
 

Politica agricolă comunitară pune România la zid 
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Anularea totală a ajutorului de stat pentru agricultură, începând de anul viitor, este a doua 
lovitură mortală acordată fermierilor români de către UE 
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Prima lovitură a Comisiei Europene a fost dată în urmă cu doi ani, când legislaţia comunitară 
interzicea ţărilor membre utilizarea de soia modificată genetic, în ciuda faptului că aceeaşi 
legislaţie permitea importul acestui produs. Dacă majoritatea ţărilor europene nu au fost 
afectate de această decizie, România, în schimb, unul dintre principalii producători de soia, a 
primit o lovitură extrem de dură. De la o suprafaţă cultivată de aproximativ 200.000 de hectare 
în 2007, s-a ajuns în prezent la o suprafaţă de peste 40.000 de hectare, ţara noastră devenind 
un importator net al acestui produs. Spre exemplu, în 2006 importurile de soia ale României 
erau de 26 de milioane de euro, în timp ce în 2008 au urcat la 210 milioane de euro. A doua 
decizie, de eliminare a ajutorului de stat, în condiţiile în care subvenţia fermierilor români este 
de câteva ori mai mică decât a celor din Europa de Vest, lasă practic agricultura noastră la voia 
hazardului. 
Politica agricolă comună a Uniunii Europene s-a dovedit extrem de dură la adresa României, 
ţară cu un potenţial agricol estimat ca al doilea în Europa, după Franţa. Cu toate acestea, 
România nu are niciun cuvânt de spus la Bruxelles, unde deciziile se iau la influenţa unor ţări 
care pun mai presus de orice interesul propriu. O posibilă alegere a lui Dacian Cioloş în funcţia 
de comisar european pentru agricultură dă ceva speranţe producătorilor români, cu atât mai 
mult cu cât există tot mai multe voci la nivelul Comisiei Europene care cer ca fiecare ţară să-şi 
poată aplica propriile politici agricole în funcţie de potenţialul lor şi mai ales de specificul acestui 
important sector economic. Până atunci însă, fermierii români trebuie să accepte tot ceea ce se 
decide la Bruxelles, chiar dacă aceste conformări duc la falimentul multora dintre ei. Cel mai 



elocvent exemplu în acest sens îl regăsim în domeniul culturilor de soia sau de porumb, unde 
politica Comisiei Europene este pe cale să ne facă să renunţăm la acest tip de culturi sau, în cel 
mai bun caz, să ne limităm la producţii mediocre la hectar, pentru simplul fapt că ni se interzice 
accesul la tehnologiile de ultimă oră pe care biotehnologia ni le poate pune la dispoziţie.  
 
Am ratat preţul ridicat 
Preţul internaţional la soia se apropie în momentul de faţă de nivelul de 500 de euro/tonă. La o 
suprafaţă arabilă de aproape 10 milioane de hectare, România ar putea cultiva cu uşurinţă cel 
puţin 500.000 de hectare cu soia, ceea ce ar crea (conform studiilor de specialitate) o 
disponibilitate de export de cel puţin un milion de tone de soia. La preţul amintit, aportul valutar 
al fermierilor din România care cultivă acest tip de plantă ar fi de aproape o jumătate de miliard 
de euro. Anumite ţări ale Uniunii Europene au avut însă grijă ca România să nu atingă această 
performanţă, interzicându-ne, din 2007, să producem soia transgenică, singura care poate 
conduce la o asemenea performanţă. Până în 2007, din cele aproximativ 200.000 de hectare 
cultivate cu soia în România, circa 80% erau cultivate cu acest tip de seminţe. Este important 
de menţionat acest lucru, pentru simplul motiv că productivitatea şi lucrările de întreţinere în 
cazul acestui tip de soia sunt cu totul altele decât cele obţinute în cazul culturilor de tip 
convenţional. Suficient să spune că la soia convenţională se obţine o producţie de circa 1.200 
kg/hectar, în timp ce soia transgenică are o productivitate de 3.000-3.500 kg/hectar. Diferenţele 
amintite aici au făcut ca, după numai doi ani de la interdicţia impusă de Comisia Europeană, 
suprafaţa cultivată cu soia în România să se reducă deja la mai puţin de 50.000 de hectare, iar 
tendinţa fermierilor este de a renunţa definitiv la acest tip de cultură. Statul a promis fermierilor o 
subvenţie pentru culturile convenţionale de soia, pe care nu a acordat-o însă, iar de anul viitor 
nici nu mai poate fi vorba de o asemenea practică. Concluzia este că am devenit importatori de 
proteină vegetală, îndeosebi de furaje obţinute pe bază de soia.  

 

Nu cultivăm, dar importăm 
Paradoxurile nu se opresc însă aici. La nivelul Uniunii Europene, necesarul de furaje pentru 
fermele agrozootehnice este asigurat în proporţie de două treimi din import. Europa cumpără 
din America de Sud soia sau produse pe bază de soia în valoare de 37 de miliarde de dolari. 
Numai că aceste importuri, care  provin şi din Statele Unite ale Americii, precum şi din statele 
Americii de Sud (Brazilia, Argentina), unde seminţele transgenice sunt utilizate pe scară largă, 
conţin aproape exclusiv soia modificată genetic. Drept urmare, şi furajele conţin plante 
modificate genetic, lucru care se regăseşte de altfel şi în componenţa multor produse care 
necesită utilizarea soiei. Mai mult decât atât, o parte importantă de furaje se importă şi din 
Ucraina, care, nefiind membră a Uniunii Europene şi neavând o legislaţie clară în domeniu, 
utilizează pe scară largă seminţele modificate genetic (se presupune că peste 80% din culturi), 
pentru că acestea duc la randamente mult mai ridicate. În Insula Mare a Brăilei se cultivau, 
până în urmă cu doi ani, 17.000 de hectare cu soia. Managerul general al IMB, Lucian 
Buzdugan, spune că în momentul de faţă cultivă doar 4.000 de hectare, în primul rând pentru 
necesităţile societăţii, dar că începând de anul viitor suprafaţa va fi mult mai mică. Explicaţia 
este una cât se poate de simplă: culturile de soia convenţionale nu sunt rentabile, chiar la preţul 
la care s-a ajuns în prezent. Veniturile s-au redus cu peste 2,5%, în condiţiile în care costurile 
au crescut cu aproape 10%, îndeosebi pe componenta de tratamente cu ierbicide.  
 
Toleranţă zero 
O situaţie diferită o regăsim în cazul porumbului transgenic, unde Uniunea Europeană a 
acceptat cultivarea lui pentru un singur tip de hibrid, dar în nişte condiţii extrem de restrictive. 
„Până la Dumnezeu te mănâncă sfinţii”, aşa se poate traduce legislaţia Uniunii Europene în 



această privinţă, care are consecinţe dezastruoase pentru România, un mare producător, dar 
mai ales consumator de porumb. Şi aici suntem departe de a obţine performanţe. La staţiunea 
de cercetare-dezvoltare Lovrin (judeţul Timiş), principalii actori mondiali în domeniul 
biotehnologiei (companiile Monsanto, Pioneer şi Syngenta) au închiriat o suprafaţă de circa o 
jumătate de hectar pentru cultivarea experimentală a porumbului modificat genetic. Principalele 
caracteristici ale intervenţiilor genetice se referă la toleranţa la ierbicide pe bază de glifosat, dar 
mai ales la protecţia împotriva unor dăunători, cum sunt sfredelitorul european al porumbului 
(obstrinia) şi viermele rădăcinilor (diabrotica). Aceşti dăunători ridică mari probleme fermierilor 
din România şi nu numai, afectând uneori chiar până la 30-40% din producţia de porumb. 
Diferenţa între porumbul transgenic şi cel de tip convenţional este cât se poate de evidentă. În 
Statele Unite ale Americii se cultivă pe scară largă deja seminţe care încorporează aceste două 
gene ce duc la rezistenţa la dăunători. În Europa a fost acceptată cu greu introducerea 
seminţelor care conţin doar un singur tip de genă modificată, însă obţinerea aprobărilor pentru 
acest tip de cultură este extrem de complicată, motiv pentru care majoritatea fermierilor renunţă 
să le mai obţină. Asta în condiţiile în care în SUA se fac studii pe seminţe ce încorporează nu 
mai puţin de opt modificări genetice (există şi la Lovrin un asemenea hibrid). Se vorbeşte deja 
despre porumbul viitorului, la care fermierii români sunt însă opriţi să aibă acces. Şi asta pentru 
că la nivelul Comisiei Europene opozanţii introducerii în culturi a acestor seminţe sunt ţări care 
nu au aproape nimic comun cu agricultura, în sensul că nu dispun de un potenţial agricol 
semnificativ, sau ţări care îşi protejează propriii fermieri. Desigur, nu e cazul României. 
 
Nu există riscuri 
Comitetul Ştiinţific pentru Probleme de Alimentaţie al Comisiei Europene a evaluat, în urmă cu 7 
ani, siguranţa porumbului BT11 modificat genetic conform regulamentului pentru evaluarea 
alimentelor noi. Pe baza informaţiilor depuse la dosar şi a celor existente în literatura de 
specialitate, Comitetul a considerat că porumbul BT11 prezintă acelaşi grad de siguranţă pentru 
consumul alimentar uman ca şi porumbul obişnuit. Decizia prin care produsele din porumb 
modificat genetic BT pot fi comercializate ca aliment uman a devenit operaţională însă abia 
după 2004. În SUA, acest tip de porumb a devenit deja istorie, căci s-au introdus în cultură 
seminţe superioare din punctul de vedere al rezistenţei la dăunători. Diferenţa între porumbul 
BT şi cel de tip clasic este dată însă tot de randament. Astfel, dacă în cazul porumbului 
convenţional producţia este de circa 10,6 tone/hectar, în cazul celui modificat genetic producţia 
este de 11,9 tone/hectar, sporul de producţie fiind astfel de 1,3 tone/hectar. Asta în ţările cu 
agricultură performantă însă, căci în România nu se obţin, în cel mai fericit caz, mai mult de 6-8 
tone/hectar. În catalogul Comisiei Europene sunt înscrişi deja 36 de hibrizi BT, fiind cultivate în 
momentul de faţă peste 100.000 de hectare. Principalele ţări cultivatoare sunt Spania (cu 25 de 
hibrizi), Franţa (cu 6 hibrizi), Germania (cu 3 hibrizi), urmate de Portugalia şi Cehia. 
 


