
 
 

ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE PORUMB DIN ROMANIA 
Str. Garii nr. 2, Loc. Mihail Kogalniceanu, jud. Ialomita, Telefon: 0723.265.469/ 0723.265.470 

www.apprs.ro 
 

 

Plățile directe, încotro? 

 

15 mai 2018 

Conform unui document sosit de la Bruxelles, dar si declaratiilor directe a Comisarului Phil Hogan, 

Propunerea Comisiei Europene despre cum va arăta noua Politică Agricolă Comună după 2020, care ar 

urma să fie dată publicității la sfârșitul lui mai, conține o serie de elemente-surpriză în ceea ce privește 

subvenționarea fermelor prin plăți directe. Cum la începutul lunii Comisia a comunicat și proiectul său de 

Regulament privind Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027, care prevede 

reducerea cu 4% a fondurilor pentru plăți directe și măsuri obligatorii care să atenueze fenomenul de 

polarizare a acestora, se fac, la ora actuală, speculații despre diferitele scenarii posibile. 

Anunțat în mod repetat ca fiind unul dintre obiectivele esențiale ale reformei PAC,  un sprijin echitabil 

pentru veniturile agricultorilor relativ cu cele din alte sectoare va presupune, în viziunea Comisiei, o mai 

bună direcționare a subvențiilor. În Comunicarea privind viitorul alimentației și al agriculturii din luna 

noiembrie, se vorbea explicit despre redistribuire, degresivitate și plafonare ca metode de reducere a 

disparităților actuale ce vor fi la dispoziția statelor membre pentru a efectua necesare corecții la nivel 

național.  

Subiectul sprijinului acordat agriculturii prin Pilonul 1 a constituit o preocupare continuă pentru Asociația 

Producătorilor de Porumb din România, care a subliniat în mod repetat în presă și în alte apariții publice 

necesitatea participării active a reprezentanților României la grupurile de dialog civil de la Bruxelles, dar, 

mai ales, nevoia ca țara noastră să-și consolideze cât mai curând o poziție oficială în legatură cu noua 

reformă PAC si să-și construiască alianțe pentru a-și maximiza șansele de reușită. Tocmai de aceea, 

APPR a inițiat, la sfârșitul lunii martie, cu sprijinul Institutului de Economie Agrară al Academiei Române,  

prima dezbatere pe aceeași temă, eveniment care s-a bucurat de prezența reprezentanților DG Agri a 

Comisiei Europene. Evenimentul, primul cu această temă organizat în România din inițiativa 

fermierilor, a reunit in jurul mesei rotunde numeroși parteneri ai producatorilor agricoli din cadrul 

asociațiilor de industrie, cercetători, reprezentanți ai autorităților, ai universităților agricole si ai ambasadelor 

straine la Bucuresti.  

Se vorbește în această “Propunere” , un document de peste 90 de pagini, despre plățile pe suprafață ca 

fiind acordate în scopul sprijinirii venitului fermierilor - sistemul de plată de bază propunându-se a fi 

redenumit "schema de ajutor pentru venitul de bază” și, în acest context, despre faptul că, începând cu 

2021, Comisia Europeană ar urma să propună, un plafon de 60 000 € pentru plățile directe pe fermă. 

Totodată, schemele care să ducă la reechilibrarea transferurilor între exploatațiile mari și mici ar putea 

deveni obligatorii (să ne amintim că plafonarea plăților directe de la sume de peste 300 000 EUR a fost 

opțională si în cadrul Reformei Cioloș) 
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“Plafonarea” agită astăzi spiritele mai mult ca oricând, mai ales că însuși comisarul Hogan, într-o 

comunicare pe o rețea socială, vorbește despre nevoia de a găsi căi pentru un sprijin echitabil al veniturilor 

agricultorilor, avansând, în context, chiar cifra de 60 000 EUR ca limită superioară a sumelor acordate pe 

exploatație, deși declară, în același timp, că în viitorul PAC vor fi protejate în primul rând plățile directe.  

Cu scopul de a examina cum a valorificat România opțiunile oferite de PAC și, mai ales, care ar fi mixul de 

soluțiile dezirabile pentru noua perioada de programare bugetară, în funcție de prioritățile stabilite de 

decidenții politici, APPR a făcut o serie de simulări de calcul cu ajutorul specialiștilor de la Institutul de 

Economie Agrară. Acestea au fost prezentate la recentul Farm Food Forum al Federației Pro Agro, dar si la 

dezbaterile fermierilor APPR care au loc in cadrul târgului Agriplanta-Romagrotec 2018.  

Având de ales între degresivitate – aplicarea unei reduceri liniare de 5% din plățile de bază (respectiv 

SAPS)  ce depășeau 150 000 EUR (la care se putea adăuga o plafonare voluntară la cel mult 300 000 

euro/fermă) și plata redistributivă (cel puțin 5% din plafonul național pentru toate plățile directe se 

redistribuia sub forma unei plăți suplimentare acordate primelor 30 ha), România a ales redistribuirea (ca 

si Franța, Germania, Croația, Lituania și regiunea flamandă a Belgiei). 

Calculele au urmărit o comparație între sumele primite în anul 2015 ca rezultat al redistribuirii și sumele pe 

care aceiași beneficiari le-ar fi primit în cazul ipotetic în care s-ar fi aplicat degresivitatea, respectiv 

degresivitatea și plafonarea la 300 000 EUR. Analiza s-a făcut pe clase de mărime a exploatațiilor.   

Conform datelor APIA pentru 2015, în acel an ~6% din plafonul național pentru plăți directe a fost utilizat ca 
plată suplimentară acordată primelor 30 ha. De menționat că plata redistributivă pentru primele 5 ha a fost 
de doar 5 EUR/ha. 
 
În aceste condiții, redistribuirea a fost net favorabilă fermelor care lucrau între 5 si circa 120 ha, care au primit 
sume mai mari decât dacă s-ar fi aplicat degresivitatea. Fermele de peste 125 ha ar fi fost avantajate de 
reducerea cu 5% a sumelor de peste 150 000 EUR prevăzută de Regulamentul 1307/2013. O plafonare la 
300 000 EUR (care, conform Regulamentului, era opțională), ar fi afectat negativ doar fermele de peste 3500 
ha. Desigur că exploatațiile sub 5 ha au fost penalizate tocmai prin atribuirea unei valori scăzute sumei 
redistribuite până la această limită de suprafață (Tabelul 1). 
 
Printr-un model similar de calcul se poate evalua, pornind de la informațiile deja apărute despre propunerile 
privind sprijinul prin plăți directe în viitoarea PAC, impactul câtorva scenarii posibile asupra diferitelor categorii 
de ferme, în baza căruia decidenții politici pot delimita zonele în care doresc să intervină prioritar. 
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Tabelul 1. O COMPARAȚIE intre REDISTRIBUIRE, DEGRESIVITATE 5% peste 150.000 EUR, DEGRESIVITATE + PLAFONARE 
la 300.000 EUR (date 2015) 

 

 
Sursa: Calcule APPR si IEA 

 
 
 
 
 
 
Ce se propune pentru viitoarea PAC 
Conform propunerii privitoare la CFM apărute în 2 mai 2018, va continua efortul de atenuare a diferențelor 
dintre diferite niveluri ale plăților directe pe hectar din statele membre (“convergența externă”). Pentru toate 
statele membre în care nivelul plăților directe este sub 90% din media UE-27, jumătate din diferență va fi 
eliminată treptat pe parcursul a 6 ani. Graficul 1, preluat din Comunicarea Comisiei privind CFM, arată cum, 
în cazul României, de pildă, plata directă de unitatea de suprafață va crește.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redistribuire Degresivitate 5% Degresivitate + plafonare

HA SAPS redist. green. Total/ha SAPS degres. green. Total/ha

Potential 

castig/potent. 

Pierdere pe ha plaf. Total/ha

Potential 

castig/potent. 

Pierderepe ha

5 387 25 265 135 437 265 140 5 140 5

10 774 273 530 158 874 530 140 -17 140 -17

30 2323 1263 1590 173 2623 1590 140 -32 140 -32

100 7742 1263 5300 143 8743 5300 140 -3 140 -3

125 9678 1263 6625 141 10929 6625 140 0 140 0

200 15484 1263 10600 137 17486 10600 140 4 140 4

1000 77420 1263 53000 132 87429 53000 140 9 140 9

1750 135485 1263 92750 131 153000 -150 92750 140 9 140 9

2000 154840 1263 106000 131 174857 -1243 106000 140 9 140 9

3500 270970 1263 185500 131 306000 -7800 185500 138 7 -6000 136 6

4000 309680 1263 212000 131 349714 -9986 212000 138 7 -49714 126 -5

7000 541940 1263 371000 131 612000.1 -23100 371000 137 6 -312000 93 -38

10000 774200 1263 530000 131 874285.9 -36214 530000 137 6 -574286 79 -51
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Graficul 1. CONVERGENȚA PLAȚILOR DIRECTE (2027) 

 
Sursa: Comunicarea Comisiei Europene privind CFM 

 
Dacă plafonarea sumelor primite de o singură exploatație și plățile degresive ar putea deveni obligatorii în 
statele membre, se vor scădea întâi costurile cu munca salariată și/sau cu munca membrilor de familie, 
pentru a evita pierderile de locuri de muncă. Sumele economisite vor rămâne la dispoziția Statului Membru 
în scopul redirecționării către fermierii medii și mici și, eventual, către măsurile de dezvoltare rurală. Acest 
lucru urmează, însă, să fie clarificat și negociat pe pacursul următoarelor 18-24 de luni. 
 
Se mai propune menținerea subvențiilor pentru tineri fermieri (sub 40 de ani), pentru că înnoirea 
generațională constituie o prioritate în planurile de modernizare a PAC.  
 
Schemele pentru sprijin cuplat vor constitui în continuare o modalitate prin care statele membre pot sprijini 
producția într-o gamă largă de sectoare. 
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În ceea ce privește componenta de înverzire, se propune ca aceasta să fie profund transformată, din 
cauza faptului că actuala complexitate si suprapunere a dispozițiilor existente, cu alte scheme de agro-mediu, 
nu și-au atins în masura scontată scopul de a crește performanța PAC în materie de mediu și schimări 
climatice. Dacă obiectivele climatice și de mediu vor fi stabilite la nivelul UE, vor fi prevăzute ținte adecvate 
în planurile strategice PAC. Pornind de la cestea, statele membre vor elabora o combinație de măsuri 
obligatorii și voluntare în cadrul Pilonului 1 și Pilonului 2 prin planuri naționale detaliate. 
 
Opțiunea de a transfera până la 10% din plățile directe către dezvoltarea rurală sau invers, cu o flexibilitate 
suplimentară față de măsurile din Pilonul 2 care vizează obiective climatice și de mediu, se propune să 
rămână la latitudinea guvernelor naționale. 
 
Cum mare parte din măsurile propuse presupun o coordonare si inter-condiționare între cei doi piloni ai 

PAC, se vorbește si despre o nouă autoritate de gestionare a PAC, care va fi însărcinată cu asigurarea 

conformității planurilor cu strategiile de politică convenite și pentru nu va crea distorsiuni în cadrul 

sistemului pieței interne UE pentru produse agricole. 

 

De la aceste prime elemente care conturează arhitectura PAC la orizontul 2020, vom încerca, în perioada 

care urmează, să înțelegem care sunt opțiunile reale ale guvernelor naționale obligate să navigheze între 

Scyllele menținerii unor prețuri mici pentru alimente și unor venituri echitabile pentru agricultori și 

Charibdele născute din ambițiile tot mai mari privind implementarea standardelor de siguranță pentru 

sănătate și mediu. 

  


