieţele de capital şi a pământului sunt 
fragmentate sau inexistente; piaţa informaţiilor şi cunoştinţelor le oferă un acces 
limitat la tehnologii şi informaţii de piaţă; iar piaţa muncii le limitează utilizarea 
forţei d e muncă proprii. O abordare cu şanse de succes a transformării ţăranilor 
în fermieri trebuie să aibă în vedere toate aceste dimensiuni ale problemei 
agriculturii ţărăneşti. În lipsa unui program coerent care să concentreze fondurile 
către acest obiectiv, este puţin probabil că se vor obţine rezultate spectaculoase. 
Principala dificultate vine din dimensiunile segmentului de agricultură ţărănească 
asupra căruia trebuie acţionat. O tipologie a celor 4,4 milioane de exploataţii 

Fig. 1. Tipuri de exploatatii individuale, % suprafata
recensamantul rural 2002
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individuale (care deţin 8,4 milioane ha, însemnând peste jumătate din suprafaţa 
agricolă a ţării) arată că gospodăriile ţărăneşti deţin cea mai mare parte 
terenului agricol, deşi este semnalată şi prezenţa fermelor familiale (92.000, care 
produc în principal pentru piaţă). 

Asupra celor două categorii de gospodării ţărăneşti identificate pornind de la 
datele recensământului agricol din 2002 (Fig. 1) vor trebui aplicate strategii 
diferite: celor „autarhice” (circa 3,4 milioane) li s-ar putea aplica o strategie de 
tipul rentei viagere sau pensionării timpurii, iar celor de „semi-subzistenţă” 
(aproape 1 milion) o strategie de alocare de sume nerambursabile pentru 
sprijinirea investiţiilor. Amândouă instrumentele înseamnă în primul rând resurse 
financiare care trebuie asigurate de la buget. Bugetul  României şi implicit al 
Ministerului agriculturii nu permite începerea unor astfel de programe în 2005; 
acest timp însă poate fi folosit pentru pregătirea măsurilor ce ar urma să fie 
finanţate din 2006. 

Una dinte ele este renta viageră, propusă prin programul de guvernare a fi 
acordată proprietarilor de peste 60 de ani care îşi vând sau arendează terenurile 
deţinute: 100 de euro pe an pentru fiecare hectar vândut şi 50 pentru cel 
arendat. Problema este că în acest moment nu e clar dacă această măsură 
poate fi aplicată şi după momentul aderării; în schimb este clar că nu va putea fi 
finanţată din surse comunitare deoarece acestea prevăd o altă schemă, cu 
scopuri similare, dar cu alt mecanism de implementare. Este vorba de ajutorul 
pentru pensionarea anticipată, care se aplică nu numai deţinătorilor de 
exploataţii, ci şi lucrătorilor agricoli care au contribuit la un sistem de asigurare 
socială, limita de vârstă este mai scăzută (55 de ani), iar durata de acordare a 
ajutorului este limitată la 15 ani (10 în cazul lucrătorilor agricoli), dar nu peste 
vârsta de 75 de ani (respectiv vârsta de pensionare în cazul lucrătorilor). Asimetria 
celor două scheme poate conduce la menţinerea amândurora după aderare, 
dacă bugetul naţional o poate finanţa pe cea originală şi dacă Comisia 
Europeană acceptă, sau aplicarea succesivă, în modalităţi diferite, însoţite de 
publicitatea necesară pentru ca agricultorii să aleagă formula care le convine, 
cea anterioară sau ulterioară aderării. 

În legătură cu sprijinul pentru investiţii în fermele de semi-subzistenţă, acesta va fi 
disponibil după aderare, ca măsură temporară, sub forma unor granturi pentru 
cinci ani (de până la 1.000 Euro/an pe exploataţie), pentru fermierii care prezintă 
un plan de afaceri prin care se demonstrează viabilitatea economică viitoare a 
fermei. Măsura corespondentă pe care o pregăteşte ministerul în prezent este 
programul „Fermierul”, de instalare a unor tineri calificaţi în mediul rural. Dacă va 
ajunge să fie pus în practică, probabil că problema selectării acestora va fi cea 
mai dificilă.  

Subvenţiile 
Sub acoperirea a două obiective, „alocarea eficientă a resurselor bugetare 
pentru sprijinirea producătorilor agricoli” şi „sprijinirea valorificării producţiei 
agricole prin măsuri de piaţă”, programul de guvernare propune de fapt 
menţinerea sistemului de subvenţionare moştenit de la anterioara putere, cu 
unele mici ajustări care nu au întotdeauna o conotaţie pozitivă. O dată cu 
acesta a moştenit plusurile şi minusurile acelei abordări. Dacă la plusuri ar putea fi 
menţionate o anume accentuare a sprijinului pentru investiţii şi o anumită tendinţă 
de apropiere de politicile de tip CAP (ambele prin comparaţie cu situaţia din anii 
precedenţi), la minusuri se pot înregistra cedările în faţa presiunilor electorale sau 
ale grupurilor de interese, rigurozitatea redusă în derularea subvenţiilor şi 

"Chestiunea 
agrară" – 
problema 
gospodăriilor  
ţărăneşti de 
subzistenţă – 
rămâne încă 
actuală după 
un secol şi 
jumătate 



 
 S O C I E T A T E A  A C A D E M I C Ă  D I N  R O M Â N I A  ( S A R )  

 
 

18 

 

menţinerea unor măsuri care contravin flagrant CAP (cum ar fi subvenţionarea 
irigaţiilor sau reintroducerea subvenţionării motorinei). 

Deşi în marea majoritate a notelor de fundamentare ale măsurilor de 
subvenţionare de după 1999 s-a menţionat explicit că acele acţiuni erau 
conforme cu abordarea de tip CAP, astăzi se poate constata că de fapt nici una 
din măsurile de subvenţionare aplicate în România nu poate fi considerată că 
respectă filosofia sau regulile CAP. Concluzia este valabilă şi pentru măsurile 
iniţiate după alegerile din 2004. 

De aceea este absolut inoportun ca începând cu jumătatea anului 2005 sumele 
acordate de Ministerul agriculturii drept subvenţii să fie derulate prin proaspăt 
înfiinţata Agenţie de Plăţi, după cum au declarat oficiali ai ministerului. Ar fi o 
deturnare a resurselor umane şi materiale de la pregătirea aderării şi o risipă a 
celei mai limitate resurse a acestei perioade, timpul (necesar punerii în funcţiune 
a instituţiilor care vor derula banii comunitari). Desigur că alta ar fi situaţia dacă s-
ar introduce măcar o măsură 100% conformă cu CAP, în derularea căreia 
Agenţia de Plăţi să poată testa şi corecta procedurile. Această măsură ar putea 
fi cea a acordării „plăţilor directe”, dacă s-ar da cuvenita importanţă creării 
Sistemului Integrat de Administrare şi Control (IACS), dar se vede că realizarea 
acestuia este dificilă. Pe de altă parte însă, fără un IACS în funcţiune la momentul 
aderării nu vor exista plăţi directe, sume care reprezintă o valoare mai mare chiar 
decât cea revenind măsurilor de piaţă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenind la bugetele agriculturii din ultimii ani, inclusiv din cel în curs, o mare 
parte a subvenţiilor este  cea care ar corespunde plăţilor directe – adică, în 
variantele româneşti de abordare, sumele acordate sub formă de bani sau sub 
formă de cupoane (cu excepţia anului 2002 când nu s-au acordat astfel de 
ajutoare, vezi graficul). Nici una din ele nu este conformă cu regulile CAP, în 
principal din motive de eligibilitate a beneficiarilor şi de control al distribuirii, pe 
lângă faptul că adevăratele plăţi directe se fac la sfârşitul anului agricol, şi nu 
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înainte sau în timpul acestuia (soluţie care a fost aleasă în România şi pentru a 
transforma instrumentul în unul de finanţare a campaniilor agricole). În plus, în 
cazul cupoanelor există şi observaţia că ele reprezintă o subvenţionare a input-
urilor, care nu este acceptată de CAP. Opinia mea este că, datorită diversităţii 
input-urilor care pot fi cumpărate cu cupoanele/ bonurile valorice pieţele input-
uri nu pot distorsionate, aşa că respectivele cupoane pot fi considerate o formă 
specială a plăţilor directe. Care are şi avantajul de a diminua presiunile bugetare 
în perioadele delicate, cum a fost cea generată de incertitudinea introducerii 
cotei unice de impozitare la începutul lui 2005, sau cea infinit mai gravă din 1999 
(când exista riscul de încetare a plăţilor). 

Despre toate celelalte, forme de subvenţionare se poate spune că vor trebui 
înlocuite până în 2007 cu unele corespunzătoare CAP (în cazul măsurilor de piaţă: 
subvenţiile pentru cereale, vite, zahăr, în principal), sau eliminate complet (porc, 
pasăre, input-uri, inclusiv pentru motorină şi serviciile de irigaţii). Din această 
perspectivă devine evidentă  inoportunitatea re-introducerii subvenţionării 
motorinei, la care anterioara guvernare renunţase curajos, dar şi creşterea 
sprijinului pentru carnea de porc şi pasăre livrată pentru procesare (în condiţiile în 
care în UE nu există subvenţii pentru aceste produse). Dacă încercăm să 
identificăm beneficiarii acestor măsuri, care sunt cu precădere marile exploataţii, 
putem presupune că lobby-ul acestora este cu atât mai eficient, cu cât sunt mai 
începători guvernaţii şi mai vechi funcţionarii înalţi din minister. După recenta 
înfiinţare a Patronatului Producătorilor Agricoli (martie 2005), care îi reuneşte pe 
marii producători agricoli (deocamdată 40 de firme care exploatează  350 mii 
ha), e de aşteptat ca lupta pentru fondurile bugetare dintre micile ferme şi marile 
firme să devină acută, până la integrarea în mecanismele CAP, din 2007, care va 
impune echilibrul negociat la nivel european între cele două tipuri de exploataţii. 

Dezvoltarea rurală 
Un obiectiv care nu avea cum să rămână în afara preocupărilor guvernaţilor, 
dată fiind importanţa pe care a căpătat-o în UE, unde a devenit al doilea pilon al 
CAP (beneficiind de o finanţare aproape la paritate cu pilonul agricol) , este 
dezvoltarea rurală, inclusă în programul de guvernare sub numele „dezvoltarea şi 
modernizarea satelor”. Acţiunile propuse sunt o listă a principalelor măsuri ale 
SAPARD, la care se adaugă unele elemente specifice pentru facilitarea absorbţiei 
fondurilor comunitare. Bineînţeles, accentul este pus pe îmbunătăţirea 
infrastructurii şi pe diversificarea activităţilor din rural.  

După relativul succes al contractării proiectelor de infrastructură finanţate de 
SAPARD, se pare că autorităţile române sunt împăcate cu ideea neutilizării 
complete a fondurilor alocate prin acest program. După ce la mijlocul lui 2002 au 
fost  acreditate trei măsuri, iar la sfârşitul lui 2003 alte trei, nivelul absorbţiei 
fondurilor pe total program este redus. O situaţie recentă (martie 2005 – vezi Fig. 3) 
detaliată pe măsuri , arată că pentru cele acreditate în 2002 (adică 1.1, 2.1, 4.2) 
gradul de utilizare a alocărilor pe anii 2000 şi 2001 este de 74%, iar pentru cele 
acreditate în 2003 (adică 3.1, 3.4, 4.1) gradul de utilizare a sumelor alocate pe 
2002 este de 9%. 

Concluzia privind absorbţia fondurilor structurale, care trebuie avută în vedere şi 
pentru perioada de după aderare, când România va avea la dispoziţie 
generoase alocări în acest scop, este că trebuie identificate cauzele care inhibă 
transformările structurale finanţate din fondurile SAPARD. Până atunci este 
important să fie găsite chiar şi soluţii incomplete pentru diminuarea fondurilor 
necontractate până la sfârşitul anului 2006 (care nu vor mai putea fi folosite după 
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acea dată). La fel de importantă pentru perioada post-aderare este însă şi o 
riguroasă funcţionare a Agenţiei SAPARD până în 2007, adică o strictă respectare 
a regulilor de administrare a fondurilor  şi de control al utilizării acestora (aspecte 
care au fost parţial neglijate în cazul investiţiilor de până acum (mai  ales în cazul 
infrastructurii). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituţiile  
Cum era de aşteptat, în cadrul obiectivului „îmbunătăţirea cadrului instituţional” 
se caută să se completeze programul principalele elemente necesare unei 
aderări de succes, de la instituţiile cheie ale aplicării CAP (Agenţia de plăţi, 
Autoritatea de management a fondurilor de orientare, Reţeaua de informaţii 
contabile agricole), până la Agenţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, Agenţia de Consultanţă Agricolă, statistica agricolă. 

Cu o structură definită prin ordin al ministrului în februarie 2005, Agenţia de plăţi 
este încă într-o fază incipientă, iar întârzierea în funcţionarea acesteia începe să 
devină critică. În aceeaşi situaţie este şi Sistemul integrat  de administrare şi 
control (IACS), parte a Agenţiei de plăţi, a cărui nefuncţionalitate la momentul 
aderării va face imposibilă efectuarea plăţilor directe (pentru a căror derulare 
trebuie identificate şi înregistrate toate parcelele eligibile pentru astfel de plăţi), 
dar şi a măsurilor de piaţă. Pentru funcţionarea acestui sistem sunt necesare mai 
multe elemente, printre care sistemul de identificare a parcelelor, sistemul de 
identificare a animalelor, sistemul de înregistrare a drepturilor de plată. Realizarea 
acestora este o operaţiune complexă şi dificil de realizat în timp scurt. Celelalte 
instituţii sunt în diferite faze de adaptare la cerinţele CAP, în timp ce rezultatele din 
domeniul veterinar şi fito-sanitar sunt chiar încurajatoare.  

 

 

Fig. 3. Fonduri utilizate in Sapard pe masurile acreditate 
% din alocarea totala, martie 2005
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