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INTRODUCERE  

Procesele de integrare europene implică activ atât ţările membre, precum şi 

ţările vecine. Astfel şi R. Moldova devine o parte componentă a evenimentelor de 

integrare având incidenţe directe asupra economiei naţionale. Sectorul cel mai 

vulnerabil rămâne a fi agricultura, iar Politica Agricolă a UE ar putea avea o influenţă 

directă a asupra agriculturii naţionale. De ceea şi necesită studierea ei. 

Politica Agricolă Comună (PAC) este printre primele politici comune adoptate 

de Uniunea Europeană – pe atunci, Comunitatea Economică Europeană. Geneza ei a 

fost o reacţie la  problemele alimentare care au urmat celui de-al doilea război 

mondial. 

Trebuie precizat de la bun început că termenul de “politică comună” reflectă în 

mod fidel una dintre trăsăturile definitorii ale PAC, şi anume aceea că, pentru circa 

90% din produsele agricole, decizia nu mai aparţine statelor membre, ci Uniunii 

Europene.  

Accentul pus pe impactul Politicilor Agricole Comune vizează în special 

evidenţierea măsurilor care au contribuit la creşterea productivităţii şi modernizarea 

agriculturii, realizarea nivelului înalt de securitate alimentară în statele membre, 

funcţionarea pieţelor în condiţiile reformei mecanismelor de sprijin şi a trecerii de la 

susţinerea producţiei la susţinerea producătorilor şi a dezvoltării rurale durabile. 

Tematica şi conţinutul cursului de prelegeri oferă posibilităţi studenţilor 

specialităţilor economice să cunoască şi să se informeze cu privire la structurile 

agriculturii Uniunii Europene, avantajele şi constrângerile politicii agricole şi de 

dezvoltare rurală care se aplică în întreaga Comunitate, exigenţele noii reforme a 

PAC în consens cu evoluţiile pieţii şi accelerarea globalizării. 

Cursul de prelegeri este editat în corespundere cu curriculum şi programei 

analitice a disciplinei Politica Agricolă a UE.  
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Tema 1: IMPORTANŢA AGRICULTURII ÎN CONTEXTUL 
SPAŢIULUI EUROPEAN 

 
1. Obiectul de studiu şi necesitatea abordării Politicii Agrare a UE 
2. Locul agriculturii în economia europeană 
3. Resursele fizice şi producţia agricolă europeană 

 
1. 

Disciplina politica agricolă a UE abordează evoluţia agriculturii şi dezvoltarea 
spaţiului rural european în contextul reformelor şi al extinderii Comunităţii spre Est. 

Tematica şi conţinutul obiectului oferă posibilitatea abordării celor mai 
stringente şi actuale probleme din domeniul agricol şi rural al UE. De asemenea 
identifică constrângerile şi avantajele politicii agricole şi de dezvoltare rurală care se 
aplică unitar în întreaga Comunitate, exigenţele noii reforme a PAC în consens cu 
evoluţiile pieţii şi accelerare globalizării. 

Includerea problematicii moldoveneşti şi a zonelor rurale în analiza structurilor 
europene şi în abordarea procesului de implementare a PAC asigură cunoaşterea 
decalajelor existente şi oportunităţilor create prin integrarea economică şi socială. 

Politica agrară a UE vizează evidenţierea măsurilor care au contribuit la 
creşterea productivităţii şi modernizarea producţiei agricole, realizarea nivelului înalt 
de securitate alimentară în statele membre, funcţionarea pieţelor în condiţiile reformei 
mecanismelor de susţinere şi a trecerii de la susţinerea producătorilor agricoli şi a 
dezvoltării rurale durabile. 

Disciplina face o lumină asupra rezultatelor realizării reformei agrare în spaţiul 
european cu utilizarea celor mai înalte tehnologii în domeniul dezvoltării rurale şi 
agricole.  

Scopul disciplinei este de a cunoaşte esenţa conceptului de politici agricole 
comune a Uniunii Europene şi procesele realizării ei, să realizeze necesitatea abor-
dării scopului şi a sarcinilor politicii agrare şi a mecanismului de funcţionare a lui. 

Sarcinile disciplinei sunt: 
- a înţelege principiile procesului de acţionare a politicii agrare comunitare; 
- de a identifica strategiile politicii agrare şi perspectivele dezvoltării agriculturii în 

dependenţă de orientarea politicii agricole comunitare; 
- de a aprecia modalităţile optime de realizare a politicii agrare, să determine 

costurile de implementare a politicii agrare. 
 

2. 
Agricultura este un sector strategic al UE, întrucât asigură securitatea 

alimentară, echilibrul pieţei, păstrează liniştea socială, protejează viaţa şi mediul 
înconjurător. Agricultura asigură hrana pentru populaţie tuturor statelor membre, 
precum şi importante surplusuri pentru export. Principalele ţări producătoare, în 
ordinea ponderii în valoarea producţiei agricole în 2006 erau: Franţa (20%), Italia 
(14,1%), Germania (13,5%), Spania (13,2%), Marea Britanii (7,5%), Olanda (6,1%) 
şi Polonia (4,1%). În 2006 agricultura a contribuit numai cu 2% la valoarea adăugată 
brută totală, ocupând circa 4% din populaţia activă. Dar peste 40% din bugetul 
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comunitar se alocă acestui sector, având în vedere că populaţia ocupată în agricultură, 
împreună cu familiile, asigură stabilitatea zonelor rurale şi conservarea peisajelor 
naturale. 

În vechile state membre ale UE ponderea agriculturii în PIB variază de 4,5% în 
Grecia pînă la 1% în Germania, Suedia, Marea Britanie, Luxemburg. Economia 
acestor state este dominantă de servicii şi industrie. În Franţa, ţara cu cea mai extinsă 
agricultură şi cu resursele naturale cele mai importante, agricultura deţine 2% din 
PIB, iar în Italia 2,2%. În Olanda, care nu are resurse naturale agricole semnificative, 
dar practică o agricultură foarte intensivă, această ramură deţine 2% din PIB şi 17,7% 
din volumul exportului.  

Noile state membre au o populaţie agricolă numeroasă, cu pondere ridicată în 
totalul populaţiei ocupate (Estonia 6,6%, Letonia 14,5%, Lituania 18,7%, Polonia 
18,2%, Bulgaria 11,1%, România 37,7%). În aceste ţări ponderea agriculturii în PIB 
este mai redusă decât ponderea populaţiei agricole în populaţia ocupată, ceea ce 
reflectă o utilizarea ineficientă a resurselor umane specifică agriculturii de 
subzistenţă. Această situaţie exprimă utilizarea ineficientă a resurselor naturale şi 
umane şi competitivitatea redusă la export. 

Fluctuaţiile mari ale preţurilor produselor agricole şi nivelul ridicat al preţurilor 
la alimente influenţează structura cheltuielilor de consum. La nivelul UE-15 ponderea 
cheltuielilor pentru alimente în totalul celor de consum este de cca 16%, iar în UE-12 
de cca 27-29%. În majoritatea vechilor state membre, o măsură de ordin social este 
nivelul redus al taxei pe valoare adăugată  la alimente (TVA), ca de exemplu Suedia, 
Danemarca (25%), Franţa (19,6%), Irlanda de (20%). 

 
3. 

Suprafaţa agricolă utilizată (SAU) este de aproximativ de 183 mln. hectare, 
revenind cca 0,48 ha. pe locuitor şi constituie o rezervă destul de valoroasă pentru 
asigurarea securităţii alimentare a populaţiei şi pentru menţinerea mediului 
înconjurător sănătos. Structura suprafeţelor cultivate are particularităţi de la ţară la 
ţară, reflectând condiţiile pedo-climaterice diferite, nivelul de intensificare al 
agriculturii, preferinţele consumatorilor, gradul de dezvoltare al economiei, nivelul 
veniturilor populaţiei şi tradiţiile locale. 

Cultura grâului se întâlneşte în toate 27 de state, cu ponderi ridicate de până la 
27%, cu o suprafaţă totală de cca. 27mil. hectare. Cultura porumbului ocupă cca 6,2 
mil hectare. Oleaginoasele se cultivă pe suprafeţe mari în Spania, Italia, Ungaria, 
Marea Britanie, România, Bulgaria. Dintre legume, suprafeţele cele mai mari se 
cultivă cu tomate cca 260 mii hectare. Suprafeţele cele mai mari cu viţă de vie se 
găsesc în Spania, Franţa, Italia, Portugalia, Ungaria, Austria, Bulgaria, România. 

Structura suprafeţelor agricole cultivate reflectă un nivel mai accentuat de 
diversificare a culturilor în vechile state membre şi mai puţin în statele noi. 

Efectivele de animale în statele membre au evoluţii diferite, în funcţie de gradul 
de realizare a autosuficienţei alimentare şi de nivelul randamentelor medii pe animal. 

Vechile state membre ale UE şi-au redus treptat efectivele de bovine şi porcine 
până la sfârşitul deceniului 90, după care a avut loc un proces de stabilizare. La ovine 
şi caprine se urmăreşte un proces de menţinere a efectivelor datorită cererii ridicate 
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de carne. Efectul de păsări de carne se menţine constant. Această situaţie este 
urmarea măsurilor PAC de eliminare a excedentelor de carne şi lapte şi de reducere a 
dezechilibrelor. 

În structura valorii producţiei agricole la nivelul vechilor state membre reflectă 
atât modul în care sunt utilizate resursele naturale, cât şi orientarea agriculturii spre 
asigurarea securităţii alimentare. 

În structura valorică a producţiei agricole deţin ponderi ridicate următoarele 
produse: carnea (21%), cereale (20%), produsele lactate (14%), fructele (6%), vinul 
(6%). Această structură este determinată de consum şi de preţurile produselor 
agroalimentare. Diferenţieri specifice apar ca urmare a specificului modelului de 
consum. În unele ţări se consumă mai mulţi cartofi, în Franţa mai mult vin, în ţările 
mediteraneene mai mult ulei de măsline. 

 
 
 

Tema 2: STRUCTURILE DE ORGANIZARE ALE AGRICULTURII ÎN 
STATELE MEMBRE ALE UE 

 
1. Exploataţiile agricole (fermele) – unităţile primare din agricultură 
2. Cooperaţia agricolă 
3. Integrarea agroindustrială 

 
1. 

În UE sunt dominante ca număr şi suprafaţă agricolă utilizată (SAU) 
exploataţiile (fermele) familiale. Ferma familială este unitatea primară de bază a 
agriculturii, forma de organizare care asigură stabilitatea politică şi motivaţia 
economică pentru agricultori. Principală sursă de forţă de muncă a fermei este 
familia. Susţinerea fermelor familiale în toate ţările UE are ca scop realizarea 
stabilităţii economice şi sociale a comunităţii rurale, asigurarea securităţii alimentare 
a populaţiei pe calea utilizării durabile a resurselor agricole, protecţia mediului. 

Fermele familiale se bazează pe proprietatea privată individuală asupra 
pământului şi îşi pot extinde activitatea prin arendare, închiriere, cumpărare de noi 
terenuri. 

Fermele familiale pot fi de dimensiuni mici, medii, mari, în funcţie de 
suprafeţele de teren sau efectivele de animale pe care le exploatează. Dimensiunea 
economică a fermelor depinde însă de economiile moderne, prioritar, de gradul de 
capitalizare şi de relaţiile cu piaţa. 

Într-o perioadă de 50 ani au dispărut milioane de gospodării ţărăneşti neviabile, 
care produceau pentru autoconsum în statele vest-europene. Acest proces a fost dur şi a 
necesitat costuri ridicate. Vechile state membre se află astăzi pe de parte în situaţia de a 
limita reducerea numărului de exploataţii pentru protejarea zonelor rurale, iar pe de altă 
parte de a apropia exploataţiile de piaţă prin măsuri de creştere a competitivităţii agricole 
în condiţiile globalizării şi accentuării concurenţei pe piaţa mondială. 
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Între anii 1995 – 2000, la nivelul UE15 au fost abandonate 488mii de ferme. 
Nu a scăzut numărul fermelor cu suprafeţe cuprinse între 0 – 5ha, dar s-a înregistrat o 
creştere de 17,6 mii ferme în grupa cu peste 50 ha. 

Creşterea dimensiunii ferme are loc pe seama cumpărării de terenuri noi, fie a 
arendării terenurilor. Evoluţia structurii dimensionale ale fermelor din statele vest-
europene, începând cu anul 1950 şi în decursul formării UE15, a cunoscut o creştere 
de la 19,3ha la circa 20ha pe o fermă în prezent. Pe ţări, dimensiunile medii variază 
între 6ha (Grecia, Italia) şi 67ha (Marea Britanie). Dimensiunile medii pe ansamblu 
UE15 s-au dublat abia în 50 ani. Diferenţieri mari pe ţări reflectă continuitatea 
istorică a structurilor de proprietate dar şi efectele politicilor structurale agricole. 

În noile state membre ale UE, evoluţiile numărului de ferme şi a dimensiunii 
acestora au trăsături specifice datorită moştenirii istorice şi a întârzierii reformei 
structurale în unele ţări. Ţările cu suprafeţele medii apropiate de vechile membre ale 
UE sunt: Cehia, Estonia, Letonia, Lituania şi Slovacia. Ţări cu suprafeţe medii, 
similare cu Grecia şi Italia sunt Polonia, Slovenia şi Ungaria. 

 
2. 

În Europa occidentală există o diversitate de structuri cooperatiste, formate de 
– a lungul perioadei de timp. Mişcarea cooperatistă în Europa a apărut încă în a doua 
jumătate a secolului XIX-lea. În ţările UE există o diversitate de structuri 
cooperatiste, în funcţie de specificul agriculturii, de tradiţiile locale, de nivelul de 
dezvoltare economică şi de evoluţiile pieţei. 

Ele se organizează pe trei niveluri: 
1. la nivel primar – asociaţii pentru efectuarea în comun a unor lucrări agricole, 

inclusiv pentru exploatarea pământului sau utilizarea în comun a unor 
capacităţi de producţie în zootehnie; 

2. cooperative care au drept scop realizarea de investiţii în amonte şi aval de 
agricultură pentru colectarea sau/şi prelucrarea produselor. 

3. la nivel terţiar se organizează cooperative pe regiuni sau chiar la nivel naţional 
prin participarea cooperativelor care formează grupuri financiare, comerciale şi 
industriale puternice. Aceste cuprind reţele de fabrici cooperatiste, care asigură 
prelucrarea şi comercializarea produselor sau bănci, prin reunirea experienţei şi 
a resurselor dintr-o anumită zonă sau regiune. 
Cooperarea are obiective economice şi sociale, promovează interesele unor 

persoane care se asociază prin libera voinţă pentru organizarea pe baze democratice a 
unor întreprinderi economice, cu scopul de a realiza profit sau alte obiective sociale. 

La nivelul UE, ţările cu cele mai mari reţele cooperatiste sunt: Italia, Grecia, 
Germania, Spania, Franţa, Danemarca, Olanda. Numărul total de cooperative în anul 
2004 era de 23 089, iar numărul de membri de 6,4 mil. cea mai ridicată putere 
economică o au cooperativele agricole din Franţa, Germania, Danemarca, Olanda. 

Sectorul cooperatist din UE deţine cote de piaţă ridicate, în special: Irlanda 
(între 99% la lapte şi 14% fructe), Franţa (85% la carnea de porc şi 26% la sfecla de 
zahăr). Produsele care se comercializează în cea mai mare parte prin cooperative 
sunt: carnea de porc, laptele, cerealele, fructele şi legumele. 
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În ţările vesteuropene, specializarea fermelor este o caracteristică importanţă a 
structurii de producţie, determinată de modernizare tehnică şi tehnologică şi 
adâncirea diviziunii muncii. Specializarea impune dezvoltarea cooperării între agenţii 
economici de – a lungul filierelor agroalimentare, plecând de la aprovizionarea cu 
intrări de materie primă, depozitarea, prelucrarea, comercializarea produselor. 

În noile state membre ale UE, procesul de formare a unor sisteme cooperatiste 
de tip european se află la început. Noile state membre reorganizează patrimoniul 
vechilor întreprinderi agricole, formând cooperative de aprovizionare şi 
comercializarea a produselor micilor proprietari constituiţi în grupuri de producători 
sau au creat unităţi cooperatiste de prelucrare. 

 
3. 

În procesul de formare a structurilor economice moderne din agricultură s-au 
creat şi dezvoltat legături de interdependenţă între fazele de producere a materiilor 
prime agricole, procesare şi comercializare, precum şi între acestea  şi activităţile de 
aprovizionare. Fermele mici şi mijlocii se integrează pe bază de contracte. Fermele 
mari se dezvoltă propriile sectoare de prelucrare şi/sau comercializare. Aceste 
procese au contribuit la formarea economiei agroalimentare moderne, capabilă să 
facă faţă accelerării globalizării.  

Formele moderne de integrare, pe baza filialelor de produse sau grupe de 
produse, au luat o mare amploare în ţările dezvoltate. Din aceste filiale fac parte 
agenţii economici, operatori administrativi şi politici, între care se stabilesc legături 
de interdependenţă. 

În economiile moderne s-a constituit, treptat, „modelul occidental al integrării 
agroindustriale”. Acest model se caracterizează prin impactul crescând al 
agroindustrializării canalelor agroalimentare. Astfel, s-au generalizat metodele de 
producţie moderne în agricultură şi în industriile de prelucrare, s-au dezvoltat 
producţia, distribuţia şi consumul de masă, au crescut consumurile energetice şi 
consumurile intermediare şi de capital pe unitate de muncă vie. S-a obţinut astfel un 
nivel înalt al productivităţii muncii şi a scăzut numărul de agricultori. 

Integrarea din ce în ce mai complexă, cu forme variate de dezvoltare a 
agroindustriei este rezultatul politicilor agricole şi agroalimentare, care au luat 
amploare în ultimele decenii la nivelul UE, în competiţie cu SUA al căror 
agrobusiness este cel mai dezvoltat. 
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Tema 3: POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ Dl LA CREARE PÂNĂ LA 
ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI 

 
1. Necesitatea şi etapele Politicii Agricole Comune 
2. Politica Agricolă Comună în perioada de creare şi implementare 
3. Principiile aplicării şi funcţionării PAC 
 

1. 
Politica Agricolă Comună s-a integrat politicilor economice şi sociale ale 

statelor membre şi a fost reformată în pas cu evoluţiile pieţei şi cu cerinţele impuse de 
dezvoltarea rurală. Efectele benefice ale acestei politici sunt imense şi vizibile în 
modernizarea agriculturii şi a economilor rurale ale tuturor statelor membre. Este 
greu de calificat dacă elementele de impact negativ existente în prezent puteau fi 
eliminate printr-o variantă de dezvoltare care să fi exclus agricultura de la un sistem 
de susţinere şi control al pieţei, multă vreme extrem de riguros. 

Primele decizii ale Comunităţii Economice Europene au inclus agricultura ca 
parte componentă strategică de mare importanţă în procesul de refacere a economiilor 
vest-europene distruse de război. 

Pentru dezvoltarea armonioasă a activităţilor economice, expansiunea continuă 
şi echilibrată, creşterea stabilităţii, sporirea accelerată a standardului de viaţă şi relaţii 
strânse între ţările membre ale Comunităţii s-au luat o serie de decizii, ca: 
o eliminarea taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative în domeniul importului 

şi exportului de mărfuri dintre statele membre; 
o instituirea unui tarif vamal comun (TVC) şi a unei politici comerciale comune 

faţă de ţările terţe; 
o abolirea între statele membre a obstacolelor în privinţa libertăţii mişcării 

mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor; ! 
o instituirea unei politici comune în domeniul agriculturii; 
o crearea unui Fond Social European în vederea îmbunătăţirii posibilităţilor de 

utilizare a forţei de muncă şi pentru a contribui la ridicarea nivelului de trai al 
muncitorilor; 

o înfiinţarea unei Bănci Europene de Investiţii pentru a facilita expansiunea 
economică a Comunităţii prin punerea în valoare a resurselor sale etc. 
De la crearea sa, Politica Agricolă Comună a parcurs perioade şi etape de 

ajustare a instrumentelor şi mecanismelor de aplicare a principiilor, obiectivelor şi 
normelor de realizare a acestora, dar şi măsuri de reformă radicală a pieţelor şi a 
structurilor agricole şi rurale.  

Sunt evidente patru perioade şi a cincia este în faza de început, caracterizate prin 
transformări profunde în agricultura europeană, sub impactul Politicii Agricole Comune: 
- perioada 1960-1970, de creare şi implementare a PAC. A fost o perioadă de 

tranziţie, de armonizare a intereselor naţionale cu cele comunitare, s-a introdus 
sistemul „Agromony"; 

- perioada 1970-1983, de consolidare a PAC, când au apărut excedentele 
agricole şi a început aplicarea primelor măsuri de reducere a producţiei; 
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- perioada 1983-1992, caracterizată prin puternice dezechilibre ale pieţelor 
agricole, creşterea cheltuielilor bugetare şi întreprinderea unor măsuri mai 
susţinute de reducere şi control al ofertei: în anul 1984 s-au introdus cotele de 
lapte, iar în 1988 s-a stabilit nivelul maxim de cheltuieli pentru fermieri; 

- perioada 1992-2000 când a început reforma radicală a PAC; s-a limitat 
producţia şi s-au redus preţurile de intervenţie; 

- perioada începută cu Agenda 2000 şi continuată în 2003-2004 cu 
accentuarea măsurilor de liberalizare a pieţelor şi de dezvoltare rurală, cu 
extinderea Uniunii Europene şi trecerea de la 1 ianuarie 2007 la o reformă 
fundamentală a PAC. în anul 2003 s-a decis decuplarea subvenţiilor de 
producţie şi legarea plăţilor de respectarea condiţiilor de mediu şi a 
standardelor de bunăstare a animalelor; din 2005-2006 în UE15 s-a introdus 
„schema de plată unică pe exploataţie", care se va generaliza din 2007;  
În toate noile state membre acest proces este mai lent, generalizarea plăţii unice 

urmând a se realiza până în 2013, iar în România şi Bulgaria între 2013 şi 2016. 
 

2.  
Politica Agricolă Comună s-a creat în situaţia de penurie de alimente, în urma 

distrugerilor provocate de cel de-al doilea război mondial şi a dependenţei ţărilor vest-
europene de importul de produse agroalimentare, în special din Statele Unite ale Americii. 
Agricultura avea un rol strategic esenţial, care i-a fost recunoscut în dezvoltarea 
economică de ansamblu şi pentru eradicarea sărăciei rurale şi a urmărilor războiului. 

La Conferinţa Agricolă de la Stressa (iulie 1958) s-a ajuns la un consens privind 
necesitatea protejării pieţei interne agricole faţă de exterior şi s-au stabilit unele măsuri 
de corelare a preţurilor cu structura producţiei şi veniturile agricultorilor. 

La 30 iunie 1960, Comisia Europeană a prezentat schiţa cu propunerile privind 
PAC. Aplicarea efectivă a acestor măsuri a început în urma semnării Acordului de la 
Bruxelles (1962). Acordul a stabilit elementele - cadru ale PAC: obiectivele, 
mecanismele de funcţionare, produsele sau grupele de produse supuse intervenţiei pe 
piaţă, reglementările comunitare privind producţia, preţurile, importurile şi 
exporturile. într-o perioadă de 12 ani (1958-1970), s-au introdus treptat mecanismele 
de preţuri minim garantate şi de formare a pieţei comune.  

Obiectivele Politicii Agricole Comune au fost definite în articolul 39 a 
Tratatului de la Roma, astfel: 
- Creşterea productivităţii agricole prin promovarea progresului tehnic şi 

asigurarea dezvoltării raţionale a producţiei agricole, cât şi utilizarea optimă a 
factorilor, mai ales a forţei de muncă. 

- Asigurarea în acest mod a unor standarde corespunzătoare de viaţă pentru 
comunitatea agricolă, prin creşterea câştigurilor individuale obţinute de către 
persoanele care lucrează în agricultură. 

- Garantarea securităţii aprovizionării populaţiei prin asigurarea ofertei la 
preţuri rezonabile pentru consumatori. 
Obiectivele iniţiale ale PAC urmăreau asigurarea securităţii alimentare a 

populaţiilor statelor membre, modernizarea tehnică şi tehnologică în vederea creşterii 
productivităţii agricole şi a veniturilor agricultorilor, în condiţiile oferite de măsurile 
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de creştere a ofertei pentru stabilizarea pieţei şi a cererii în creştere. Agricultura a fost 
inclusă în procesul de integrare europeană datorită rolului său strategic în asigurarea 
securităţii alimentare.  

Modernizarea tehnică şi tehnologică era necesară pentru creşterea produc-
tivităţii agricole şi pe această bază transformarea agriculturii tradiţionale într-o 
agricultură familială care să producă pentru piaţă şi să devină viabilă. 

Pentru stabilizarea pieţelor s-au oferit subvenţii substanţiale, prin mecanisme 
de garantare a unui nivel ridicat al preţurilor la poarta fermei, intervenţii pentru 
stocarea publică sau retragerea unor produse de pe piaţă, ca şi printr-un regim 
protecţionist de schimburi cu terţe ţări. Stabilizarea pieţelor interne se realiza pe baza 
sistemului Organizărilor Comune de Piaţă, pentru majoritatea produselor agricole, 
care au început să se formeze din anul 1968. 

 
3.  

Statele fondatoare ale CEE au căzut de acord asupra principiilor aplicării şi 
funcţionării PAC. Acestea au fost adoptate la conferinţa de la Stressa (1958) şi au 
rămas şi în prezent: 

1. O singură piaţă în care produsele circulă liber. 
2. „Preferinţa comunitară" în aprovizionarea statelor membre cu produse 

agricole. Aceasta se manifestă prin prioritatea acordată mărfurilor agricole ale 
Comunităţii pentru membrii acesteia. Importurile se taxează, iar cumpărătorii acestor 
produse plătesc mai mult decât pentru mărfurile din interiorul Comunităţii. 
Modalităţile de aplicare au fost schimbate şi adaptate la prevederile acordurilor 
încheiate de Comunitate cu Organizaţia Mondială a Comerţului. 

3. Solidaritatea financiară. Statele membre participă la constituirea resurselor 
comune şi beneficiază de finanţarea legată de PAC. Sursele de finanţare şi structura 
fondurilor au suferit modificări pe parcursul perioadelor de reformă a PAC, dar 
esenţa acestui principiu a rămas în vigoare. Amplificarea solidarităţii comunitare se 
reliefează şi pe seama Fondurilor structurale şi a Fondurilor de Coeziune, a căror 
cuantum este ridicat. 

Cele trei principii sunt interdependente şi au rămas valabile până în prezent, 
modificându-se doar instrumentele şi mecanismele de politică agricolă aplicate în 
procesul de reformă. 

Principiul unicităţii pieţei şi a preţurilor rezultă din prevederile articolului 39 al 
Tratatului de la Roma, conform căruia „…piaţa comună cuprinde agricultura şi comerţul 
cu produse agricole". La acea vreme, piaţa agricolă era singura, în sens larg, piaţă 
comună. Unicitatea pieţei presupunea şi unicitatea preţurilor în teritoriul statelor 
membre, a eliminării taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative privind comerţul 
intracomunitar. Armonizarea legislaţiei naţionale s-a realizat cu dificultăţi cu privire la 
modul de conversie a preţurilor comune în monedele naţionale şi ca urmare funcţionarea 
principiului unicităţii pieţei a avut loc după o perioadă mai lungă de timp. 

Realizarea unicităţii preţurilor pentru toate statele membre revine Consiliului 
de Miniştrii, care fixează anual preţurile comune pentru fiecare campanie de 
comercializare. 
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Desăvârşirea aplicării principiului „unicităţii pieţei" s-a realizat abia din 1993, 
când a intrat în vigoare Tratatul de la Maastricht, construcţia care a unit fostele 
Comunităţi Europene (CEE, CECO şi EURATOM) sub denumirea de Piaţă Unică şi 
a creat Uniunea Economică şi Monetară. Acest proces va fi complet abia după ce 
toate statele membre vor adopta moneda unică, EURO, care în prezent circulă efectiv 
în 12 state, de la 1 ianuarie 2002. 

În prezent, toate produsele agricole circulă liber între statele membre ale 
Uniunii Europene, supunându-se mecanismelor pieţei comune. 

Principiul preferinţei comunitare. Articolul 42 al Tratatului de la Roma 
precizează că „....preţurile anume autorizate nu trebuie să fie aplicate de o manieră 
care să pună obstacole dezvoltării unei preferinţe materiale între statele membre". 

Preferinţa s-a aplicat iniţial pe baza unui sistem de taxe şi prelevări, folosindu-se 
mecanismul numit „prelevări şi restituiri", pe baza căruia 95% din produsele agricole 
beneficiau de protecţie vamală externă. Se urmărea eliminarea dependenţei consumului 
comunitar de piaţă externă, acordându-se prioritate producţiei agricole interne (din 
interiorul Comunităţii). Se asigura, prin mecanismul unei taxe variabile (egale cu 
diferenţa dintre preţul extern şi un preţ intern denumit „preţ prag"), o prelevare la import 
şi restituiri la export (sume egale cu diferenţa dintre preţurile de pe pieţele Comunităţii şi 
preţul extern). Sistemul prelevărilor variabile şi al restituirilor a protejat piaţa comună de 
concurenţa externă şi a constituit o sursă de finanţare a exporturilor. în urma intrării în 
vigoare a Rundei Uruguay şi a negocierilor din cadrul Organizaţiei Mondiale ale 
Comerţului, sistemul de prelevări a fost înlocuit cu taxe vamale. 

Deşi sistemul iniţial s-a schimbat, principiul se menţine şi în prezent, dar acţiunea 
sa este limitată de prevederile acordurilor semnate şi a obligaţiilor asumate de Uniunea 
Europeană în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Prin scăderea protecţiei la 
frontiere alinierea preţurilor interne la preţurile mondiale în procesul de liberalizare a 
schimburilor şi eliminarea subvenţiilor la export, preferinţa comunitară se va reduce. 

Principiul solidarităţii financiare. Condiţia iniţială de realizare a unui spaţiu 
european integrat are la bază principiul solidarităţii financiare. Instrumentul de 
realizare a acestui principiu a fost decis de Consiliul European, în 1962, sub forma 
Fondului European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA), care finanţează în 
comun cheltuielile de aplicare a politicii agricole pentru toate statele membre şi 
produsele agricole. Acest fond s-a constituit iniţial din contribuţii naţionale şi apoi au 
fost atrase alte surse pentru finanţarea cheltuielilor necesare reglării pieţei comune, 
exportul excedentelor şi ameliorarea structurii agricole. 

Politica de finanţare bugetară s-a realizat prin cele două secţiuni ale FEOGA: 
- FEOGA - garantare, secţiune care finanţează cheltuielile de piaţă; 
- FEOGA - orientare, secţiune care finanţează reformele structurale şi obiective 

de politică socială, sprijinirea zonelor rurale şi defavorizate. Pentru finanţarea acestor 
obiective s-au creat şi alte Fonduri structurale.  

Aplicarea principiului solidarităţii financiare a devenit efectivă după 1965. 
Constituirea şi utilizarea bugetului comunitar a generat puternice controverse, încă de 
Ia început, între statele membre, agravate de extinderile succesive ale Uniunii 
Europene. 
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Tema 4: REFORMA POLITICII AGRICOLE COMUNE DIN ANUL 1992 
(reforma McSharry) 

1. Obiectivele şi conţinutul măsurilor de reformă 
2. Reducerea preţurilor instituţionale şi introducerea plăţilor compensatorii 
3. Noile măsuri de reformă a Politicii Agricole Comune  

promovate de Agenda 2000 
 

1. 
La începutul deceniului '90 agricultura Comunităţii Europene, căreia i s-au 

asigurat alocaţii de sprijin substanţiale, a atins un nivel ridicat de performanţă, dar 
dezechilibrele pieţei s-au adâncit. Situaţia nu s-a ameliorat prin lărgirile succesive ale 
Comunităţii, dimpotrivă, a crescut complexitatea situaţiilor din zonele rurale ale 
noilor state membre. Integrarea agricolă a Greciei, Spaniei şi Portugaliei, ţări cu 
agricultură neperformantă şi cu o populaţie agricolă numeroasă, a necesitat perioade 
lungi de ajustare a structurilor agricole şi cheltuieli bugetare mari pentru subvenţii. 
Totuşi, mecanismele PAC de atunci nu au reuşit să asigure absorbirea excedentelor 
produse ca urmare a alocaţiilor bugetare mari, la care s-au adăugat creşterile 
producţiei din noile state membre, deşi acestea aveau o agricultură complementară 
vechilor state membre. 

Măsurile de reformă luate anterior au determinat scăderea veniturilor şi 
adâncirea inegalităţilor prin concentrarea ajutoarelor către exploataţiile mari, ceea ce 
a dus la creşterea exodului rural. Ca urmare a acestei situaţii şi a presiunilor exercitate 
de negocierile din cadrul Rundei Uruguay, a fost necesară o reformă radicală a 
Politicii Agricole Comune. 

Comisia Europeană a decis o reformă radicală în agricultură sub denumirea de 
reforma Mac SharryK Acordurile de la Maastricht, din 1992, au modificat 
instrumentele şi mecanismele de aplicare a PAC, dar s-au păstrat cele trei principii 
fundamentale (unicitatea preţurilor, preferinţa comunitară şi solidaritatea financiară). 

Reforma din 1992 a schimbat mecanismele de funcţionare a pieţei, accentul 
măsurilor luate s-a pus pe stabilizarea veniturilor, reducerea subvenţiilor la export şi a 
preţurilor de intervenţie. 

Orientarea principală a reformei a fost ca protecţia agricultorilor să se 
asigure prin creşterea veniturilor provenite de pe piaţă şi susţinerea micilor 
agricultori. În noul sistem de susţinere, cea mai mare parte a veniturilor trebuia să 
provină din vânzarea producţiei la preţurile pieţei şi nu din subvenţionarea preţurilor. 

Vechiul sistem de vânzare directă a produselor către depozitele care preluau cu 
preţuri mari de intervenţie produsele excedentare crea dificultăţi în cazul produselor 
care nu puteau fi desfăcute pe pieţele externe şi contravenea principiilor pieţei libere. 
Prin acest sistem se reducea competitivitatea produselor agricole comunitare, care se 
produceau cu subvenţii ridicate şi nu aveau desfacere. 

Reducerea volumului producţiei pînă la nivelul cererii pieţei urmărea 
determinarea scăderii costurilor legate de excedente şi disponibilizarea unor resurse 
prin aplicarea noilor acorduri internaţionale privind reducerea subvenţiilor la export 
şi a exporturilor subvenţionate. 
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În noul sistem al mecanismelor de Politică Agricolă Comună, fermierii erau 
compensaţi prin plăţi directe, fiind stimulaţi astfel să-şi raţionalizeze costurile de 
producţie şi să crească calitatea produselor. În acest fel se urmărea ca aceştia să fie 
ajutaţi să-şi recâştige segmente de piaţă internă ocupate de importuri şi să se orienteze 
către alte pieţe.  

Reforma PAC din 1992 a pus accentul şi pe măsuri de acompaniere ecologică 
şi socială, în vederea orientării agricultorilor către noile cerinţe ale consumatorilor şi 
dezvoltarea durabilă a agriculturii. Din 1992 a început un proces de reconsiderare a 
funcţiilor agriculturii şi a producătorilor agricoli în procesul general de dezvoltate 
agricolă şi rurală, în calitate de producători şi de protectori ai mediului, veniturile 
agricultorilor provin din mai multe surse şi pot fi susţinute fără să se producă 
perturbaţii pe pieţe sau să fie abandonate zonele rurale. 

Schimbarea mecanismelor de piaţă şi includerea unor măsuri noi de dezvoltare 
rurală în PAC s-au conjugat cu: 
ü încurajarea introducerii sistemelor extensive de producţie agricolă; 
ü măsuri de gestionare a terenurilor retrase din cultură; 
ü introducerea unor programe de împădurire; 
ü pensionarea anticipată; 
ü încurajarea stabilizării tinerilor în mediului rural. 

 
2. 

Reducerea, îngheţarea şi eliminarea unor preţuri instituţionale au avut loc 
concomitent cu introducerea mecanismului „plăţilor compensatorii". 

După reforma PAC din 1992 au rămas mai puţine forme şi tipuri de preţuri 
astfel: 
ü preţuri de intervenţie, la: grâu, orz, ovăz, porumb, care au fost îngheţate până 

în 1999/2000 la nivelul de 119,19 Euro/tonă; 
ü preţ de intervenţie la orez decorticat, care s-a redus de la 373,84 Euro/tonă la 

298 Euro/tonă pînă în 1999/2000; 
ü preţ de bază la sfecla de zahăr, de 47,67 Euro/tonă, care a rămas îngheţat şi în 

prezent; 
ü preţul de intervenţie la zahărul alb, de 631,90 Euro/tonă, care a rămas îngheţat 

până în 2004, când s-a propus reducerea la 421 Euro/tonă, într-o perioadă de 
trei ani; 

ü preţul de producţie ţintă pentru uleiul de măsline, care a fost îngheţat pe termen 
nedeterminat, la 3837,70 Euro/tonă. Preţul de intervenţie la uleiul de măsline, 
de 1861,70 Euro/tonă a fost eliminat în 1998/1999; 

ü preţul obiectiv la bumbac, de 1063,0 Euro/tonă, care a rămas îngheţat şi în 
prezent, ca şi preţul minim de 1009,90 Euro/tonă; 

ü preţul de orientare la vin, care a fost îngheţat din 1998/1999 şi eliminat 
ulterior; 

ü preţul de bază şi preţul de cumpărare la legume şi fructe, care au fost îngheţate, 
şi eliminate din 1997/1998, iar preţul de intrare este îngheţat din 2000; 

ü preţul minim la producător şi preţul minim la diferite produse procesate din 
fructe şi legume au fost îngheţate; 
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ü preţul indicativ la lapte proaspăt şi preţurile de intervenţie la unt şi lapte praf 
degresat au fost îngheţate; 

ü preţul de intervenţie la carnea de bovine s-a redus şi a fost îngheţat; 
ü preţul de bază la carnea de porc şi la carnea de ovine şi caprine a fost îngheţat etc.  

Plăţile compensatorii au devenit principalul mecanism de sprijin a veniturilor 
agricultorilor, concomitent cu reducerea şi îngheţarea preţurilor de intervenţie. 
Compensaţiile s-au stabilit la hectar şi pe cap de animal, fermierii fiind stimulaţi să 
raţionalizeze costurile de producţie şi să obţină produse de calitate pentru creşterea 
veniturilor realizate de pe piaţă. în sistemul anterior anului 1992, agricultorii erau 
stimulaţi să producă mai mult, prin subvenţionarea preţurilor, pe această cale obţineau 
venituri mai mari. în noul sistem de susţinere, compensaţiile acordate ca urmare a 
reducerii preţurilor de intervenţie sprijină menţinerea veniturilor agricultorilor. Aceştia 
primesc compensaţii, indiferent de nivelul producţiei obţinute, interesul agricultorilor 
pentru obţinerea unor produse de calitate şi la costuri reduse rezultînd din necesitatea 
realizării pe această cale a unor venituri ridicate din vînzările pe piaţă.  

Datorită stabilirii compensaţiilor în funcţie de randamentele medii nu se putea 
însă realiza decuplarea sprijinului acordat de producţia obţinută decât într-o măsură 
redusă, întrucât sprijinul se acorda în funcţie de randamentele la produsele specificate 
şi monitorizate. Aceste produse nefiind stabilite de către agricultori prin raporturi 
directe cu piaţa şi orientarea acestora în funcţie de cerinţele consumatorilor. 
Orientările erau date de către organismele de intervenţie, de sus în jos. Acest sistem 
era valabil în perioadele de organizare şi disciplinare a pieţei. În prezent, creşterea 
competitivităţii pe pieţe impune libertatea de alegere a agricultorilor ce să producă, 
dar şi asumarea riscurilor. 

Plăţile compensatorii erau condiţionate şi de retragerea unor suprafeţe din 
cultură („îngheţarea terenurilor"), de numărul animalelor pe fermă şi de sistemul de 
creştere. În 1996, procentul de retragere din cultură a fost stabilit la 17,5% pe 
ansamblul Uniunii. Pentru campania 1997/1998, Consiliul de Miniştri 1-a stabilit la 
5%, iar pentru 1998/1999 la 10%. Procentul de retragere se calcula la toată suprafaţa 
pentru care erau cerute plăţi compensatorii (la cereale, culturi leguminoase). 

Pentru lapte, din 1993, s-au introdus noi „cantităţi globale garantate", iar 
vechiul regim al cotelor acordate lăptăriilor s-a înlocuit cu cotele atribuite 
producătorilor de lapte. 

Pentru a primii plăţi compensatorii, producătorii agricoli trebuiau să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
ü să semene suprafeţele angajate; 
ü să depună o cerere de sprijin pentru terenurile însămânţate sau pentru stabilirea 

cotelor cu precizarea terenurilor însămânţate şi îngheţate şi a efectivelor de 
animale; 

ü să întreţină corespunzător culturile şi animalele etc. 
S-au stabilit două tipuri de plăţi compensatorii pentru culturile de câmp: plăţi 

în regim general şi plăţi în regim simplificat pentru micii producători care produc mai 
puţin de 92 tone cereale, care nu sunt obligaţi să retragă suprafeţe din cultură. 
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Calculul sumelor se face prin înmulţirea plăţii pe tona de produs stabilit pentru 
obţinerea de compensaţii cu producţia medie la hectar şi cu numărul de hectare pentru 
culturile angajate pe o exploataţie şi respectiv la nivel naţional. 

Pentru lapte, calculul plăţilor compensatorii se făcea în funcţie de cotă, calitate 
şi alte condiţii La carne s-a instituit un sistem de prime, sumele finale fiind stabilite 
pe animal. 

Nivelul plăţilor compensatorii s-a stabilit în funcţie de gradul de reducere a 
preţurilor de intervenţie. La cereale, de exemplu, în 1995 compensaţiile la hectar erau 
de 54,34 Euro, s-au modificat în anul 1999/2000 la 58,67 Euro/ha, iar din 2001/2002 
au rămas îngheţate pînă în prezent, la un nivel de 63 Euro/tonă. 

Plăţile compensatorii acordate pe hectar şi pe animal erau stabilite ca să 
acopere pierderile de venituri ca urmare a reducerii preţurilor, în funcţie de 
suprafeţele de bază (referinţă) naţionale şi a plafoanelor de referinţă pentru producţia 
animală. Pe lîngă aceste plăţi, se mai acordă şi subvenţii pentru unele produse al căror 
consum era descurajat prin stabilirea unui preţ ridicat la import, prin măsuri de 
protecţie vamală. Plăţile se acordă fie pe unitatea de produs, fie la suprafaţă sau pe 
animal. Aceste ajutoare au rolul de influenţare a anumitor comportamente ale 
producătorilor (de exemplu ajutoare pentru procesare). 

Treptat, pe măsura apropierii preţurilor de intervenţie de preţurile mondiale, 
plăţile compensatorii şi-au pierdut din caracterul de compensare a pierderilor de 
venit. Plăţile directe au rolul de stabilizare a veniturilor agricultorilor şi numai parţial 
mai acoperă aceste pierderi datorate reducerii unor preţuri de intervenţie şi alinierii la 
preţurile pieţei mondiale. 

În condiţiile individualizării plăţilor directe, acestea nu sunt decuplate decât 
parţial de producţie. Pe de altă parte, preţurile de intervenţie îngheţate nu mai 
constituie un stimulent pentru producători întrucât de cele mai multe ori sunt situate 
sub preţurile pieţei interne şi a preţurilor mondiale. Ca urmare, menţinerea preţurilor 
de intervenţie este o problemă cu semnificaţii tot mai reduse şi în viitor preţurile vor 
fi determinate de piaţă. 

 
3. 

După anul 1993 s-a aplicat integral principiul unicităţii pieţei, s-a armonizat 
legislaţia comunitară şi s-a asigurat o mai mare deschidere a pieţei spre exterior. 

Comisia Europeană a evaluat impactul reformei PAC din 1992 şi a analizat 
noua conjunctură a agriculturii europene în perspectiva liberalizării schimburilor 
internaţionale şi a extinderii Uniunii Europene spre Estul Europei. 

În deceniul '90 au apărut situaţii interne şi internaţionale noi, care impuneau 
reguli mult mai stricte privind măsurile sanitare şi fitosanitare, bazate pe fundamente 
ştiinţifice şi de sănătate publică. Totodată, s-au adâncit dezechilibrele economice, 
sociale şi ecologice în zonele rurale. Au avut loc noi evoluţii ale regulilor comerciale 
pe plan internaţional şi a intrat în vigoare Runda Uruguay care impunea reducerea 
susţinerii interne şi a exporturilor pentru a se preîntîmpina distorsiunile majore ale 
pieţelor. Pe de lată parte, agricultura europeană, puternic susţinută şi cu un nivel 
foarte ridicat de intensivitate, produce scump, necesită cheltuieli bugetare mari, 
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răspunde cu dificultate exigenţelor sporite ale consumatorilor privind produsele de 
calitate ridicată şi ecologice. 

În noul context european şi mondial era necesară o abordare nouă a agriculturii şi 
a întregului sector agroalimentar, dintr-o perspectivă îmbunătăţită a dezvoltării rurale. 

Consiliul European de la Madrid, din decembrie 1995, în „Documentul 
Strategiei Agricole" a hotărât efectuarea unei ample analize a PAC, prin luare în 
considerare a noii conjuncturi externe şi interne. Această analiză s-a concretizat în 
Documentul politic al Uniunii Europene denumit „Agenda 2000", care a fost 
prezentată Comisiei în iulie 1997. 

Şefii de state şi guverne au aprobat, în martie 1999, la reuniunea de la Berlin, 
noile măsuri de reformă înscrise în Agenda 2000. 

Agenda 2000 a stabilit schimbări esenţiale pe termen lung în Politica Agricolă 
Comună, o orientare calitativ nouă privind piaţa în statele membre ale Uniunii 
Europene şi în statele candidate la aderare. Politica de dezvoltare rurală a devenit al 
doilea pilon al PAC. 

Obiectivul principal al noii reforme a fost modernizarea politicilor Uniunii 
Europene şi pregătirea acesteia în vederea liberalizării pieţei şi a extinderii spre 
estul Europei. 

Agenda 2000 cuprinde orientări axate pe trei mai direcţii de acţiune: 
1. Modernizarea „modelului agricol european"; 
2. Reducerea disparităţilor economice din regiunile Uniunii, inclusiv din ţările 

candidate la aderare, prin intermediul Fondurilor structurale de preaderare; 
3. Asigurarea resurselor bugetare necesare, cu respectarea priorităţilor fixare 

pentru perioada 2000-2006. 
Prin noul mod de abordare a Politicii Agricole Comune şi prin deplasarea 

accentulu; acesteia spre dezvoltarea rurală şi agromediu, Uniunea Europeană a urmărit 
să întărească competitivitatea produselor agricole, să anihileze efectele negative ale 
liberalizării pieţelor agricole prin măsuri de dezvoltare rurală integrată în vederea 
creşterii şi stabilizării veniturilor locuitorilor rurali, protecţia mediului şi a peisajelor. 

Obiectivele privind dezvoltarea rurală - al doilea pilon al PAC - şi protecţia 
mediului devin prioritare şi se asociază cu funcţiile multiple ale agriculturii. Deşi în 
UE s-a format un model de agricultură performantă, a fost necesară restructurarea 
acesteia ca urmare a impactului negativ produs de PAC asupra pieţei şi dezvoltării 
rurale. Noul model agricol european, în contextul exigenţelor de mediu şi a extinderii 
Uniunii cu 27 de state, dar şi a negocierilor începute cu Turcia şi Croaţia, se bazează 
pe creşterea competitivităţii, dezvoltarea multifuncţională a sectorului agricol şi a 
zonelor rurale. Se urmăreşte abordarea integrată a mediului natural şi social cu 
orientarea agriculturii spre piaţă. 

Principalele măsuri de reformă promovate de Agenda 2000 au vizat 
continuarea reformei PAC din 1992 privind îmbunătăţirea mecanismelor de susţinere 
a agriculturii Şi conjugarea lor cu politicile de dezvoltare rurală prin noi reduceri ale 
preţului de intervenţie-şi îmbunătăţirea sistemului de acordare a „ajutoarelor directe" 
la hectar şi pe animal. Din anul 2000 plăţile directe sunt efectuate prin mecanisme 
îmbunătăţite faţă de cele precedente, care permit o mai mare flexibilitate a ajutoarelor 
şi descentralizarea gestiunii de la nivelul Comunităţii spre statele membre. 
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Promovarea agriculturii biologice a constituit o acţiune foarte importantă în 
cadrul Agendei 2000, în cadrul măsurilor favorabile mediului şi îmbunătăţirii calitative a 
consumului populaţiei. S-a adoptat o legislaţie coerentă privind producţia ecologică. 
Reglementările Consiliului stabilesc cadrul de desfăşurare a producţiei, comercializării şi 
susţinerii agriculturii ecologice, metodele de producţie compatibile cu protecţia mediului 
şi dezvoltarea producţiei ecologice. Comisia Codex Alimentarius promovează 
standardele, codurile, recomandările FAO şi OMC privind practicile admisibile în 
comerţul internaţional cu produse alimentare, inclusiv ecologice. 

În Uniunea Europeană, producţia ecologică a cuprins un important segment al 
pieţei şi acesta este în creştere continuă. 

Măsurile de reformă vizează restabilirea echilibrelor cerere-ofertă pe piaţa 
internă, în principal prin reducerea preţurilor de intervenţie şi recâştigarea unor cote 
pe pieţele de consum la unele produse, stimularea unor sectoare deficitare, eliminarea 
excedentelor la cereale şi lapte etc. 

Politica calităţii şi a diversificării producţiei urmăreşte orientarea prioritară a 
PAC spre întărirea legăturilor producătorilor agricoli cu piaţa şi dezvoltarea de 
ansamblu a spaţiului rural. Prin promovarea subsidiarităţii, în condiţiile respectării 
standardelor de mediu şi de calitate, PAC urmăreşte realizarea unui echilibru între 
obiectivele strategice la nivel european şi la nivelul statelor membre, impulsionând 
implementarea de către acestea a cerinţelor de calitate în comunităţile locale. 

 
 

Tema 5: PREŢURILE INSTITUŢIONALE ŞI SUBVENŢIILE AGRICOLE 
 

1. Politica de preţuri 
2. Subvenţiile şi veniturile agricole 
3. Funcţionarea mecanismului clasic de intervenţie 

 
1. 

Procesul de integrare economică şi socială la nivelul comunitar s-a dezvoltat 
accelerat, deşi, au avut loc divergenţe şi negocieri între statele membre, pieţele 
agricole au început să funcţioneze pe baza organizărilor Comune de Piaţă pe produse 
sau grupe de produse şi s-au consolidat în timp. 

Aceste succese s-au obţinut datorită susţinerii puternice a agriculturii prin 
mecanismul complex de preţuri şi subvenţii. 

O perioadă îndelungată, preţurile de intervenţie au fost instrumentul principal 
de aplicare a PAC. Organismele publice ale pieţei interveneau pentru: 
⇒ preluarea de la producători agricoli a producţiei destinată vânzărilor în vederea 

stocării publice, la preţuri garantate ridicate; 
⇒ vânzarea produselor stocate în perioadele în care piaţa era favorabilă; 
⇒ vânzările la export erau subvenţionate şi agricultorii primeau restituiri, dacă 

preţurile mondiale erau inferioare preţurilor pieţei interne. 
Sistemul de preţuri instituit iniţial a fost corectat şi adaptat la exigenţele pieţei 

şi ale prevederilor acordurilor încheiate de UE şi OMC. Stabilizarea pieţelor s-a 
încerca de a realiza prin Organizaţiile Comune de Piaţă, pe baza unor mecanisme de 
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preţuri şi intervenţii specifice fiecărui produs şi pe baza unui regim protecţionist la 
frontiera Comunităţii. Primele preţuri unice au intrat cereale, apoi carnea de porc, 
produse avicole şi au fost fixate pe baza calcului mediei aritmetice a preţurilor din 
anii anteriori. Până la reforma din 1992 şi chiar mai târziu structura sistemului de 
preţuri comunitare a rămas complicată. Sistemul de preţuri cuprindea trei categorii: 
1. Preţuri ţintă fixate de către Consiliul de Miniştri al CEE, la încheierea anului 

agricol. Aceste erau preţuri teoretice, orientative, stimulative pentru agricultori 
şi acceptabile pentru consumatori. Formele de preţuri ţintă erau: 

a) preţul indicativ, folosit o lungă perioadă de timp pentru cereale, orz, zahăr, 
lapte praf, ulei de floarea soarelui şi rapiţă. La cereale se stabileau în funcţie de 
zona cea mai fertilă, la zahăr în funcţie de zona cea mai excedentară şi pe 
ansamblul Comunităţii pentru celelalte produse. 

b) preţul de orientare se fixa pentru carnea de bovine şi vin. Când preţul pieţei 
interne cobora sub nivelul acestui preţ, se declanşa procedura de intervenţie; 

c) preţul obiectiv se utiliza pentru soia, furaje uscate, tutun. Se stabilea la un 
nivel stimulator pentru producători. Pentru procesatorii care prelucrau 
producţia la preţuri superioare celor externe, se acordă o primă pentru 
acoperirea diferenţei; 

d) preţul de bază era un preţ de referinţă utilizat pentru carnea de porc, iar pentru 
produsele horticole se calcula ca o medie a celor mai scăzute preţuri de 
achiziţie pe piaţa comunitară în ultimii ani. 

2. Preţurile garantate erau preţuri minime stabilite de Consiliul de Miniştri, pe 
baza preţurilor ţintă. La aceste preţuri organismele de intervenţie cumpărau 
produsele de la producătorii agricoli, cu respectarea standardelor de calitate, în 
cazul scăderii preţurilor sub preţul ţintă, pentru a fi vândute când condiţiile 
sunt favorabile. 
Formele preţurilor garantate şi denumirea acestora s-au schimbat pe parcurs. 

Cele mai folosite sunt: 
a) preţul de intervenţie, s-a produs sub această denumire în 1992. este un preţ 

inferior preţului de ţintă şi s-a folosit iniţial la cereale, zahăr, lapte praf, unt, 
ulei de măsline, floarea soarelui, rapiţă etc. mecanismul constă în stocări, 
cumpărături de produse atunci cînd preţurile pieţei scad sub nivelul preţului de 
intervenţie, în scopul echilibrării pieţei.  

b) preţul de minim era preţul utilizat şi în prezent pentru achiziţionarea sfeclei de 
zahăr, pe baza lui se încheie contractele; 

c) preţul de retragere se utilizează în cazul fructelor şi produselor horticole şi 
este echivalent cu 40-70% din preţul de bază. Nu era un preţ garantat. 

d) preţul de cumpărare este utilizat pentru achiziţionarea bovinelor vii, carnea 
de bovine şi porcine, produsele pomicole şi viticole. 

3. Preţul de intrare la frontieră erau stabilite de Consiliul de Miniştri şi aveau 
ca scop să împiedice produsele să afecteze piaţa internă. Forma de preţ era preţ 
de prag ce reprezenta un preţ minim de import, care era folosit şi pentru 
fixarea preţurilor indicative şi de intervenţie. Acesta a fost desfiinţat la 1 iulie 
1995, conform acordurilor încheiate în cadrul rundei de la Uruguay. 
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Vechile tipuri şi forme de preţuri s-au restructurat, eliminat, s-a restrâns aria de 
utilizare, au fost reduse, îngheţate sau vor fi eliminate treptat în viitor. 

 
2. 

Subvenţiile sunt strâns legate de politica de preţuri. S-a folosit o mare 
diversitate de tipuri de subvenţii: la producător pentru achiziţionarea de inputuri; sub 
formă de prime incluse în preţ; subvenţii complementare preţurilor; susţinerea 
serviciilor agricole; subvenţionarea dobânzilor la creditele de investiţii în ferme; 
subvenţii la export etc. 

Modalităţile de susţinere a veniturilor au fost stabilite prin decizia Conferinţei 
de la Stressa (1958). În primele etape ale aplicării PAC, susţinerea veniturilor avea 
loc prin folosirea preţurilor garantate ridicate şi subvenţii directe acordate pentru 
achiziţionarea de inputuri (seminţe, îngrăşăminte, energie, tehnică agricolă etc). 
Aceste mecanisme au acţionat asupra creşterii producţiei agricole. Pe această cale şi 
prin subvenţiile acordate pentru produsele exportate, precum şi protecţia ridicată la 
frontiere, preţurile interne se menţineau la un nivel ridicat. Treptat, folosirea acestor 
mecanisme a contribuit la creşterea productivităţii şi a producţiei, dar şi a 
excedentelor şi a cheltuielilor bugetare pentru stocarea unor produse şi retragerea de 
pe piaţă a altora (în special produse horticole). 

Nivelul subvenţiilor se menţinea ridicat pentru ca veniturile agricole să poată 
deveni paritare cu veniturile altor categorii socio-profesionale, din alte sectoare, iar 
agricultura să asigure securitatea alimentară şi dezvoltarea echilibrată a zonelor 
urbane şi rurale. 

Treptat, susţinerea veniturilor agricole, realizată prioritar prin sistemul preţurilor 
garantate, a devenit o piedică în asigurarea stabilităţii acestora întrucât s-au acumulat 
stocuri greu vandabile impuse prin intervenţiile organismelor de intervenţie pe piaţă, 
pentru achiziţionarea excedentelor. Totodată, au crescut costurile bugetare. În acest fel 
controlul ofertei nu mai putea fi asigurat, iar veniturile agricultorilor au început să 
scadă ca urmare a dezechilibrelor pieţei, a dificultăţilor de desfacere a produselor. 

Politica Agricolă Comună a contribuit la integrarea agriculturii în piaţa 
comună, care a devenit o piaţă regională mare şi în expansiune. Treptat, piaţa comună 
s-a format ca o piaţă integrată a bunurilor, serviciilor, capitalului şi a forţei de muncă, 
un ansamblu dinamic purtător al modernizării, bazat pe considerente economice. 

Producţia agricolă a crescut vertiginos, încă din prima perioadă, iar 
productivitatea a cunoscut salturi spectaculoase (randamentele medii s-au dublat). 

Politica Agricolă Comună în primele perioade de implementare şi consolidare 
a creat mari avantaje statelor membre, dar a produs şi puternice efecte negative, şi 
anume: 
⇒ a crescut producţia agricolă însă fără legătură cu cererea finală şi s-au acumulat 

stocuri greu vandabile imense, ce trebuiau exportate cu subvenţii ridicate; 
⇒ deşi iniţial a existat o tendinţă de creştere a veniturilor, nevoia de modernizare 

era foarte mare, iar resursele erau insuficiente. Măsurile de limitare a 
producţiei au determinat scăderea veniturilor şi intensificarea exodului rural; 

⇒ ca urmare a masurilor necoordonate de limitarea producţiei a sporit soldul 
negativ al balanţei comerţului exterior cu produse agricole; 
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⇒ creşterea gradului de intensificare a producţiei, stimulată de sistemul de preţuri 
şi subvenţii, a afectat mediul şi a pus în pericol calitatea alimentelor, 
stabilitatea rurala, sănătatea oamenilor şi a animalelor. 
Măsurile de reformă întreprinse până în 1992 nu s-au dovedit a fi suficiente 

pentru realizarea echilibrelor pieţei agricole, excedentele au crescut continuu, ca şi 
costurile susţinerii agriculturii. 

Subvenţionarea agriculturii se realiza în principal prin intermediul preţurilor 
garantate ridicate, prin sistemul restituţiilor, stocuri de intervenţie etc. Acest sistem 
de susţinere a fost reformat în anul 1992. In prezent, pe baza acordurilor din cadrul 
Rundei Uruguay, este interzisă şi descurajată utilizarea subvenţiilor care au efecte 
defavorabile asupra comerţului altor ţari. Pe de altă parte, s-a introdus sistemul de 
„ajutoare directe”, acordate agricultorilor, care nu mai sunt legate de producţie şi de 
preţuri, ci urmăresc acoperirea pierderilor de venituri generate de măsurile de 
reducere a preţurilor instituţionalizate. 

Tabelul 1. Tipurile de subvenţii de la UE şi buget care se plătesc în anul 2009 
Tip subvenţie,                 

sursa 
Suma 

totală mii 
lei / mii € 

Suma pe 
hectar lei (€) 

Suprafaţ
a ha 

Observaţii ( act normativ, 
perioada acordare beneficiari) 

Sector legume-fructe 
Sprijin financiar care se 
acorda producătorilor 
de tomate destinate 
procesării(sprijinul se 
acorda pe suprafaţa)          
UE 

3.300 mii lei 
(869 mii €) 

1722,77 €/ha 504,42 Acest sprijin financiar se acordă în 
perioada 2008-2011 si se stabileşte 
anual în funcţie de suprafaţa eligibilă şi 
plafonul naţional aplicat României în 
conformitate cu prevederile art. 68b alin. 
(3) şi ale art. 143bc din Regulamentului 
Consiliului (CE) nr. 1782/2003 de stabi-
lire a normelor comune pentru schemele 
de sprijin direct în cadrul politicii agri-
cole comune şi de stabilire a anumitor 
scheme de sprijin pentru agricultori. 

Sprijin financiar pentru 
grupurile de 
producători 
recunoscute preliminar 
şi organizaţii de 
producători 
UE 

1.600 mii lei-
grupuri de 
producători 
140 mii lei – 
organizaţii de 
producători 

10% din valoarea 
producţiei 
comercializate 
4,1 din valoarea 
producţiei 
comercializate 

4 grupuri 1 
organizaţie 

Hotărâre nr. 1078/ 2008 privind acorda-
rea de sprijin financiar grupurilor de pro-
ducători recunoscute preliminar şi 
organizaţiilor de producători în sectorul 
fructe şi legume Beneficiarii acestui 
sprijin sunt grupurile de producători 
recunoscute preliminar şi organizaţiile de 
producători din sectorul fructe şi legume. 
Se acorda acest sprijin financiar 
începând cu data de 1 ianuarie 2009 

Sector vie-vin 
Restructurarea si 
reconversia podgoriilor  
UE 

37.975 mii € 12.000/hectar 3165 ha 

Asigurarea recoltei           
UE 

3.550 mii € 80 – 50% din 
valoarea primei de 
asigurare 

45000 ha 

Folosirea mustului de 
struguri concentrat  UE 

150 mii € 1,699 €/hl CI 2,206 
€/hl CII 

- 

Promovarea pe pieţe 
terţe     UE 50 % 
Buget naţional 30% 

425 mii € 
127,5 mii € 

Conform programelor - 

Total    UE 
buget 

42100 mii € 
127,5 mii € 

  

Program suport 2009-2013 (transmis 
Comisiei €pene la data de 30 
iunie 2008 in conformitate cu 
R (CE) nr.555/2008. 
Beneficiarii sprijinului sunt 
producătorii viticoli persoane 
fizice/juridice 
Se acorda începând cu 1 ian 2009 
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3. 
Începând cu anul agricol 1967 – 1968 Consiliul Miniştrilor Agriculturii fixează 

pe baza propunerilor Comisie Europene preţuri comune exprimate în ECU pentru 
fiecare produs agricol supus unei OCP prin preţ garantat. Aceste preţuri, numite şi 
preţuri instituţionale sau administrate, asigură unicitatea pieţei şi au drept scop 
principal garantarea veniturilor agricultorilor, oferind pieţelor agricole stabilitate în 
perioadele caracterizate prin dezechilibre ale raportului cerere – ofertă. 

Stabilizarea pieţelor agricole comunitare se asigură prin fixarea a 3 niveluri de 
preţ: 

- preţul de intervenţie; 
- preţul indicativ; 
- preţul prag de import. 

Preţul de intervenţie se fixează la începutul fiecărei campanii agricole şi este 
nivelul de preţ la care organismele de piaţă intervin prin cumpărarea ofertei 
excedentare pentru a preveni scăderea excesivă a preţurilor, a stabiliza piaţa şi a 
asigura un venit minim producătorilor agricoli. Nivelul acestui preţ este dată de 
situaţia înregistrată în zona producătoare principală unde, în absenţa unei intervenţii, 
variaţiile de preţ ar antrena riscul de retragere de pe piaţă a producătorilor interni. 

Preţul indicativ este acel nivel al preţului  la care Uniunea Europeană 
consideră că producătorii agricoli sunt remuneraţi corect. Preţul indicativ se obţine 
prin adăugarea la preţul de intervenţie a elementului de piaţă şi a cheltuielilor de 
transport între zona excedentară şi zona deficitară. Relaţia de calcul este următoarea: 

 
Pi = Pg + Ep + Cht   Unde:  Pi = preţ indicativ 
       Pg = preţ de intervenţie (garantat) 
       Ep = elementul de piaţă 
       Cht = cheltuieli de transport 
Cheltuielile de transport au rolul de a asigura aprovizionarea zonei de consum 

ea mai deficitară, caracterizată prin cele mai ridicate preţuri. 
Preţul indicativ este cu aproximativ 20 – 25% mai mare decât preţul de intervenţie. 

Preţul de piaţă fluctuează între cele două niveluri de preţ (garantat şi indicativ), care odată 
ce sunt atinse provoacă declanşarea intervenţiei de stabilizare a pieţei. 

Preţul prag de import este limita minimă de preţ la care produsele importate 
pot pătrunde pe piaţa Uniunii Europene, şi se fixează în vederea reglementării 
fluxurilor agricole externe. El este calculat în aşa fel încât nici un produs importat să 
nu poată fi vândut pe piaţa comunitară la un preţ inferior celui indicativ. 

Preţul prag se obţine prin scăderea din preţul indicativ a cheltuielilor de 
transport dintre punctul de frontieră reprezentativ şi zona cu cel mai mare deficit de 
consum. Relaţiile de calcul sunt: 

 
 Pr = Pi - Chti   sau   Unde: Pr = preţul prag 
 Pr = Pm + Plv    Pm =preţul mondial 
       Plv = prelevarea variabilă la import 
Cele trei preţuri pot fi reprezentate grafic în felul următor: 
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Pot exista trei situaţii care determină stabilitatea pieţelor şi variaţiile de preţ: 
A) Echilibru între cerere şi ofertă (D = S) preţul de piaţă este egal cu preţul 

garantat plus elementul de piaţă. Vânzarea întregii producţii în zona producătoare ar 
coborî preţul pieţei (Pp) la nivelul preţului garantat (Pg), dar luând în considerare 
cheltuielile de transport până la zona din UE cu cel mai mare deficit, care se adaugă 
la calculul preţului indicativ (Pi), producătorii sunt stimulaţi să –şi ofere mai curând 
producţia pieţei decât organismelor de intervenţie. Producătorii au certitudinea că – şi 
vor putea vinde producţia, cel puţin la nivelul preţului garantat, iar cumpărătorii din 
zona cu deficitul cel mai mare că vor obţine produsele la un preţ care variază оntre 
preţul indicativ şi preţul garantat. 

 
B) Piaţă excedentară – ofertă mai mare decât cererea (S>D) – excedentul 

de ofertă aduce preţul de piaţă (Pp) la nivelul preţului garantat (Pg). Pentru a preveni 
scăderea excesivă a preţului ( sub preţul garantat) Organizaţiile Comune de Piaţă 
intervin prin cumpărarea ofertei excedentare (S1- D1) la preţ garantat, în vederea 
stocării şi revânzării ulterioare pe pieţele interne sau la export (în acest caz se acordă 
restituţii la export egale cu diferenţa dintre preţul garantat (Pg) şi preţul mondial (Pm) 
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C) Piaţă deficitară (D>S) – preţul pieţei se apropie de preţul indicativ sau chiar 

оl poate depăşi, оntr-o perioadă scurtă de timp. Dacă  preţul pieţei este mai mare decât 
preţul indicativ produsele importate devin competitive deoarece ajung în zona cea mai 
deficitară la nivelul preţului prag majorat cu cheltuielile de transport de la punctul de 
frontieră pe unde acestea pătrund în Uniunea Europeană, la zona cu deficit. Ele menţin 
astfel preţul pieţei în marja de fluctuaţie Pi - Pi

1, în zona cea mai dezavantajată – 
consumatorii beneficiind de o aprovizionare continuă la preţuri rezonabile. 

  

 
Rezultatele obţinute în prima etapă 

 
In prima etapă, caracterizată prin suprimarea taxelor vamale, contingentarea la 

import şi armonizarea sistemului de regularizare a pieţelor au fost menţinute dife-
renţele naţionale de preţ şi se aplicau prelevări intercomunitare. 

Prin deciziile Consiliului, din 1962, s-a stabilit mecanismul de preţuri şi de 
funcţionare a FEOGA şi instituţionalizarea ,,preţului indicativ" la cereale, faţă de care 
au fost fixate preţurile de intervenţie, preţurile prag şi restituţiile la export. 

Astfel, unicitatea pieţei se axează pe sistemul de preţuri unice, preferinţa comu-
nitară se axează pe preţul prag şi prelevările la import, iar solidaritatea financiară se 
bazează şi în prezent pe FEOGA. Primele preţuri unice au intrat în vigoare pentru 
cereale, carne de porc, produse avicole şi seminţe oleaginoase, şi au fost fixate pornind 
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de la media aritmetică a preţurilor anterioare, aplicate de flecare stat membru. 
În anul 1964 s-au adoptat noi reglementări privind extinderea preţului indicativ 

de la cereale şi la lactate, carne de bovine şi orez. Intre anii 1966-1968 s-a introdus 
sistemul preţurilor şi al cotelor la zahăr, ulei de măsline şi seminţe oleaginoase. 

Din 1983 s-a introdus „programul de garanţie", preţurile fiind fixate la un nivel 
al producţiei de la care PAC lua măsuri de corectare a tendinţei de a se produce 
excedente. Astfel de măsuri au fost luate pentru produsele lactate (1983) şi cereale 
(1984). În această perioadă s-a consolidat piaţa unică agricolă şi au apărut primele 
excedente. Introducerea ,,programului de garanţie”a fost însoţit de „un sistem de 
cote” de producţie care să asigure un nivel rezonabil al preţurilor. Acest sistem a fost 
corectat ulterior, prin reducerea lor. 

Până la reforma din 1992 s-au folosit mecanisme diverse de ajustare a 
preţurilor la producători şi cu toate acestea au apărut grave disfuncţii pe pieţele 
agricole, din cauza nivelului ridicat al acestora faţă de preţurile pieţei externe. 

 
 

Tema 6: BUGETUL AGRICOL AL UE 
 

1. Structura bugetului agricol  
2. Fondurile structurale şi Fondul de Coeziune 

1. 
Toate veniturile şi cheltuielile UE sunt înscrise în bugetul comunitar, format 

prin participarea statelor membre cu procente anuale între 1,14% şi 1,25% din 
Produsul Naţional Brut. Acest procent s-a redus treptat. Fiecare stat membru are însă 
la rîndul său un buget naţional. 

Finanţarea PAC se face din Fondul European de Orientare şi Garantare 
Agricolă (FEOGA), fond unic, a cărui baze au fost puse în anul 1962. 

Iniţial bugetul comunitar era alimentat numai prin contribuţiile statelor membre. 
De la 1 ianuarie 1975 este alimentat exclusiv din resurse proprii, provenite din: 
- contribuţii ale statelor membre; 
- taxe vamale rezultate din schimburile cu state din exteriorul Comunităţii; 
- o parte din TVA percepută de statele membre; 
- cotizaţii de la Organizaţia Comună de Piaţă a zahărului; 
- alte surse proprii. 

FEOGA deţine cea mai parte din bugetul comunitar general, ponderea acestuia 
fiind între 65%-75%, în anii 80, dar a scăzut la 48% în prezent. 

Ponderea covârşitoare în cheltuielile FEOGA este destinată de cheltuielile pentru 
gestionarea pieţelor. Reforma MacSharry, din 1992, marchează o ruptură cu o perioadă 
anterioară în ceea ce priveşte cheltuielile bugetare. Au fost reduse cheltuielile de garantare 
şi s-a întărit componenţa cheltuielilor structurale, din care o parte sunt destinate ajustării 
structurilor agricole şi dezvoltării rurale. Linia bugetară stabilită de Consiliul European de 
la Berlin (1999) a fost întărită prevederile Agendei 2000 şi de măsurile ulterioare de 
reformă. Structura cheltuielilor s-a schimbat în urma reformelor din 1992 şi Agenda 2000 
în favoarea cheltuielilor pentru reformă, care deţin 90% din total. 
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După aderarea noilor state (2004) s-au făcut schimbări în bugetul comunitar al 
celor 25 state. Au crescut alocările pentru măsurile structurale şi au scăzut cheltuielile 
pentru agricultură. Bugetul general al UE cuprinde finanţări destinate diferitor 
domenii şi acţiuni. Între acestea „Măsurile structurale” deţin al doilea loc după agri-
cultură în structura bugetului. Din acest capitol al bugetului, alocări importante sunt 
prevăzute pentru dezvoltarea rurală (tab. 2) 

Agricultura şi spaţiul rural european sunt sprijinite nu numai din bugetul 
comunitar, ci şi din bugetele naţionale. Cea mai ridicată susţinere naţională o are 
agricultura Franţei (3 şi 3,5 mil Euro anual). Sprijin naţional semnificativ îl are şi 
agricultura Germaniei, Italiei etc. 

 
2. 

Fondurile structurale care finanţează măsurile structurale sunt constituite din 
ajutoare prevăzute în bugetele anuale ale UE şi se acordă pentru: reducerea decalajelor 
dintre nivelul de dezvoltare a diferitelor regiuni şi a întârzierilor în dezvoltarea unor 
zone, inclusiv zone rurale, întărirea coeziunii economică şi socială, ajustarea structurală 
în regiunile rămase în urmă, reconversia economică şi socială a formelor şi sistemelor de 
educaţie, formarea profesională şi crearea noilor locuri de muncă. 

Tabelul 2. Bugetul comunitar al UE27 
 2007 2008 2009 TOTAL 
a. AGRICULTURA  500 1065 1366 2931 
Măsuri de piaţă  250 250 250 750 
Plăţi directe  0 405 476 881 
Politica de dezvoltare rurală  250 410 640 1300 
b. ACŢIUNI STRUCTURALE  333 709 1193 2235 
Fonduri structurale  318 580 882 1780 
Fonduri de coeziune  15 129 311 455 
c. POLITICI INTERNE  152 253 314 719 
Politici existente  88 149 198 435 
Facilitatea Schengen  54 92 104 250 
Constituţie instituţională  10 12 12 34 
d. ADMINISTRAŢIE  
(ROMÂNIA ŞI BULGARIA)  96 125 125 346 

România 70%  67 88 88 242 
Total PLĂŢI  1052 2115 2961 6127 
e. COMPENSĂRI  
(CASH FLOW FACILITY)  500 300 0 800 

TOTAL  1552 2415 2961 6927 
Fonduri de pre-aderare  809 709 448 1966 
Total PLĂŢI  2361 3124 3409 8893 

 
Prin intermediul finanţării din aceste fonduri se sprijină poziţia competitivă a 

UE, în scopul îmbunătăţirii vieţii cetăţenilor comunitari. Fondurile structurale au fost 
formate în mai multe etape. Până în 1988 au acţionat trei fonduri structurale, după 
anul 1992 s-au creat 2 fonduri noi cu caracter regional. Începând cu anul 2007 
structura FEOGA capătă o formă nouă. Reforma din iunie 2003 şi aprilie 2004 a 
decis ca, din anul 2007, sursele de finanţare pentru agricultură şi dezvoltare rurală să 
se facă din două fonduri distincte corespunzătoare PAC: 
- Fondul European Agricol pentru Garantare (FEAG), care finanţează  măsurile 

privind piaţa; 
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- Fondul European pentru Dezvoltarea Rurală (FEADR), care se constituie din: 
surse provenite din FEOGA, dar şi unele surse care sunt destinate dezvoltării rurale. 
Unificarea surselor de finanţare rurală dintr-un fond unic s-a stabilit pe baza 

reglementării privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală, denumit Fondul Agricol 
European pentru Dezvoltarea Rurală. Fiecare stat membru participă cu alocări pentru 
obiectivele de convergenţă privind dezvoltarea rurală. (FEADR) contribuie la 
promovarea dezvoltării rurale durabile în întreaga Comunitate astfel încât să 
completeze politicile de sprijinire a pieţei şi a veniturilor pe baza PAC, a politicilor 
de coeziune şi a politicii comune pentru pescuit. 

În urma negocierilor a fost obţinut acordul privind bugetul european pentru 
2007-2013. planul bugetar a fost stabilit la 862,4 miliarde EURO. Acest este inferior 
sumei solicitate de către europarlamentari. 

Spre exemplu România planifică a primi o sumă de 30 mlrd Euro în perioada 
respectivă, din care 12 mlrd pentru susţinerea agriculturii. 

 
 

Tema 7: SISTEMUL CREDITĂRII AGRICULTURII ÎN UNELE STATE 
EUROPENE 

1. Particularităţile creditării exploataţiilor agricole 
2. Creditul agricole în unele state europene 

 
1. 

Creditarea agriculturii în ţările dezvoltate a constituit o preocupare permanentă 
a puterilor publice şi a organizaţiilor de fermieri, a îmbrăcat forme variate şi a 
cunoscut evoluţii pozitive. în ţările vest - europene, formarea sistemului de creditare a 
agriculturii are particularităţi naţionale. în UE, în primele etape de aplicare a PAC 
aceste particularităţi erau accentuate. 

In prezent, majoritatea ţărilor membre ale UE nu se implică, prin intermediul 
bugetelor naţionale, în susţinerea unei părţi din costul creditului (din dobânda 
practicată de băncile comerciale), pornind de la faptul că, pe de o parte, ajutoarele 
consistente acordate producătorilor agricoli sunt orientate mai ales către plăţi directe 
şi dezvoltarea rurală, iar, pe de altă parte, aceste ţări consideră că nu este oportun ca 
din sursele bugetare să creeze venituri (şi implicit profituri) băncile comerciale. 

În aceste condiţii, problema creditului agricol este una care interesează, pe de o 
parte, pe producătorii agricoli, care au nevoie de completarea surselor de finanţare 
necesare desfăşurării proceselor de producţie şi pentru efectuarea de investiţii, iar, pe de 
altă parte, pe ofertanţii de credite, reprezentaţi de bănci şi de alte instituţii financiare. în 
cadrul acestei relaţii, băncile pot acorda facilităţi solicitanţilor de credite, sub forma unor 
dobânzi mai mici pentru unele activităţi care au un grad mai mic de risc sau care necesită 
investiţii ce se recuperează într-o perioadă de timp mai îndelungată. 

În ţările membre ale UE, creditarea agriculturii se face, în principal, de către 
băncile comerciale şi cooperativele de credit rural, care asigură accesul 
nerestricţionat la sursele de finanţare a micilor producători agricoli. 

Creditul agricol vest-european are puternice reţele de bănci cooperatiste, create 
cu zeci de ani în urmă, cum ar fi Rabobank în Olanda sau băncile Raiffeisen în 
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Germania şi Austria. Aceste bănci au jucat un rol deosebit de important în sprijinirea 
producătorilor agricoli pentru creşterea producţiei şi a performanţei economice. 
Cooperativele de credit agricol (rural) acordă credite în condiţii similare cu băncile 
comerciale, dar oferă şi o serie de facilităţi, mai ales micilor producători. 

în Franţa, de exemplu, Guvernul şi organismele de intervenţie pe piaţă au 
folosit o lungă perioadă de timp sistemul de subvenţionare a dobânzilor pentru 
creditele pe termen scurt şi pentru cele de investiţii. Instituţia bancară principală care 
asigură finanţarea agriculturii este Creditul Agricol, precum şi o largă reţea de 
cooperative de credit. 

Banca de Credit Agricol S.A. acordă, şi în prezent, o serie de facilităţi, cum ar 
fi perceperea unor dobânzi mai mici pentru creditele acordate producătorilor agricoli 
pentru cultura cerealelor, producerea şampaniei, culturile furajere etc. 

De asemenea, o altă practică des întâlnită în ţările membre ale UE este aceea 
prin care băncile comerciale acordă o serie de facilităţi (de genul dobânzilor reduse, 
consultanţă financiară, întocmirea documentaţiei pentru obţinerea unui credit etc.) 
pentru solicitanţii de credite necesare pentru asigurarea părţii de cofinanţare în 
vederea accesului la Fondurile structurale europene destinate dezvoltării rurale. în 
acest fel, băncile comerciale câştigă din volumul mare de credite acordate, având în 
vedere că sumele destinate proiectelor de modernizare a spaţiului rural sunt 
consistente, iar acestea se pierd dacă nu sunt accesate de către agenţii economici din 
agricultura ţărilor cărora le sunt repartizate. în schimb, ţările membre participă 
obligatoriu la bugetul comunitar cu sume reprezentând ponderi variabile din PIB în 
diferite etape ale PAC. Aceste sume se întorc numai parţial la ţările contribuitoare şi 
în măsura în care sunt accesate de agenţii economici din agricultură, care trebuie să 
elaboreze proiecte viabile. 

Creditarea agriculturii se realizează în funcţie de condiţiile specifice din fiecare 
stat membru, de resursele agricole, de structura producţiei şi de obiectivele de 
securitate alimentară, cu respectarea principiilor funcţionării pieţei libere şi a 
încadrării în obiectivele agricole stabilite de comunitate. 

 
2. 

În Cipru, Departamentul pentru Agricultură promovează implementarea 
schemelor de dezvoltare care încurajează şi facilitează investiţii raţionale la nivelul 
fermei. Aceste scheme pot fi clasificate în două categorii principale: 

a) scheme prin care se pot accesa împrumuturi cu dobânzi scăzute de către 
fermieri prin agenţii de împrumut, precum şi scheme pentru dezvoltarea floriculturii, 
pentru producţia organică de produse agricole, şi pentru încurajarea persoanelor 
tinere care rămân în mediul rural; 

b) scheme prin care se subvenţionează dobânda împrumuturilor realizate de către 
fermieri, prin intermediul băncilor comerciale şi altor organizaţii de creditare; astfel: 
- măsuri pentru îmbunătăţirea eficienţei producţiei fermei, care acoperă 

sectoarele legumicole, florilor şi plantelor aromatice şi apicultura, precum şi 
mecanizarea agriculturii şi crearea unor creşe moderne de creştere a viţeilor; 

- măsuri pentru dezvoltarea creşterii animalelor, care acoperă creşterea şi 
exploatarea vacilor de lapte, a ovinelor şi caprinelor, a păsărilor şi a porcinelor. 
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În Luxemburg, în ultimii ani, s-a pus un accent deosebit pe agricultura 
ecologică. Dezvoltarea acesteia a fost stimulată printr-o serie de măsuri de finanţare 
favorabile producătorilor agricoli, care includ şi pe cele de creditare. Astfel, fermierii 
au primit: 
- 175 Euro/ha, în primii doi ani; 
- pentru următorii trei ani s-au acordat 150 Euro pentru păşune şi teren arabil 

(pentru o suprafaţă de până la 70 ha); de acelaşi sprijin au beneficiat şi 
arendaşii şi producătorii agricoli care practică agricultura convenţională; 

- cheltuielile pentru inspecţia producătorilor suportate din bugetul statului. 
Pentru finanţarea agriculturii ecologice au fost abordate diferite strategii, dintre 

care cele mai importante sunt: 
- donaţii şi împrumuturi fără dobândă din partea anumitor organizaţii private; 

sponsorizări pentru prima serie de sticle (cantitate) de lapte ecologic; sprijin 
financiar pentru achiziţonarea de camioane frigorifice; 

- totodată, s-au acordat şi credite în regim bancar, accesate şi utilizate în diverse 
stagii de dezvoltare. Fermierii au fost, în acelaşi timp, şi producătorii şi 
antreprenorii proiectului; 

- asocierea fermierilor în vederea unei accesări mai uşoare a creditelor. 
În Irlanda apare ca particularitate folosirea schemei de sprijin prin care se 

oferă asistenţă de la nivelul central către cel regional, în încercarea de a face faţă 
dificultăţilor cu care se confruntă Fondul de Stabilizare al Băncilor în plan regional. 
Fondul este folosit pentru a ajuta fermierii prin convertirea împrumuturilor pe termen 
scurt în împrumuturi pe termen mediu, atunci când recoltele sunt afectate de 
calamităţi naturale. Sprijinul se acorda în proporţie de 75% sub formă nerambursabilă 
şi 25% sub formă de împrumut. 

O altă modalitate specifică de creditare a agriculturii folosită în Irlanda este 
creditul direct. Prin această metodă, banii sunt transferaţi direct prin sistemul 
electronic către conturile bancare ale fermierilor. în acest mod, fermierii sunt 
încurajaţi să beneficieze de pe urma efectelor unor cheltuieli realizate de alţii (băncile 
comerciale) şi de acordarea sumelor de bani necesare la momentele oportune. Acest 
tip de creditare a fost promovat şi pentru intervenţiile de prevenire sau de eliminare a 
efectelor unor calamităţi naturale (inundaţii, secetă, alunecări de teren etc). 

În Lituania, pentru accelerarea schimbărilor structurale în agricultură, s-a 
înfiinţat, în anul 1997, Fondul pentru Sprijinul Agriculturii (FSA), ca singura sursă de 
finanţare pentru agricultură şi dezvoltare rurală. începând cu 1 ianuarie 2001, acest 
fond a fost reorganizat, transformându-se în Programul Special pentru Sprijin Rural, 
continuând, în forme noi, activităţile primului fond.  

Finanţarea din Programul Special pentru Sprijinul Rural a fost îndreptată spre 
următoarele direcţii: 
- Finanţarea reglării pieţei şi sprijin pentru veniturile fermierilor. Această parte 

din Fond a fost utilizată pentru a acordarea de plăţi directe şi subvenţii la 
export. Au fost de asemenea finanţate din acest fond măsurile de intervenţie în 
agricultură prin intermediul Agenţiei de Reglare a Pieţei Agroalimentare. 

- Cofinanţarea programelor de investiţii care au în vedere îmbunătăţirea 
structurilor agricole primare; programele de investiţii care au fost finanţate din 
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fondul mai sus amintit sunt: stabilizarea fermierilor şi modernizarea fermelor, 
introducerea noilor tehnologii pentru creşterea animalelor, identificarea şi 
înregistrarea animalelor. 

- Finanţarea vizează, de asemenea, training-ul şi cercetarea agricolă, serviciile de 
consultanţă şi implementarea programelor sectoriale. 
La nivel regional, resursele financiare ale FSA au fost utilizate pentru a 

cofinanţa proiecte apobate pentru dezvoltarea infrastructurii sociale în zonele rurale. 
O parte a Fondului a fost utilizată pentru coparticipare la constituirea şi 

utilizarea Fondului pentru Garantarea Creditului Agricol (FGCA). Aceasta a asigurat 
un acces mai bun al fermierilor la credit şi asistenţă pentru dezvoltarea abilităţilor de 
«know- how», precum şi o mai bună cooperare cu instituţiile financiare. Sumele 
disponibile au fost utilizate pentru garantarea totală sau parţială a împrumuturilor 
fermierilor. 

Bugetul agricol al Lituaniei, în perioada 1998-2002, a cunoscut reduceri de 
circa 30,7%. 

În Polonia, ca şi în restul fostelor ţări socialiste, în perioada economiei de 
comandă, sistemul bancar era pe deplin controlat de către stat şi acordarea creditelor 
se realiza pe baza deciziilor stabilite centralizat, fără a se ţine seama de impactul 
asupra politicii monetare. în general, rata dobânzii rămânea neschimbată şi se situa 
sub nivelul ratei inflaţiei. Fondul de credit era fixat de către stat prin planuri anuale 
de credit. Această practică se baza pe un model de alocare a creditului distorsionată. 
De regulă, cererea de credite depăşea nivelul ofertei (fixat în mod artificial). Mai 
mult, creditul pentru agricultură era tratat ca un caz special şi se derula prin Banca 
pentru Economie Alimentară, (BGZ), care servea drept unitate centrală şi pentru 
unităţile bancare cooperatiste. Ca şi alte bănci, BGZ oferea împrumuturi în 
conformitate cu planurile anuale de credit. De asemenea, BGZ canaliza subvenţiile de 
stat pentru credite. Diferenţa negativă între ratele dobânzii la depozite şi ratele de 
împrumut preferenţiale era acoperită printr-o subvenţie de la guvern. Fermele de stat 
şi cooperativele aveau un acces privilegiat la sistemul de credite preferenţiale. 

La începutul anului 1990, sistemul bancar din Polonia a fost reformat, cu 
scopul de a-1 face compatibil cu sistemul economiei de piaţă. Astfel, au fost 
eliminate limitele pentru creditul agricol şi tuturor băncilor li s-a permis să opereze în 
toate sectoarele. Politica bancară (de stabilire a ratelor dobânzii) s-a liberalizat treptat. 
Datorită politicilor monetare şi fiscale restrictive care au însoţit reforma economică, 
mulţi fermieri au acumulat datorii mari, uneori fiind în situaţie de faliment. 

Creditele preferenţiale acordate fermierilor erau derulate prin intermediul 
Agenţiei pentru Restructurarea şi Modernizarea Agriculturii (ARMA), instituţie 
guvernamentală înfiinţată în anul 1994 cu scopul de a sprijini măsurile care să 
accelereze procesul de transformare structurală în agricultură şi de dezvoltare a 
spaţiului rural. ARMA era supravegheată, sub aspect general, de către Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar sub aspectul managementului financiar de către 
Ministerul de Finanţe. 

Pe lângă sursele financiare interne, Polonia a apelat şi la credite externe pentru 
dezvoltarea agriculturii şi a spaţiului rural. Astfel, începând cu anul 2002 şi până în 
anul 2005, prin Banca Mondială s-a derulat un credit în valoare de 118,8 milioane 
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Euro pentru realizarea Programului de activare a zonelor rurale, destinat locuitorilor 
din mediul rural. Unul din obiectivele programului a fost alocarea de microcredite 
pentru crearea de noi locuri de munca. 

 
 

Tema 8: POLITICI AGRICOLĂ COMUNĂ ÎN PERIOADA 2007 -2013 
 
1. Obiectivele şi conţinutul noii reforme a Politicii Agricole Comune 
2. Piaţa şi politica de preţuri 
3. Perspectivele dezvoltării agricole şi rurale a României în procesul de 

implementare a Politicii Agricole Comune 
 

1. 
În noul context al accelerării procesului de globalizare şi extinderea Uniunii 

Europene de la 25 şi la 27 state membre, aceasta se confruntă cu exigenţe şi 
oportunităţi noi, care au impus continuarea reformei Politicii Agricole Comune 
printr-o abordare noua a dezvoltării sectorului agricol şi a zonelor rurale. 

Uniunea Europeană parcurge un proces de reformă fundamentală a Politicii 
Agricole Comune, concepută în anii 2003 - 2004, primele măsuri fiind aplicate în 
vechile state membre (UE 15), din anul 2005, şi urmând ca din anul 2007 să fie 
implementat ansamblul reformei privind piaţa şi dezvoltarea rurală. Vor fi însă unele 
măsuri de tranziţie în aplicarea noilor reglementări comunitare şi după 1 ianuarie 2007, 
atât în vechile state membre (UE 15), cât şi în noile state membre. Se estimează ca la 
sfârşitul perioadei 2007-2013 să se aplice integral noile măsuri de reformă în UE25. 

Noua reformă a PAC se aplică în condiţii diferite şi cu măsuri flexibile, atât pentru 
vechile state membre, cât şi pentru noile state membre. în noile state membre aceste 
măsuri vor fi introduse treptat, în conformitate cu reglementările tratatelor de aderare. 

Reglementarea Consiliului (CE) nr.1782 din 29 septembrie 2003 privind 
stabilirea normelor comune pentru regimul de susţinere directă în cadrul PAC şi a altor 
regimuri de susţinere a agriculturii, intrată în vigoare în anul 2005, stabileşte noile 
măsuri de reformă a PAC privind piaţa şi modifică cea mai mare parte din 
reglementările anterioare. După extinderea la 27 state, aceste măsuri sunt valabile pentru 
toate statele membre, inclusiv pentru România şi Bulgaria. Pentru noile state membre s-
au stabilit perioade de tranziţie, dacă în tratatele de aderare sunt prevăzute alte prevederi. 

Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1782/2003 stabileşte normele comune pentru 
plăţile directe în regimul de susţinere a veniturilor agricultorilor, finanţate din FEOGA - 
garantare, cu excepţia plăţilor prevăzute de Reglementarea (CE) nr. 1257/99 privind 
ajutorul pentru zonele defavorizate şi cu restricţii de mediu. De asemenea, introduce un 
nou mecanism de sprijinire a veniturilor agricultorilor denumit „plată unică pe 
exploataţie". Aceasta a început să se introducă în vechile state membre, din 2005. 
Totuşi, vor rămâne unele produse şi activităţi în sistemul plăţilor directe pe hectar şi pe 
animal, până la definitivarea măsurilor de reformă în toate sectoarele. Noile state 
membre vor introduce sistemul plăţii unice, până în anul 2010 sau şi mai devreme, dacă 
sunt pregătite condiţiile şi-1 vor generaliza până în 2013, cel târziu. 



 34 

Beneficiarii plăţilor (din ambele sisteme de sprijin) sunt toţi agricultorii care 
respectă cerinţele prevăzute în legislaţie, aplicabile la datele stabilite: 
1. de la 1 ianuarie 2005 - mediul, identificarea şi înregistrarea animalelor; 
2. de la 1 ianuarie 2006 - sănătatea publică, sănătatea plantelor şi animalelor şi 

notificarea bolilor; 
3. de la 1 ianuarie 2007 - bunăstarea animalelor. 

În noua etapă a reformei s-a stabilit o singură politică agricolă, într-o corelare 
strânsă cu politica de dezvoltare rurală, de mediu şi privind comerţul internaţional. 

Unificarea formelor de sprijin stabilit de PAC asigură simplificarea 
mecanismelor de politică agricolă, dezvoltă responsabilitatea şi promovează 
descentralizarea. Se poate asigur astfel un nou echilibru între managementul la 
nivelul Comunităţii şi creşterea gradului de percepţie şi control la nivel local. 

Noua reformă PAC este o alegere politică a Uniunii Europene în contextul 
globalizării si al celei mai mari extinderi din istoria sa. în promovarea noului model 
european de agricultură vor câştiga fermierii şi consumatorii, dar şi statele membre pe 
ansamblul lor. 

Principalele caracteristici ale noii reforme sunt: 
- Orientarea PAC către interesele consumatorilor, dar continuând să sprijine 

fermierii. 
- Protejarea economiei rurale şi a mediului. 
- Menţinerea costurilor bugetare la un nivel stabil. 
- Sprijinirea negocierilor în cadrul OMC în vederea încheierii unui acord 

privind agricultura care să satisfacă nevoile agriculturii fiecărei ţări şi pe ansamblul 
Uniunii. Reforma va continua procesul de implementare a mecanismelor PAC, de 
integrarea agriculturii noilor state membre în PAC şi de asigurare a exigenţelor 
securităţii alimentare. 

Politica Agricolă Comună întotdeauna a evoluat pentru a răspunde nevoilor de 
schimbare în societate. PAC nu este o politică a trecutului, ci este o politică modernă, 
diferită de cea a anilor '60 şi '80. Agricultura de azi are funcţii multiple, care le 
conferă fermierilor rolul de a produce alimente şi fibre naturale, de a asigura 
gestiunea zonelor rurale şi conservarea mediului natural. 

 
2. 

Noua reformă PAC urmăreşte îmbunătăţirea mecanismelor de piaţă în vederea 
creşterii competitivităţii agriculturii şi a liberalizării treptate a pieţelor agricole. 
Evoluţia agriculturii europene spre un nou model economic viabil este legată de 
liberalizarea pieţei, în acest sens negocierile care au loc în cadrul OMC sunt privite 
diferit. După unii experţi, liberalizarea totală a pieţei agricole este o greşeală şi ar fi 
suficient să existe o stabilitate a preţurilor pentru ca agricultura să se menţină viabilă. 
Alţii consideră necesară eliminarea subvenţiilor la export (măsură aflată în proces de 
finalizare în cadrul negocierilor OMC) şi retragerea progresivă a ajutoarelor directe 
pentru eliminarea excedentelor. Aceste obiective se regăsesc între măsurile noii 
reforme a PAC, care va avea loc treptat, iar fondurile vor fi redirecţionate spre mediu 
şi dezvoltarea rurală. Fermierii nu vor fi însă abandonaţi, întrucât prezenţa lor în 
mediul rural este vitală, iar agricultura este „coloana vertebrală" a acestuia. 
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Prin particularităţile şi rolul său esenţial pentru viaţă şi securitatea popoarelor, 
agricultura nu poate să desfăşoare activităţi durabile fără sprijinul contribuabililor. 
Noua reformă are în vedere o deplasare a acestui sprijin de la producţie spre 
dezvoltarea rurală complexă şi agricultura multifuncţională. O astfel de dezvoltare 
poate spori autonomia financiară a locuitorilor din zonele rurale şi asigurarea 
capacităţii de a investi şi concepe proiecte în acest scop. 

Mecanismele de politică agricolă care se utilizează în cadrul reformelor din 
deceniul '90 sunt: 
- Plăţile directe.  
- Prime de calitate 
- Alocaţii pentru extensificarea şi pentru producţia ecologică. 
- Sprijin pentru dezvoltarea rurală şi protecţia mediului etc. 

Ajutoarele pentru reformă au devenit cele mai importante forme de sprijin în 
agricultură, în baza măsurilor stabilite de reforma PAC din 1992 şi de Agenda 2000. 
Aceste ajutoare se vor redirecţiona spre creşterea competitivităţii agricole, a 
dezvoltării durabile a zonelor rurale în noua reformă a PAC, 2007-2013. 

Intervenţiile pe piaţă prin susţinerea preţurilor au influenţat creşterea 
producţiei şi productivităţii, în primele etape, dar au avut ulterior efecte negative 
asupra echilibrului pieţelor agricole. Au crescut excedentele greu vandabile, precum 
şi costurile stocării de intervenţie şi ale susţinerii exporturilor. Totodată s-au produs 
distorsiuni ale pieţelor pe plan mondial, ceea ce a determinat măsuri noi în cadrul 
OMC. în etapele precedente ale noii reformei PAC s-au stabilit măsuri de reducere 
treptată a preţurilor de intervenţie. Această reducere a fost resimţită abia după 
punerea în aplicare a măsurilor de reformă prevăzute de Agenda 2000. Sistemul 
preţurilor de intervenţie s-a simplificat şi în prezent preţurile sunt îngheţate sau 
supuse unei noi reduceri, s-a redus numărul de produse la care se aplică intervenţii 
prin preţuri şi stocarea producţiei, s-a eliminat stocarea publică etc. 

Preţurile de intervenţie sunt îngheţate şi apropiate de preţurile pieţei şi ca 
urmare pierderile de venituri se acoperă mai ales prin sprijin direct acordat pentru 
produsele de bază în alimentaţie şi suprafeţele retrase din cultură. 

Plăţile directe au devenit principalul mecanism prin care agricultorii primesc 
sprijin pe hectar şi animal pentru stabilizarea veniturilor, inclusiv ca urmare a 
reducerii preţurilor de intervenţie la produsele la care se menţin. 

Plăţile directe la hectar şi pe animal introduse în vederea susţinerii veniturilor 
sunt formate din subvenţii pentru producţie, întrucât decuplarea este doar parţială şi 
plăţi compensatorii care acoperă reducerile de venituri datorate reducerii şi eliminării 
unor preţuri de intervenţie. 

Esenţa noii reforme a pieţei agricole constă în: 
- Facilitarea accesului la pieţe prin măsuri interne de diversificare a activităţii şi 

creşterea competitivităţii produselor şi reducerea taxelor vamale. 
- Reducerea susţinerii interne în vederea eliminării surplusurilor greu vandabile 

şi creşterea competitivităţii, în condiţiile concurenţei dure de pe pieţele 
internaţionale. 

- Reducerea exporturilor subvenţionate şi a altor forme mascate de susţinere care 
dis-torsionează comerţul internaţionale (credite de export, ajutor alimentar etc). 
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- Reducerea şi eliminarea subvenţiilor la export. 
Uniunea Europeană susţine actualizarea regulilor de bază ale OMC şi întărirea 

comerţului internaţional ca instrument important al dezvoltării. Totodată, UE asigură o 
integrare complexă a statelor membre în Piaţa Unică pe baza Tarifului Vamal Comun. 

Finanţarea politicii de piaţă se va face, din anul 2007, din Fondul Agricol 
European de Garantare, rezultat din FEOGA - garantare. 

3. 
Noile state membre (UE10) aplică din anul 2005 instrumente şi mecanisme de 

Politică Agricolă Comună, în baza prevederilor din tratatele de aderare. După aderarea 
României şi Bulgariei se asigură convergenţa măsurilor de politică agricolă naţională cu 
cea comunitară, cu derogări acceptate bilateral şi ca urmare a flexibilităţii admise prin 
reglementările Consiliului şi Comisiei Europene. România şi Bulgaria au optat pentru 
mecanismul plăţilor directe la hectar şi pe animal (SAPS) care se va introduce după ade-
rare şi va fi aplicat circa cinci ani, până la pregătirea condiţiilor cerute de Comunitate, 
după care se va introduce treptat mecanismul plăţii unice pe exploataţie (SPS), care va 
trebui să fie generalizat până în 2016 sau 2013, întrucât din 2013 se preconizează o altă 
reformă a PAC care va reforma sistemul aplicat în această etapă în UE 15. 

Plata directă (unică) pe suprafaţă (SAPS) este mai avantajoasă pentru România 
întru-cât admite stabilirea suprafeţei minime eligibile la un hectar şi a unei parcele la 
0,30 ha. Plata unică pe exploataţie (SPS) se aplică de la 0,30 ha pe exploataţie, ceea ce ar 
menţine parcelarea terenurilor în acest stadiu al agriculturii româneşti. De asemenea, 
SAPS nu presupune aplicarea mecanismului de retragere a terenurilor din cultură care ar 
încuraja abandonarea acestora. Aplicarea SAPS implică costuri mai mici, structuri mai 
simplu de aplicat, nu încurajează abandonul, asigură răgaz pentru restructurare etc. 

Tabelul 3. Efortul bugetar al României (plăţi), milioane € 
 2007 2008 2009 TOTAL 
a. AGRICULTURA  583 235,3 311,2 1129 
Plăţi directe  500 100 100 700 
Politica de dezvoltare rurală  83 135 211 429 
b. ACŢIUNI STRUCTURALE  68 226 492 786 
Fonduri structurale  63 186 396 645 
Fonduri de coeziune  5 40 96 141 
CONTRIBUŢIE LA BUGETUL UE  808 847 892 2547 
 Compensări ( Cash flow facility )  -500 -300 0 -800 
COFINANŢARE PRE-ADERARE 270 241 154 665 
TOTAL  1229 1249 1849 4327 
Top-up maxim  449 438 449 1336 
TOTAL  1678 1678 2298 5663 
BALANŢA NETĂ (TOTAL PLĂŢI MINUS 
CONTRIBUŢIA ROMÂNIEI LA BUGETUL UE)  1553 2277 2517 6346 

 

Vor fi unele modificări ale sumelor în funcţie de noile decizii ale Comisiei 
Europene, la sfârşitul anului 2006. Recent Comisia Europeană a anunţat creşterea 
sprijinului comunitar pentru România şi Bulgaria, în anul 2007, dacă decizia finală 
privind termenul de aderare la ianuarie 2007 va fi luată în toamnă. Cea mai mare 
parte din sprijin va fi alocată pentru plăţile directe. Dar, repartizarea finală va fi 
anunţată la sfârşitul anului 2006. 

Exigenţele noii reforme PAC faţă de utilizarea resurselor financiare provenite 
de la bugetul comunitar, schimbarea mecanismelor de susţinere a producţiei agricole 
cu mecanisme de sprijin a producătorilor pentru a se apropia de piaţă, ca şi măsurile 
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de liberalizare a pieţei agricole în consens cu acordurile OMC şi deciziile luate de 
Comunitate impun accelerarea integrării agricole pe baza unor măsuri care să asigure 
obţinerea de avantaje după aderare. Agricultura românească va trebui să se dezvolte 
pe aceleaşi coordonate cu agricultura europeană. Alegerea celor mai potrivite căi, 
instrumente şi mecanisme, acceptate şi de comunitate, depinde de deciziile de politică 
agricolă şi de gradul de pregătire necesară implementării adecvate şi corecte. 

 
 

Tema 9: MANAGEMENTUL PIEŢELOR AGRICOLE -FACTOR 
IMPORTANT AL CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII 

 
1.  Conţinutul pieţelor agricole în noua etapă a reformei Politicii Agricole 

Comune 
2.  Impactul măsurilor de reformă a pieţei după Agenda 2000 
3.  Evoluţia preţurilor agricole 

 
1. 

Funcţionarea pieţelor agricole se bazează pe principii concurenţiale, fiind 
sprijinită de mecanisme de politică agricolă favorabile echilibrului cerere - ofertă. 
Piaţa agricolă rămâne reglementată, cu toate că măsurile de liberalizare se intensifică. 

Unul dintre obiectivele de bază ale Politicii Agricole Comune este stabilizarea 
şi aprovizionarea ritmică a pieţei, în special pe seama resurselor interne 
(intracomunitare). Piaţa externă poate destabiliza pieţele interne, dacă produsele 
obţinute de Comunitate nu sunt competitive. Piaţa externă are un puternic caracter 
rezidual (ţările lumii exportă, de regulă, cantităţile de produse care exced consumul 
intern), iar preţurile produselor sunt fluctuante. Ca urmare a acestor influenţe, 
stabilizarea pieţelor interne este dificilă în condiţiile deschiderii pieţelor spre exterior. 

La nivelul Uniunii Europene s-au elaborat politici menite să îmbunătăţească 
funcţionarea pieţelor, adaptate periodic noilor situaţii economice şi având în vedere 
particularităţile agriculturii faţă de alte sectoare. Politicile naţionale au fost înlocuite, 
pentru majoritatea produselor agricole, de reglementări comune de funcţionare a 
pieţelor şi de comercializare a produselor. 

Stabilizarea pieţelor agricole se realizează la nivel comunitar, asigurându-se în 
ultimele decenii o anumită specializare a producţiei pe zone şi state membre, în 
funcţie de avantajele comparative şi de transformarea lor în avantaje competitive. 

Managementul pieţelor agricole urmăreşte în prezent îmbunătăţirea 
mecanismelor PAC de stabilizare a pieţelor în contextul globalizării şi al extinderii 
Uniunii la 27 state membre, la care este previzibil să se adauge în viitor şi alte state 
aflate în diferite stadii de negociere. 

Extinderea globalizării, care are ca element central liberalizarea comerţului 
internaţional agricol, determină schimbări importante în managementul pieţelor. 
Eliminarea subvenţiilor la exportul produselor agricole, reducerea susţinerii interne a 
agriculturii şi chiar renunţarea la susţinerea acestui sector fac parte din agenda 
negocierilor din cadrul OMC. Prin măsurile de facilitare a accesului la pieţe se creează 
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mari oportunităţi pentru toate ţările lumii. Pentru a beneficia de aceste oportunităţi, 
soluţia principală este creşterea competitivităţii produselor agricole pe piaţă. 

Politica Agricolă Comună a creat un sistem de gestionare a resurselor şi 
produselor agricole prin intermediul Organizărilor Comune de Piaţă. Prin acest sistem 
se realizează unicitatea pieţei produselor agricole prin integrarea armonioasă a 
agriculturii în Piaţa Unică, o mare piaţă regională în expansiune, singura piaţă din 
lume care s-a dovedit viabilă.  

Principalele tipuri de Organizări Comune de Piaţă pe produse şi grupe de 
produse, în Uniunea Europeană, care sunt supuse unor reglementări specifice, sunt: 
- Organizarea Comună de Piaţă a culturilor în arabil (cereale, oleoginoase, culturi 

proteice etc). 
- Organizarea Comună de Piaţă pentru amidon de cartof şi furaje uscate. 
- Organizarea Comună de Piaţă a culturilor de in şi cânepă. 
- Organizarea Comună de Piaţă a seminţelor. 
- Organizarea Comună de Piaţă a fructelor şi legumelor proaspete şi procesate. 
- Organizarea Comună de Piaţă a zahărului. 
- Organizarea Comună de Piaţă a florilor şi plantelor decorative. 
- Organizarea Comună de Piaţă a tutunului. 
- Organizarea Comună de Piaţă a vinului. 
- Organizarea Comună de Piaţă a cărnii (carne de bovine şi ovine, carne de porc, 

carne de pasăre etc). 
- Organizarea Comună de Piaţă a laptelui şi produselor lactate. 
- Organizarea Comună de Piaţă a unor produse mediteraneene (ulei de măsline, sta-

fide etc). 
Astfel, calitatea este recunoscută ca un factor major al competitivităţii. Aceste 

măsuri se completează cu asigurarea unor standarde minime în toate zonele, inclusiv 
cu stabilirea unor reguli privind Organizările Comune de Piaţă coroborate cu 
dezvoltarea rurală. 

Prin instituirea regulilor de calitate pentru fermieri şi' extinderea acestora şi în 
procesare cresc avantajele consumatorilor şi ale societăţii întregi. Impactul favorabil 
pe termen lung contribuie la creşterea viabilităţii comunităţilor rurale. 

 
2. 

Reforma radicală a pieţei agricole, începută în anul 1992 şi continuată de 
Agenda 2000, a adus mutaţii importante în sistemul de instrumente şi mecanisme de 
politică agricolă utilizate pentru stabilizarea acesteia. Rezultatele fac însă necesară 
reconsiderarea unor măsuri, decuplarea totală a sprijinului de producţie şi trecerea de 
la susţinerea acesteia la un alt mod de susţinere a veniturilor, pentru a stimula 
obţinerea lor, prioritar, de pe piaţă şi prin diversificarea surselor de provenienţă. 

În perioada 2001-2004, Uniunea Europeană a simplificat sistemul de susţinere 
a pieţei şi a făcut paşi importanţi spre liberalizarea acesteia, aşa cum rezultă din 
analiza evoluţiei preţurilor de intervenţie şi a sistemului de ajutoare. 

Consiliul European a decis, în octombrie 2002, „îngheţarea" la nivelul anului 
2005 a cheltuielilor anuale pentru finanţarea măsurilor pentru Organizările Comune 
de Piaţă. 
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Pentru respectarea disciplinei financiare, în perioada 2007-2013, se va adopta 
un mecanism de stabilizare a cheltuielilor agricole. Plăţile directe vor fi reduse ex-
ante în cazul depăşirii plafoanelor stabilite. 

Au fost revizuite politicile de piaţă pentru anumite culturi şi producţii, astfel: 
- la cereale se aplică o reducere cu 50% a creşterii lunare a preţului de 

intervenţie; 
-   la secară s-a renunţat complet la intervenţie; 
-   la grâul dur s-a redus ajutorul suplimentar până la 285 Euro/ha în zonele 

tradiţionale şi se va elimina în celelalte zone, concomitent cu introducerea unei prime 
speciale de 40 Euro/tonă, începând cu 2004-2005; 

-   la orez, preţul de intervenţie se reduce la jumătate (150 Euro/tonă) şi se 
plafonează cantităţile achiziţionate prin intervenţie la 75000 tone anual, creşte 
ajutorul direct de la 52 Euro/t la 177 Euro/t, din care ajutorul de 102 Euro/t va fi 
decuplat de producţie; 

-   la culturile energetice se asigură un ajutor direct de 45 Euro/ha; 
-   primele pentru uscarea cerealelor, seminţelor oleaginoase, seminţelor de in, 

a inului şi cânepii vor creşte de la 19 Euro/ha la 24 Euro/ha; 
-   la furajele uscate, ajutorul va fi de 33 Euro/t, din 2004-2005; 
-   la nuci, ajutorul existent la acea dată va fi înlocuit cu un ajutor unic, de 

120,75 Euro/ ha, în limita unei suprafeţe cultivate de 800.000 hectare la nivelul UE; 
-   la lapte şi produse lactate, va fi redus preţul de intervenţie, astfel: la unt cu 

25% în perioada 2004-2007; la lapte praf degresat cu 15% în perioada 2004-2006; 
plăţile compensatorii vor creşte în trei etape, până la 35,5 Euro/tonă, începând cu 
2006; intervenţiile vor fi limitate pentru unt la 30.000 tone, începând din 2007; a fost 
amânată desfiinţarea cotelor la lapte, până în 2014/1015. 

 
3. 

Preţurile produselor agricole supuse reglementărilor comunitare denumite şi 
preţuri instituţionale sau de intervenţie se stabilesc pentru toate statele membre, în 
Euro la nivel comunitar şi se transformă în monedă naţională. Preţul unic se referă la 
anumite produse agricole care beneficiază de sprijin comunitar şi care la nivel 
naţional se multiplică cu un coeficient de reprezentare, ceea ce determină o 
diferenţiere între acestea.   

Preţurile de intervenţie s-au stabilit pe baza evoluţiei preţurilor interne 
(comunitare), iar în prezent evoluează în funcţie de preţurile pieţei mondiale. Dacă în 
trecut preţurile instituţionale aveau un nivel ridicat faţă de preţurile mondiale, 
ulterior, la noile măsuri de reformă s-au făcut unele modificări rându-se creşterea şi 
stabilizarea veniturilor agricultorilor, în prezent aceste preţuri se apropie de preţurile 
mondiale, în unele cazuri fiind inferioare acestora. 

Sistemul de preţuri agricole s-a simplificat mult, intervenţiile pe această cale 
fiind tot mai reduse şi au tendinţă de eliminare în procesul de liberalizare a pieţei. 
Principala cale de susţinere a agriculturii a devenit sprijinul direct şi deplasarea 
măsurilor de la susţinerea producţiei la susţinerea producătorilor în scopul apropierii 
de piaţă, de cerinţele consumatorilor. 
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Produsele agricole se comercializează la preţul pieţei, care se formează liber, 
pe baza raportului cerere-ofertă. Intervenţia are loc numai atunci când preţurile pieţei 
scad sub limita critică şi afectează puternic veniturile producătorilor agricoli. 

Măsurile de politică agricolă au contribuit la stabilizarea şi, în unele cazuri, la 
reducerea preţurilor reale. Preţurile nominale însă au crescut la produsele vegetale, 
cerealele fiind mai bine sprijinite de Comunitate. Prin mecanismul de reducere a 
preţurilor de intervenţie s-a reuşit stoparea creşterii preţurilor de producţie, cu impact 
favorabil asupra preţurilor alimentelor la consumator şi deci a inflaţiei. 

Menţinerea nivelului preţurilor reflectă stabilitatea pieţei şi respectiv o inflaţie 
controlată. Pentru statele candidate la aderare, menţinerea la un nivel stabil a indicilor 
preţurilor este o importantă condiţie pentru aderarea avantajoasă. Noile state membre 
(UE 10) au îndeplinit această condiţie. 

România şi Bulgaria trebuie să facă eforturi deosebite pentru reducerea 
inflaţiei, ca urmare a creşterii preţurilor la alimente şi la alte produse înainte de 
aderare, deoarece după aderare preţurile produselor agricole vor creşte ca urmare a 
alinierii la preţurile comunitare şi mondiale. 

Dacă avem în vedere faptul că procesul de liberalizare se accentuează iar 
preţurile se aliniază celor mondiale, România nu poate spera la avantaje comunitare 
provenite prin aplicarea mecanismului preţurilor de intervenţie. 

Preţurile pieţei mondiale se formează pe baza negocierilor directe, a licitaţiilor 
organizate de importatori, pe baza cotaţiilor la bursă etc. Avantaje durabile pot 
rezulta numai pe calea creşterii competitivităţii produselor româneşti pe piaţă, atât 
prin măsuri de îmbunătăţire a calităţii, cât şi de reducere a costurilor. 

Un indicator important pentru creşterea şi stabilizarea veniturilor agricultorilor 
este menţinerea unui raport echitabil între preţurile primite pentru produsele 
comercializate şi preţurile plătite pentru mijloacele de producţie. La nivelul Uniunii 
Europene (UE 15 dar şi UE25), acest raport, care se reflectă în foarfecă preţurilor 
agricole, arată o evoluţie apropiată între cele două categorii de preţuri. 

Foarfecele preţurilor exprimă relaţiile dintre indici preţurilor produselor 
agricole şi indici preţurilor inputurilor achiziţionate de agricultori. în UE 15, aceste 
relaţii arată un grad de acoperire ridicat a achiziţiilor făcute în raport cu veniturilor 
obţinute din vânzări (peste 90%). În noile state membre, raportul de schimb a fost 
nefavorabil agriculturii în timpul perioadei de tranziţie şi deci foarfecă preţurilor a 
avut tendinţă de deschidere, ca urmare a creşterii mai rapide a preţurilor inputurilor. 
Dar, treptat, aceste ţări s-au apropiat de tendinţele vechilor state membre. 

Raportul dintre indicele preţurilor produselor agricole primite de către agri-
cultori şi indicele preţurilor inputurilor industriale plătite de către aceştia a scăzut de 
la 73% în 1994 la 38,7% în 2001, ceea ce arată un proces accentuat de acumulare a 
capitalului pe seama agriculturii. Decapitalizarea exploataţiilor agricole a adâncit 
decalajul agriculturii româneşti faţă de agricultura UE, ceea ce creează dificultăţi 
mari după aderare şi poate determina reducerea competitivităţii ca urmare a şocurilor 
aderării dacă managementul nu este performant. 

Sprijinirea modernizării agriculturii româneşti din fonduri comunitare şi din 
bugetul naţional va trebui să fie conjugată cu restructurarea industriilor care produc 
inputuri pentru agricultură, iar creşterea veniturilor agricultorilor necesită ample 
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programe de sporire a randamentelor la hectar şi pe animal, diversificarea producţiei 
şi creşterea calităţii acesteia, respectarea normelor comunitare pentru a obţine 
sprijinul solicitat. Un rol esenţial în acest scop revine cercetării ştiinţifice naţionale a 
cărei organizare şi sprijinire sunt mult rămase în urmă. 

 
 

Tema 10: POLITICA COMERCIALĂ ŞI COMERŢUL EXTERN CU 
PRODUSE AGROALIMENTARE 

 
1. Comerţul extracomunitar cu produse agricole şi alimentare 
2. Relaţii comerciale ale UE cu regiuni şi ţări 
3. Comerţul intracomunitar cu produse agricole şi alimentare 
 

1. 
Comerţul cu produse agricole şi alimentare ocupă din cele mai vechi timpuri un 

loc important în economia mondială. Pe termen scurt şi mediu comerţul agricol se 
caracterizează prin fluctuaţii şi tensiuni , iar pe termen lung prin disparităţi şi decalaje 
între ţările bogate şi sărace, între diferite zone şi regiuni geografice 

In ultimele decenii, comerţul mondial a cunoscut o creştere semnificativă, pe 
fondul globalizării economiilor. Nevoia de schimb de produse agricole este 
determinată de răspândirea inegală a surselor de hrană şi implicit a resurselor 
alimentare. Expansiunea comerţului agricol a fost mai rapidă decât cea a producţiei 
agricole, ceea ce arată creşterea interdependenţelor dintre ţări şi integrarea economică 
crescândă la scară mondială. 

La nivel mondial, comerţul agricol deţine o pondere redusă din producţia 
agricolă totală (cea 15%), cea mai mare parte a acesteia fiind destinată, prioritar, 
consumului intern. Cauza principală constă în faptul că ţările lumii exportă ceea ce le 
prisoseşte peste cererea internă, comerţul agricol având un puternic caracter rezidual. 

Cele mai importante produse comercializate sunt cerealele, oleaginoasele, 
produsele lactate, băuturile, uleiurile vegetale şi grăsimile. Cei mai mari exportatori 
sunt SUA şi UE, care deţin câte o cotă de 19% din exporturile la nivel mondial. 

Uniunea Europeană este un competitior important pe piaţa mondială a 
produselor agricole, alături de Statele Unite ale Americii, Canada, Rusia, China, 
Japonia, Australia, Noua Zeelandă, Brazilia etc. 

Importanţa comerţului agricol s-a redus în ultimii ani. în anul 2004, comerţul 
extra-comunitar cu produse agricole în comerţul total extracomunitar deţinea o 
pondere de 6%, faţă de 9%, în anul 1995. Uniunea Europeană a importat, în anul 
2004, produse agricole în valoare de 60,298 miliarde Euro, comparativ cu exportul 
care a atins nivelul de 57,797 miliarde Euro. Astfel, balanţa comercială s-a încheiat în 
anul 2004 cu un deficit de 2,5 miliarde Euro. 

Comparativ cu 1995, importurile au crescut cu 24%, iar exporturile cu 34%. 
Produsele alimentare acoperă mai mult de o treime din importuri, 37%, nivelul 
acestora crescând de la 14,5 miliarde Euro, în 1995, la 22,8 miliarde Euro, în anul 
2004, reprezentând o creştere de mai mult de 50%. 
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Exportul extracomunitar este format, în proporţie de 51%, din produse 
alimentare cu valoare adăugată ridicată. La aceste produse exporturile au atins nivelul 
de 30,7 miliarde Euro, cea mai mare parte (mai mult de jumătate) fiind reprezentată 
de băuturi alcoolice (vin, bere şi băuturi alcoolice tari), de produse lactate şi alte 
preparate etc. Ca rezultat, în anul 2004, Uniunea Europeană a înregistrat un surplus 
de 8 miliarde Euro. La polul opus se află materiile prime agricole: unele legume şi 
fructe pentru care balanţa comercială a înregistrat un deficit de 9,6 miliarde Euro. 
Pentru cereale şi produse din cereale, situaţia este asemănătoare, importurile fiind de 
13,2 miliarde Euro, iar exporturile de 7,2 miliarde Euro, rezultând un deficit al 
balanţei comerciale de 6 miliarde Euro. La produsele oleaginoase (soia şi şroturi din 
soia), UE înregistrează cele mai mari deficite comerciale. 

Uniunea Europeană deţine cote importante din exportul de vin, unt, brânzeturi 
şi din importul mondial de oleaginoase şi vin. 

La animale vii, carne, produse lactate, ouă, miere, plante şi produse floricole, 
produse de morărit şi panificaţie, malţ şi extracte vegetale, zahăr şi produse 
zaharoase, preparate din cereale şi din făină, alte produse alimentare preparate, 
băuturi şi oţet, tutun şi produse substituibile, balanţa comercială a Uniunii Europene.  

Uniunea Europeană este exportator net la animale vii, carne, produse lactate, 
oua, miere, plante şi produse floricole, produse lactate, ouă şi miere, animale vii, 
produse de morărit şi panificaţie, malţ, zahăr şi produse zaharoase, preparate din 
cereale şi făină, vin, băuturi nespirtoase şi spirtoase, tutun şi produse substituibile. 
Produsele la care Uniunea Europeană este importator net sunt: unele legume, 
rădăcinoase şi tuberculi unele fructe, nuci, citrice şi pepeni, cafea, ceai şi condimente, 
unele cereale furajere seminţe oleaginoase, grăsimi şi uleiuri, preparate din carne, 
cacao şi produse din cacao preparate din legume, unele fructe şi nuci. 

Principalele grupe de ţări parteneri de export ai statelor membre sunt: ţările 
semnatare ale Acordului Nord American de Comerţ Liber (North America Free Trade 
Agreement, NAFTA) - 26,2%, Bazinul Mediteranean 13,8%, Statele semnatare ale 
Convenţiei Lome - 6,9% şi ţările candidate la aderare - 5,2%. Principalele ţari 
partenere la exportul de produse agroalimentare sunt: Statele Unite - 22,1%, Rusia - 
7,5% şi Elveţia - 7,2%. Ponderea exporturilor Uniunii Europene către România este 
de doar 1,4% din total export. 

Uniunea Europeană importă produse agricole şi alimentare din Statele 
Mercosur -22,5%, Statele semnatare ale Convenţiei Lome - 14,9%, NAFTA - 13,5%, 
ţările din Bazinul Mediteranean - 10,3%, iar din ţările candidate doar 5,7%. 

 
2. 

Relaţiile comerciale ale Uniunii Europene cu ţările mediteraneene 
Uniunea Europeană a încheiat numeroase acorduri cu ţările mediteraneene, 

încă de la jumătatea anilor '70, perioadă în care acordurile cuprindeau concesiile 
comerciale ale Comunităţii Economice Europene care facilitau accesul produselor din 
ţările mediteraneene pe piaţa comună. Interesul manifestat de gruparea europeană 
pentru ţările meditaraneene devine mai evident după aderarea Greciei, Spaniei şi 
Portugaliei. în anul 1995, la Barcelona, Uniunea Europeană încheie Parteneriatul UE 
cu ţările mediteraneene, respectiv cu 12 ţări din bazinul mediteranean: Algeria, 
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Maroc, Tunisia, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Siria, Turcia, Cipru, Malta şi Autorita-
tea Palestiniană, obiectivul acestui parteneriat fiind crearea unei largi zone de liber 
schimb între ţările semnatare, prin eliminarea progresivă a barierelor comerciale. 

Relaţiile comerciale ale UE cu NAFTA (ţările din Acordul Nord-Atlantic de 
Comerţ Liber). În anul 1995, Comisia Europeană, semnează la Madrid, acordul Noua 
Agendă Transatlantică, transformat în anul 1998 în Noua Piaţă Transatlantică. Acest 
proiect avea ca obiectiv crearea unei de comerţ liber între UE şi SUA. Datorită 
opoziţiei Franţei şi Germaniei, Consiliul European nu a validat documentul. Ulterior, 
comisia a propus un document îmbunătăţit prin care se urmărea atenuarea barierelor 
tarifare în cadrul schimburilor reciproce. 

Exportul de produse agroalimentare ale UE depăşeşte importul cu 1392 mln. 
euro pe seama produselor manufacturate. Dacă la importul materiilor prime agricole 
se înregistrează deficit al balanţei comerciale, în special pe seama seminţelor de soia 
şi a şroturilor, la export UE are excedent la o serie de produse prelucrate. Principalii 
parteneri comerciali ai UE, atât la exportul cât şi importul de produse agroalimentare, 
sunt SUA, Rusia, Elveţia, Norvegia, Brazilia, Argentina, Turcia, Japonia, Australia şi 
Noua Zeelandă. 

Relaţiile comerciale ale UE cu ţările MERCOSUR (piaţa comună a Americii 
Latine) 

UE a încheiat un acord de comerţ liber schimb cu ţările din America Latină în 
anul 1995, care prevedea liberalizarea progresivă, pe parcursul a 10 ani, a 
schimburilor comerciale între cele două grupări regionale, negocierile sectoriale 
începând cu anul 1999. Diferenţele export-import la produsele agroalimentare sunt 
nesemnificative, au avut o tendinţă de reducere în anii 2002 şi 2003, pentru ca în anul 
2004, pe fondul negocierilor dure din cadrul OMC, să se adâncească. 

 
3. 

Relaţiile comerciale dintre statele membre sunt mult mai intense decât cele cu 
statele terţe. în anul 2007, comerţul intracomunitar cu produse agricole şi alimentare 
a atins nivelul de 183 miliarde Euro, la importuri, de trei ori mai ridicat decât 
importul din ţările terţe. La exporturi, situaţia este asemănătoare, exportul 
intracomunitar atingând nivelul de aproximativ 187 miliarde Euro, de trei ori mai 
mare decât exportul extracomunitar de 61 miliarde Euro.  

Schimburile intracomunitare cele mai intense realizează Germania, Marea 
Britanie, Franţa, Italia, Olanda şi Belgia, atât la importuri, cât şi la exporturi. 

Intrarea în Uniunea Europeană a noilor membri a adus un plus de 25,5 miliarde 
Euro la importuri şi de 46,9 miliarde Euro la exporturi.  

În ultimii ani, Uniunea Europeană s-a confruntat cu un declin al exportului de 
produse agricole şi alimentare, ca rezultat al reformelor Politicii Agricole Comune, al 
reducerii subvenţiilor în urma negocierilor din cadrul rundelor Organizaţiei Mondiale 
a Comerţului şi a Concurenţei tot mai intense pe piaţa mondială. 

Uniunea Europeană importă 85% din produsele exportate de ţările africane şi 
45% din produsele exportate de America Latină. Importurile comunitare din ţările în 
curs de dezvoltare sunt mai mari decât importurile din acelaşi grup de state realizate 
de SUA, Australia, Japonia, Canada, Noua-Zeelandă, considerate împreună. 
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Comerţul exterior cu produse agroalimentare al României cu Uniunea Europeană 
Apropierea României de structurile comunitare se realizează şi prin creşterea 

volumului comerţului exterior, care a devenit preponderent pe această relaţie. În 
comerţul exterior cu produse agroalimentare al României, cel mai important partener 
a devenit Uniunea Europeană, care furnizează peste o treime din importul agricol şi a 
preluat peste jumătate din exportul agricol românesc. Exporturile agricole ale Uniunii 
Europene în România sunt favorizate de nivelul calitativ superior al produselor şi de 
regimul preferenţial acordat de România la importul de produse agricole din UE, în 
baza Acordului European. 

În perioada de tranziţie la economia de piaţă şi de preaderare a României la 
Uniunea Europeană, schimburile comerciale cu produse agroalimentare dintre 
România şi statele membre se caracterizează prin: 
- România este importator net de produse agroalimentare din Uniunea 

Europeană, înainte de 1990, ţara noastră era net exportatoare de produse 
agricole în statele membre ale Comunităţii Europene. 

- Deficitul comerţului agricol cu Uniunea Europeană a marcat o tendinţă de 
reducere în totalul deficitului înregistrat în comerţul României cu UE, de la 
56% în 1993, primul an de funcţionare al Acordului Interimar, la 20% în 2001. 

- Exportul de produse agroalimentare al României în Uniunea Europeană a 
crescut an de an, de la 293 milioane Euro în anul 2001, la 428 milioane Euro în 
anul 2004. Importul de produse agroalimentare al României din Uniunea 
Europeană s-a dublat 
în aceeaşi perioadă: de la 450 milioane Euro în anul 2001, a ajuns la 807 

milioane Euro în anul 2004. Pe categorii de produse, România are o balanţă pozitivă 
la următoarele: animale vii, produse lactate, ouă, miere şi alte produse agricole de 
origine animală, legume, seminţe şi fructe oleaginoase şi alte produse agricole de 
origine vegetală, preparate din carne.  

Balanţa comercială a României în relaţiile cu Uniunea Europeană este negativă 
la următoarele categorii de produse: carne, plante şi produse floricole, fructe, ceai, 
cafea şi condimente, cereale, produse de morărit şi malţ, extracte vegetale, grăsimi 
animale şi vegetale, zahăr şi produse din zahăr, cacao şi produse din cacao, preparate 
din cereale şi făină, preparate din legume, fructe şi nuci, alte preparate, băuturi, 
băuturi alcoolice şi oţet, reziduuri şi pierderi din industria alimentară şi tutun.  

Întrucât România are în mare măsură o agricultură concurentă şi nu 
complementară agriculturii comunitare, creşterea schimburilor comerciale externe prin 
refacerea şi dezvoltarea legăturilor tradiţionale cu ţări din CSI, ţările arabe producătoare 
de petrol, China, Japonia etc. este o necesitate a creşterii eficienţei la export. 
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