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COMUNICAT DE PRESA 

Ce strategie alegem pentru porumbul european? 

Milano, 7 noiembrie 2018 

Întruniți la Milano la 6 noiembrie 2018, membrii Asociației Europene a Producătorilor de Porumb C.E.P.M. 

pun la îndoială strategia urmată de Europa, care conduce la importuri anuale din ce în ce mai mari de 

porumb în Uniunea Europeană. Prin urmare, C.E.P.M solicită autorităților europene să instituie o politică 

coerentă care să promoveze producția de porumb în UE, în contextul creșterii cererii. 

După ce, în 2017/2018, UE a ajuns cel mai important importator mondial de porumb, UE se află în proces 

de consolidare a acestei poziții, iar importurile au crescut deja cu 14% la inceputul lui noiembrie față de 

perioada corespunzătoare a anului trecut. Brazilia, cu o cotă de piață de 41%, este în prezent principalul 

său furnizor. Importurile în creștere, provenind din țări ale căror standarde și condiții de producție nu sunt 

la fel de stringente ca cele impuse producătorilor europeni, ajung să exercite presiune asupra prețurilor 

europene ale porumbului! Unde este coerența? 

Este timpul ca autoritățile europene să analizeze această incoerență prin promovarea producției de 

porumb în UE. Pentru CEPM, aceasta include: 

- Încetarea slăbirii protecției tarifare vamale la granițele UE și refuzul oricăror noi concesii privind porumbul 

în negocieri bilaterale. 

- Îmbunătățirea competitivității porumbului european prin accesul la inovație în protecția culturilor și 

cercetarea varietală. 

- Consolidarea instrumentelor "economice" ale politicii agricole comune, cum ar fi plățile directe, 

gestionarea riscurilor și sprijinul pentru investiții, renunțarea la noile cerințe privind condiționalitatea. 

Potrivit lui Daniel Peyraube, președintele CEPM: "În aceste condiții, producătorii de porumb din UE vor 

putea să răspundă în mod durabil nevoilor pieței europene și să răspundă așteptărilor crescânde ale 

societății în ceea ce privește mediul și adaptarea la schimbările climatice. Fără un răspuns adecvat, 

autoritățile UE, cetățenii și producătorii UE nu pot decât să deplângă dependența crescândă a UE față de 

importurile de porumb brazilian și ucrainean ". 

Arnaud Perrein, vicepreședinte al CEPM și președintele APPR, a adăugat că, deși România încheie un an  

agricol favorabil, situația fermierilor rămâne fragilă pe termen mediu, dată fiind meteo-dependența culturii 

de porumb. In afara secetei ce afecteaza ciclic România, trebuie menționat că peste 30% din sămânța de 
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porumb utilizată este necertificată, ceea ce ramane una dintre vulnerabilitățile țării noastre pentru această 

cultură, iar performața națională este afectată de fărâmițarea terenurilor agricole”. 

Pentru informații suplimentare, va rugăm să contactați: 

cristina.cionga@apprs.ro, tel. +40 727 734996 

office@apprs.ro 
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