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România are nevoie de consolidarea unei
agriculturi de mijoc
Prin ce mijloace? INTEGRARE INTEGRARE INTEGRARE

Obiectiv al actualului program de guvernare “Identificarea de măsuri
menite să conducă la dezvoltarea rolului economic al organizațiilor
asociative din agricultura”

Asocierea în agricultură în UE
• din cele 13 milioane de agricultori, 7 milioane
sunt membri ai 38 000 de cooperative, care
procesează și comercializează 50% din totalul
producției;
• Dacă în Olanda gradul de organizare este de
104%, iar media UE este de 34%, în România
gradul de organizare al producătorilor este
extrem de scăzut, sub 1%.

Beneficiile asocierii

•
•
•

Comerciale:
contracte comerciale sigure;
oferirea unor cantităţi mari de produse de calitate omogenă;
creşterea puterii de negociere;

”Nici un supermarket nu cumpără cu sacoșa!” (fost Ministru al Agriculturii)

•
•
•

Tehnice și de infrastructură:
Achiziționarea la comun a input-urilor;
Planificarea producției, marketing adecvat;
Diviziunea muncii.

 Financiare:
• sprijin financiar din fonduri europene;
• capacitatea de a contracta împrumuturi.

Programul “Dezvoltare Rurală prin antreprenoriat
și asociere”

• Program pilot de susținere a dezvoltării de forme asociative în cele trei provincii
istorice ale țării

CRPE- componenta de cercetare și advocacy
 Unirea face puterea.....
..... Ce ar trebui să facă puterea pentru a sprijini ”unirea” micilor
producători?

Modele și bune practici pentru asocierea
sustenabilă în agricultură
- am vorbit cu 76 de producători agricoli din
Cluj, Iași, Suceava, Dâmbovița, Teleorman și Argeș);
- modele de succes: Ardan, Fructul Secuiesc, Alba
Afroda. Numitor comun: abordare complexă, ”la firul
ierbii”;
Concluzii
- Nu putem rămâne cantonați în paradigma ”omul
sfințește locul”, leadership-ul local trebuie stimulat și sprijinit

- asocierea are nevoie de susținere din aval, dar și din amonte: lanțuri de
producție scurte (ex. Furgoneta cu alimente), agricultura sprijinită de
comunitate (ASAT);

Bune practici
• Identificarea oportunităților de dezvoltare agricolă ale regiunii;
• Determinarea potențialului agricol;
• Acțiuni de facilitare comunitară;
• Susținerea unui grup de inițiativă puternic;
• Colaborarea cu autoritățile locale;
• Consultanță tehnică și pe plan de afaceri;
• Organizarea de târguri, vizite de studiu;
• Facilitarea accesului la capital.

Asocierea micilor producători și fiscalitatea
•

Noul sistem de impozitare a
veniturilor din agricultură – o reușită?

•

Cota redusă de TVA – parțial ✓

•

facilităţi fiscale pentru forme
asociative:
 cote reduse de TVA pentru
comercializarea în comun a
producţiei sau pentru
achiziţionarea input-urilor
agricole;
 neimpozitarea profitului
reinvestit;

Creditare și microcreditare
•

Majoritatea micilor producători – nebancabili
(40% nu au acces la credit)

•

Microcreditarea- veriga lipsă

•

Se adresează celor aproximativ 3 milioane de
exploatații care nu primesc bani europeni

•

finanțează capitalul circulant atât de necesar
fermelor de dimensiunile celor din România
LICHIDITĂȚI

•

Avantaj major: Rambursarea creditului în
funcție de sezonalitatea afacerii

•

Necesitatea creării unui fond de
microcreditare ✓ (OUG 05/14/2012 privind
unele măsuri pentru dezvoltarea
fermelor de familie)

Asocierea în agricultură – calea produselor
românești spre marile lanțuri de comercializare?
Asocierea –esențială pentru facilitarea accesului
la lanturile de retail = PUTERE DE NEGOCIERE!
•
•
•
•
•

conectarea fermierilor la piaţă;
furnizarea de servicii de consultanţă;
oferirea de facilităţi pentru depozitare;
furnizarea de inputuri agricole;
facilitatea încheierii de contracte formale
între fermieri şi marile reţele de
comercializare.

Necesități:
•

susținerea realizării de către marile lanțuri
comerciale a unor parteneriate cu asociații,
cooperative, grupuri de producători;

Recomandări pentru noul PDR
•

Este nevoie de o politică stimulativă integrată– o măsură în noul PDR
2014-2020 - care să vizeze:

•

o fază premergătoare etapei de funcţionare (de organizare a grupului de
inițiativă, înfiinţare şi consolidare a cooperării), care va presupune
activități de dezvoltare a capitalului social/facilitare comunitară și
pregătire (plan de afaceri / studiu de fezabilitate, înregistrare legală). Este
o etapă de constituire sau de reorganizare a formelor asociative

•

asistența integrată în primii ani de funcționare (Faza II), care să însoțească
atragerea de finanțare pentru proiecte de investiții (actual acoperite prin
măsura 142).

Vă mulțumesc!

