Rolul ºi importanþa arendãrii
în vederea creºterii dimensiunii exploataþiilor agricole
n

Gabriel Popescu
Profesor universitar doctor

Academia de Studii Economice Bucureºti

Abstract. The lease reactivation, within the agrarian relations, at year 1994, was considered as a
“normal economic phenomenon”. The rent, as a price of the land lease, should equal gratify the interest
of those two marketer partners, land owner and leaseholder. The estimations prove the restrictive character of the lease for owner of the land, not through the hectare’s quantum, but through the total income
size gained by the family, as a result of the farm low size, or of the plot of land gave to lease. The lease as
a landed market’s action has demonstrated its role within the agriculture farm size increase, merely
through the restrictive manufactures factors character at the renters, which has substituted to the households.
Key words: the lease; farms’ size; households’ incomes; agrarian revolution.

Dupã cãderea comunismului, relaþiile agrare româneºti
cu referire la dimensiunea exploataþiilor agricole au evoluat
pe douã trasee distincte, dar contrare.
Primul traseu s-a desfãºurat pe vectorul reformelor
agrare, care au avut ca obiectiv principal constituirea ºi
reconstituirea dreptului de proprietate funciarã privatã ºi a
avut ca efecte desfiinþarea prin lichidare a fostelor unitãþi
cooperatiste (Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar),
restructurarea unitãþilor de stat (Legea nr. 1/2000) ºi
reactivarea exploataþiilor mici, de tip familial.
Cel de-al doilea traseu, opus primului, a vizat creºterea
dimensiunii exploataþiilor mici, ca necesitate obiectivã
impusã de procesul de performare ºi eficientizare a
activitãþii agricole. Circumscris acestui traseu, politicã
agrarã s-a concentrat pe o paletã largã de activitãþi pe piaþa
funciarã, în cadrul cãreia o atenþie deosebitã s-a acordat
arendãrii, acceptatã de teoria economicã drept o formã
clasicã de exploatare în antreprizã.
Reactivarea arendãrii, la pragul anului 1994 (Legea
nr. 16/1994 privind arendarea bunurilor agricole) a fost
consideratã ca „un fenomen economic normal” (Otiman,
2002).

Normalitatea era justificatã de teoreticienii ºi
susþinãtorii acestei acþiuni, atât prin rolul istoric pe care
arenda l-a jucat în relaþiile agrare româneºti, dar mai ales
prin experienþa ºi rezultatele obþinute în acest segment de
piaþã funciarã de unele þãri europene dezvoltate, în creºterea
dimensiunii exploataþiilor.
Astãzi, la mai mult de un deceniu de practicã în
domeniul arendãrii ºi în pragul integrãrii în Uniunea
Europeanã, în cadrul politicilor agrare româneºti, se simte
nevoia unei noi reconfigurãri a relaþiilor de arendare, care
sã accelereze procesul de coagulare a proprietãþilor funciare
mici în exploataþii de dimensiuni mai mari, garanþie a unor
performanþe superioare în domeniu.
Iatã de ce, cunoaºterea, chiar ºi sinteticã, a fenomenelor
economice, sociale ºi politice, generate de arendare, în
cadrul relaþiilor agrare naþionale (mai îndepãrtate sau mai
recente) ºi europene poate sã ofere o bazã informaticã,
demnã de luat în seamã, pentru decidenþii de politicã agrarã
în direcþia elaborãrii unei strategii proprii, cu rezultate
benefice, într-un palier de timp apropiat.
Arendarea clasicã, aºa cum s-a manifestat ea în perioada
ante ºi interbelicã, când a înregistrat maximum de
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intensitate, se desfãºura schematic, pe formula unei
piramide cu vârful în sus (Figura 1).

n

_________

n

Arendator
________________
Arendaºi
_________ ________________

n

gospodãriile þãrãneºti, din subarendãtori, constrânºi
de lipsa factorilor de producþie, au devenit
arendatori, chiar dacã terenurile încredinþate spre
exploatare sunt de dimensini mici ºi foarte mici;
arendaºii, persoane fizice sau juridice, preiau spre
exploatare nu o moºie în trup compact, ci o puzderie
de parcele, de foarte puþine ori grupate, ºi dispun de
capital de exploatare, precum ºi de cunoºtinþe
profesionale ºi aptitudini manageriale;
proprietarii de moºii au dispãrut, ca efect al
reformelor agrare înfãptuite în agricultura
româneascã pânã la pragul anului 1948.

Subarendatori
Gospodãrie þãrãneascã (GT)
GT1

GT2

GT3

............................. GTn

Arendatorii
Gospodãrie þãrãneascã (GT)
GT1 GT2

GT3................GTn

Figura 1. Schema arendãrii în perioada ante ºi interbelicã
___________________

Arendatorul, poziþionat în vârful piramidei, se
identifica cu proprietarul de moºie. Acesta încredinþa
terenul agricol, spre exploatare, unuia sau mai multor
arendaºi, fiind constrâns de „absenþa capitalului ºi a
activului de exploatare”(Otiman, 2002).
Arendaºul, poziþionat pe linia de mijloc, era o persoanã
dinamicã, cu pregãtire profesionalã corespunzãtoare în
domeniul agricol ºi bun manager. În plus, mulþi arendaºi
erau proprietarii unor mijloace tehnice, de regulã moderne,
de exploatare a pãmântului.
Subarendatorii, situaþi la baza piramidei, erau þãranii
fãrã pãmânt sau cu pãmânt puþin, dar care dispuneau de
braþe de muncã, animale de muncã ºi inventar agricol
simplu, fapt care dãdea garanþie arendaºului de a subarenda
una sau mai multe parcele de teren de dimensiuni diferite.
Relaþiile de subarendare erau funcþionale numai din
raþiuni sociale ºi mai puþin economice, fapt demonstrat de
monopolul marilor proprietãþi funciare asupra terenurilor
agricole ºi criza de terenuri din partea gospodãriilor
þãrãneºti, crizã manifestatã printr-un nivel ridicat al cererii
de subarendare.
Evident, arendaºul, ca verigã intermediarã între
proprietar ºi subarendaºi, stabilea, în bunã parte, regulile
de pe piaþa de arendare. Comportamentul arendaºului
determinat de motivaþii economice ºi susþinut de poziþia
de lider pe piaþa de arendare, „a dobândit conotaþii negative ”(Otiman, p. 858).
În plus, arenda avea un caracter împovãrãtor asupra
þãranilor, greu de suportat, deoarece ea trebuia sã satisfacã
cerinþele, constant crescãtoare, ale arendaºului, cât ºi ale
proprietarului de moºie.
Prin urmare, arendarea a fost aspru criticatã în literatura
de specialitate, cu deosebire de autori cu orientare de stânga
(Dobrogeanu-Gherea, 1910).
În prezent, arendarea se desfãºoarã tot dupã schema
piramidei, dar cu vârful în jos (Figura 2) ceea ce presupune
cã:
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Arendaºi
______________

Figura 2. Schema de funcþionare a arendãrii
conform Legii nr. 16/1994

Comparând cele doua scheme, rezultã atât asemãnãri,
cât ºi deosebiri. Principalele asemãnãri constau în faptul
cã arendaºul îºi menþine poziþia de lider pe piaþa de arendare
în ambele situaþii. Pe fond, existã diferenþe semnificative
între piaþa de arendare ante ºi interbelicã ºi cea din prezent,
diferenþe determinante, în primul rând, de schimbarea
poziþiei gospodãriilor þãrãneºti ºi, în al doilea rând, de
rolul pe care arendaºul îl are în domeniul concentrãrii
suprafeþelor agricole, în cadrul noilor relaþii agrare.
Iatã de ce aprecierile comparative dintre cele douã forme
de manifestare a relaþiilor de arendare trebuie abordate cu
discernãmânt ºi sub beneficiul de inventar, mai ales, atunci
când se acrediteazã ideea cã arenda a perpetuat anumite
stãri negative, cu deosebire a celor de exploatare a þãranilor,
ca exponenþi ai pãturilor sãrace din rural.
Promovarea arendãrii terenurilor agricole, dupã apariþia
Legii nr. 16/1994, „a însemnat un pas înainte în direcþia
flexibilizãrii acþiunilor de piaþã funciarã” (Râmniceanu,
2004).
Dezvoltarea arendãrii terenurilor agricole în þara noastrã,
în ultima perioadã a fost posibilã datoritã, în principal,
urmãtoarelor avantaje:
n
faciliteazã formarea de exploataþii agricole de
dimensiuni mari, cu costuri investiþionale minime
în acþiunile de tranzacþionare a terenurilor agricole;
n
reprezintã o alternativã pentru exploatarea
terenurilor de acei proprietari care din motive
obiective (vârsta înaintatã, rezidenþa urbanã,
precaritatea factorilor de producþie etc.) nu pot lucra
terenurile de care dispun;

Arenda, ca preþ al bunului arendat, ar trebui sã satisfacã,
în egalã mãsurã, interesele celor doi parteneri de piaþã:
arendatori ºi arendaºi.
În acest spirit, legiuitorul a considerat necesar sã vinã
în întâmpinarea negocierilor cu un set de norme
metodologice, ºtiinþific fundamentate, dar fãrã caracter
obligatoriu, de determinare a arendei. Interesul ºi
importanþa pe piaþa arendãrii a acestor norme a fost minim.
Cauzele constau în oferta încã mare de teren spre
exploatare. Superioritatea ofertei rezultã din constrângerile la care sunt supuºi proprietarii de terenuri (rezidenþi
în alte localitãþi, vârsta înaintatã, precaritatea factorilor
de producþie).
Sondajele statistice relevã cã arenda, în medie, este de
600 kg/râu/ha (sau în produse echivalent grâu), ceea ce
reprezintã circa 1/5 din producþia medie pe hectar, iar
valoric 1,8-2,4 milioane lei/ha (în condiþiile când preþul
de piaþã al grâului a fost de 3.000-4.000 lei/kg).
Dacã presupunem cã întreaga proprietate funciarã a unei
gospodãrii þãrãneºti este arendatã (media acesteia pe þarã
fiind de 2,4 ha) ºi o multiplicãm cu echivalentul valoric al
arendei la hectar (1,8-2,4 milioane lei), rezultã cã veniturile
totale din arendarea terenului sunt de aproximativ 4,3 -5,8
milioane lei/anual pe o familie de proprietari funciari,
venituri care sunt nesemnificative, comparativ cu
cheltuielile necesare susþinerii unui trai decent.
Din aceste calcule simple, evident demonstrate de
relaþiile economico-sociale din rural, rezultã caracterul
nestimulativ al arendei pentru proprietar, nu prin cuantumul
sãu pe hectar, ci prin mãrimea veniturilor totale obþinute
de o familie, ca urmare a dimensiunii reduse fie a
exploataþiei, fie a parcelelor arendate.
În concluzie, arenda ca acþiune de piaþã funciarã ºi-a
demonstrat rolul în creºterea dimensiunii exploataþiei
agricole numai prin caracterul restrictiv al factorilor de
producþie la nivelul arendatorilor, care s-au substituit
gospodãriilor þãrãneºti. Dupã anul 2007, arendarea îºi poate
dovedi eficacitatea în acest domeniu, numai dacã politica
agrarã va susþine într-o manierã europeanã veniturile
agricultorilor.
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nu afecteazã regimul proprietãþii funciare, atât în
timpul derulãrii contractului ºi nici dupã încetarea
acestuia.
În acelaºi timp, intensificarea acþiunilor de arendare pe
piaþa funciarã întâmpinã cu urmãtoarele restricþii:
n
puterea economicã scãzutã a persoanelor tinere din
mediul rural dispune sã arendeze terenuri agricole,
dublatã de lipsa comportamentului competitiv de
piaþã al acestora;
n
gradul ridicat de fragmentare ºi parcelare a
proprietãþii funciare þãrãneºti, precum ºi dificultãþile
întâmpinate în procesul de comasare a parcelelor;
n
numãrul mare al populaþiei rurale ocupate în
agriculturã ºi dependenþa alimentarã de proprietatea
funciarã;
n
promovarea interesului pe termen scurt, datã fiind
durata minimã ºi relativ micã, de numai 5 ani, a
contractului de arendare;
n
caracterul instabil marcat de nenumãrate completãri,
întârzieri sau reveniri în cadrul juridic ce
reglementezã aceastã activitate.
Privitor la dimensiunea pieþei de arendare, datele oferite
de Recensãmântul General Agricol relevã faptul cã, în anul
2002, din suprafaþa agricolã totalã, exploatatã, terenurile
arendate, în regim oficial de contractare, reprezentau 11%,
din care aproape 5% (760.185 ha) erau terenuri lucrate în
arendã, iar peste 6% (999.322 ha) erau suprafeþe lucrate în
regim mixt: arendã ºi în regie proprie.
Aceeaºi sursã de date menþioneazã ºi formele neoficiale
de arendare, care reprezintã, din totalul suprafeþelor
exploatate, tot în 2002, aproximativ 5% pentru „luatul în
parte” ºi 2% pentru terenurile exploatate „cu titlu gratuit”
(Giurcã et al., 2004).
Sursele de date din sistem oficial sau semioficial nu
oferã însã informaþii complete, fapt pentru care este dificil
sã se aprecieze dimensiunea realã a pieþii arendãrii.
Comparativ cu unele þãri europene precum Belgia ºi Franþa,
unde ponderea terenurilor exploatate prin arendare depãºeºte
50% (Otiman, 2002), arendarea în þara noastrã este de aproape
5 ori mai micã, ca proporþie în total suprafaþã exploatatã.
n
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