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Rezumat. În conceperea şi realizarea acestui studiu am pornit de 
la criza agroalimentară globală cu principalele ei trăsături (explozia 
demografică, foametea şi pierderea unor suprafeţe importante de 
terenuri agricole). 

Comparând starea actuală agroalimentară din România cu 
acestea, am ajuns la concluzia că involuţia agriculturii ţării noastre are 
caracteristici specifice (scăderea populaţiei, inexistenţa flagelului 
naţional al foametei, lăsarea unor suprafeţe de teren agricol în afara 
circuitului economic, importul net de produse agroalimentare din ţările 
Uniunii Europene). 

Concluzia firească care s-a impus pe baza comparaţiei arătate a 
fost aceea a necesităţii unei strategii naţionale, coerente şi urgente de 
întrerupere a involuţiei agriculturii României. 

În partea finală m-am rezumat la analiza a două elemente ale 
acestei strategii: schimbarea stării de spirit a ţărănimii româneşti, o 
atitudine pozitivă faţă de muncă şi repararea rupturii dintre atributul 
dreptului de dispoziţie asupra terenurilor şi atributul dreptului de 
folosinţă a acestora cu eficienţă economică, socială şi ecologică. 
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fatalistă (stare de spirit); criză agroalimentară; economie agricolă/ 
economie rurală; descentralizare economică/subsidiaritate decizională. 
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Introducere 
 
Am conceput şi realizat lucrarea de faţă pe baza temei recomandate şi 

aprobate de conducerea Şcolii Postdoctorale ca o analiză faptică a domeniilor 
agroalimentare din România, aşa cum se prezintă acestea, în condiţiile actuale, 
în ultimele două decenii, cu precădere după aderarea ţării noastre la Uniunea 
Europeană. Aspectele teoretico-doctrinare le-am folosit în subsidiar, căutând să 
valorific mai ales unele doctrine cu caracter eterodox, care m-au ajutat să 
formulez aprecieri ale noilor realităţi şi să găsesc soluţiile cele mai potrivite 
pentru rezolvarea complexelor şi dificilelor probleme agroalimentare recente 
din ţara noastră. 

 Având în vedere declanşarea şi manifestarea recentă a crizei 
agroalimentare globale, mi-am propus să prezint problemele agroalimentare cu 
care se confruntă lumea pe fundalul general al manifestărilor crizei 
agroalimentare cu extensie planetară. În acest scop, pe baza unor surse 
bibliografice demne de toată atenţia, am prezentat în introducerea lucrării, într-o 
formă succintă, principalele manifestări ale crizei agro-alimentare globale. 

 În continuare, am raportat formele involuţiei agriculturii României la 
manifestările crizei agroalimentare globale. Comparând cele două seturi de 
manifestări ale crizei agricole-globale şi naţionale româneşti, am formulat 
concluzia, conform căreia criza agroalimentară din România are forme 
specifice, ceea ce înseamnă că rezolvarea (tratarea) acesteia presupune rezolvări 
speciale. 

 
1. Problema agroalimentară – cea mai urgentă provocare globală  

 (abordare sintetică)  
 
Criza alimentară actuală este receptată deja de specialişti, ca şi de marele 

public ca o ameninţare a întregii omeniri. Aceasta nu este şi va fi din ce în ce 
mai puţin doar o nenorocire ce s-a abătut asupra ţărilor sărace ale lumii, cu 
deosebire asupra ţărilor „suprapopulate” din Asia şi Africa. O asemenea 
ameninţare are într-adevăr extindere globală şi integrează ansamblul 
fenomenelor şi proceselor social-economice, demografice, culturale şi 
ecologice. De altfel, multitudinea manifestărilor crizei agroalimentarea globale 
a fost şi este în atenţia organizaţiilor şi organismelor mondiale de specialitate. 

a) Se pare că cea mai evidentă cauză a crizei alimentare actuale este 
creşterea demografică, creşterea populaţiei globului pământesc. Dacă în anul 
1950 trăiau (populau) pe Planeta Albastră circa 2,6 miliarde de persoane, în 
anul 1975, numărul acestora a ajuns la  peste 4 miliarde, pentru ca în octombrie 
2011 numărul lor să ajungă la 7 miliarde. Conform prospectivelor demografice 
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efectuate la nivelul ţărilor, pe continente şi pe plan mondial, în anul 2050, 
populaţia Terrei va depăşi 9,3 miliarde de oameni (figura 1). 

 

 
 

Figura 1. Populaţia mondială 
 

b) De remarcat că producţia de bunuri agroalimentare este încă de pe 
acum insuficientă pe plan global. Se apreciază că în prezent peste 1,2 miliarde 
de semeni de-ai noştri sunt confruntaţi cu flagelul foametei. Va trebui deci să se 
obţină sporuri de producţii agro-alimentare care să asigure hrana celor 2,3 
miliarde de persoane în plus faţă de populaţia actuală, dar şi cantităţi 
suplimentare având ca destinaţie lichidarea flagelului foametei de pe planeta 
noastră. Este adevărat, în prezent, în unele ţări economic dezvoltate există o 
risipă scandaloasă de bunuri agroalimentare. Poate se vor găsi căile de aducere 
a consumului şi în aceste ţări în limite raţionale-sănătoase. 

c) Oricât de mari vor fi progresele tehnico-ştiinţifice şi oricât de eficiente 
vor fi aplicaţiile lor în procesele de producere şi de procesare a bunurilor 
agroalimentare, pământul rămâne factorul de producţie de bază în agricultură. 
Or, în aceste condiţii critice, au loc scoateri masive de terenuri arabile şi 
agricole din circuitul economic. Este vorba despre ample procese de 
deşertificare a unor terenuri sub influenţa unor factori naturali, dar şi de acţiuni 
prădalnice asupra mediului natural ale oamenilor în goana lor după profit mare 
şi imediat. În paralel cu asemenea fenomene, scoaterea unor mari suprafeţe de 
terenuri din circuitul agricol are loc şi sub influenţa creării şi dezvoltării 
infrastructurii materiale. Unii specialişti au apreciat că dacă China ar dezvolta 
infrastructura până la nivelul actual al SUA, aceasta ar trebui să scoată din 
circuitul agricol absolut întreg terenul ei agricol (figura 2). 
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Figura 2. Criza alimentară actuală 
 
2. Starea generală agroalimentară a României la cumpăna dintre secole  

  şi milenii. Forme specifice ale involuţiei agroalimentare 
 
Dacă se încearcă o succintă analiză comparativă a stării agroalimentare 

din România ultimelor decenii pe liniamentele generale ale marilor provocări ce 
se manifestă pe plan global (creşterea demografică, extensia flagelului foamete, 
scoaterea din circuitul agricol a unor mari suprafeţe agricole etc.), se poate 
ajunge la concluzia că în România nu există criză agroalimentară. La o 
cercetare mai profundă a problemelor social-economice şi ecologice concluzia 
este alta: criza agroalimentară globală se manifestă şi în România în forme 
specifice, nu mai puţin dureroase pentru poporul român decât cele agregate deja 
în cea globală. În cele ce urmează vom evidenţia câteva din marile procese ce 
afectează mersul normal al  lucrurilor în agricultura României. 

Procesele pe care le prezint în continuare atestă, fiecare în parte şi toate 
luate împreună, că sectorul agroalimentar a înregistrat în România o profundă 
involuţie. O asemenea evoluţie negativă a fost şi este evidentă atât în raport cu 
evoluţia pozitivă a acestor sectoare în deceniile anterioare, cât şi faţă de mersul 
ascendent al acestor domenii în multe ţări ale lumii, îndeosebi în ţările vest-
europene. Mai mult, involuţia agriculturii României a survenit tocmai când 
poporul român şi aşa-zisă clasă politică  aşteptau ca acest sector vital să înceapă 
o nouă dezvoltare multiplă în contextul mai larg al aşa-numitei cea de-a doua 
modernităţi. 

Prezint doar câteva elemente concrete ale nedoritei situaţii ale involuţiei 
proceselor de producţie agroalimentară în România. 

a) Populaţia României nu a crescut în ultimul timp şi, ca atare, prin acest 
indicator ţara noastră nu se regăseşte în prima dintre manifestările, cauzele 
crizei agroalimentare globale. În acelaşi timp, criza agroalimentară se manifestă 
prin aceea că populaţia ţării cu 2-3 milioane mai puţin numeroasă nu poate fi 
asigurată cu produsele agroalimentare din producţia proprie. Se apreciază că 
aproape 2/3 din consumul alimentar al românilor se acoperă prin importuri, în 
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principal, din ţările Uniunii Europene. Situaţia este de-a dreptul  de neînţeles 
pentru mulţi dintre analişti şi pentru mai toţi oamenii de rând. 

Sunt de notorietate  aprecierile realist-optimiste făcute în trecut cu privire 
la potenţialul agroalimentar al României. Prin suprafaţa agricolă medie pe cap 
de locuitor (4.215 m2) şi prin condiţiile naturale ale practicării unei agriculturi 
intensive, România ar fi putut asigura hrană necesară pentru o populaţie de 
două-trei ori mai mare decât cea a ţării noastre. Fără a intra în detaliile 
problemei în cauză, să reţinem că încă din primele decenii ale secolului al XX-lea 
România devenise un mare exportator de cereale, animale vii şi alte produse 
agricole. Un asemenea statut de exportator net important de produse 
agroalimentare a continuat să aibă România şi în timpul agriculturii socialiste. 
Să mai reţinem aici şi faptul că în perioada respectivă, populaţia ţării a 
înregistrat creşteri continue. 

Paradoxal,în ultimele două decenii,populaţia României a scăzut 
semnificativ (cu peste două milioane), iar hrana acesteia se asigură în mare 
măsură pe seama importurilor de produse-agroalimentare. 

b) În România în ultimele decenii nu s-au produs scoateri importante de 
terenuri agricole şi arabile din circuitul economic din cauza unor factori naturali 
(deşertificări, eroziuni, inundaţii etc.). În schimb, suprafeţe mari de terenuri 
aparţinând noilor proprietari (autohtoni şi străini, săteni şi orăşeni) au rămas 
nelucrate. În unii ani agricoli suprafeţele lăsate „pârloagă” au reprezentat circa 
35% din fondul de terenuri arabile. Cauzele unor asemenea stări de lucruri sunt 
multiple: lipsa utilajelor specifice cu care noii proprietari să-şi lucreze 
terenurile; vinderea de către aceştia a suprafeţelor deţinute către cetăţeni străini. 
Se apreciază că aproape un milion de hectare au devenit proprietatea unor 
persoane străine, multe dintre acestea cumpărând pământ în România nu pentru 
a-l lucra, ci pentru a-l vinde, ulterior, la preţuri mai mari. Sunt şi excepţii în 
acest sens, respectiv au apărut unele ferme agricole model ale cetăţenilor străini, 
care folosesc profesionist terenurile agricole pe care le-au cumpărat. 

c) În ceea ce priveşte flagelul foametei, acesta nu a ajuns să cuprindă şi 
populaţia României. Ne place să-l credem pe domnul ministru al agriculturii 
care susţinea recent că în ţara noastră nu se va muri de foame, aşa cum s-a 
întâmplat în deceniul al cincilea al secolului trecut. Pe baza celor arătate mai 
sus, oare se poate spune că securitatea alimentară este asigurată în ţara noastră? 
Dacă luăm în consideraţie doar două posibile schimbări de situaţii – lipsa 
resurselor financiare pentru a asigura importurile masive de produse 
agroalimentare şi revenirea în ţară (acasă) a unui număr de persoane din cele 
peste două milioane de români care lucrează în afara ţării – problema securităţii 
alimentare a României nu este, nu va fi chiar atât de sigură. 
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Şi atunci ce este de făcut? 
Starea agriculturii României şi a economiei rurale ne propunem s-o 

analizăm în profunzimea ei prin luarea în consideraţie a resurselor naturale şi 
umane de care dispunem prin racordarea acestui sector la exigenţele unei 
economii unitare în plin proces de modernizare, în contextul a ceea ce înseamnă 
noua modernitate (vezi figura 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Involuţia producţiei agroalimentare din România 
 
În concluzie la acest nivel al prezentării stării agroalimentare în România 

prin raportarea acesteia la criza agroalimentară globală, facem următoarea 
apreciere: în România este necesară, de urgenţă, adoptarea şi fundamentarea 
unei noi strategii naţionale de dezvoltare agroalimentară, care să aibă ca punct 
de plecare cauzele profunde (ultime) ale involuţiei acestor sectoare, începând cu 
procesul forţat al colectivizării socialiste, şi continuând cu neajunsurile Legii 
fondului funciar adoptate în anul 1992 etc. 

Problema în cauză depăşeşte posibilităţile de abordare ale unuia sau altuia 
dintre partidele noastre politice şi nici nu poate fi lăsată doar pe seama societăţii 
civile etc. 

Ultima precizare are, într-un fel, caracter polemic. Un cunoscut analist 
economic sublinia recent că este nevoie de timp, de muncă multă şi bine făcută, 
de înţelepciune, de investiţii în tehnologii şi infrastructură. Cu alte cuvinte, 
problemă foarte grea. Fără a antrena iniţiativa şi iscusinţa întregii societăţi 
româneşti, în slujba acestui proiect, discutăm degeaba, degeaba, degeaba. 

Cine ar putea să antameze şi să susţină apoi această problemă grea? 
Acelaşi autor continua: „Probabil că munca grea arătată ar putea s-o facă 
societatea civilă, înţeleasă în sensul cel mai larg al acestei sintagme: preoţii din 
biserici, profesorii,învăţătorii din şcoli, formatorii de opinie”. 

În rezolvarea cu succes a problemelor arătate România poate valorifica 
avantajul comparativ competitiv apărut prin aderarea  României la Uniunea 
Europreană. Ca urmare, într-un capitol special (primul) am realizat o analiză 
succintă a stării actuale a sectorului agro-alimentar şi a economiei rurale, 
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analiză ce s-a bazat pe două comparaţii: una în plan istoric, ce a vizat câteva 
comparaţii ale indicatorilor de bază ai stării agriculturii actuale cu realităţi ce au 
predominat în trecutul apropiat şi relativ îndepărtat în România; alta în plan 
contemporan, ceea ce va presupune compararea aceloraşi indicatori cu cei ce 
caracterizează agricultura UE, în principal, agricultura unor ţări europene 
precum: Franţa, Olanda, Danemarca, Italia, Spania etc. 

Pe baza acestor comparaţii, se vor face propuneri de fundamentare a 
strategiei naţionale de modernizare şi eficientizare a sectoarelor agroalimentare 
şi a economiei rurale din România pe liniamentele convergenţelor nominale, 
reale şi instituţionale cu aceleaşi domenii din unele ţări vest-europene membre 
ale UE. 

 
3. Coordonate ale noii strategii de oprire a involuţiei agriculturii României  

  şi de înscriere a acesteia pe traiectoria eficienţei multiple agregate 
 
Programe, chiar strategii de oprire a involuţiei agriculturii româneşti au 

fost adoptate şi înainte de aderarea ţării la UE şi după aderare. Cu toate acestea, 
rezultatele au fost insuficiente, ca să nu spunem nule. Aceasta nu atât din cauza 
prevederilor programatice, cât mai ales din cauza lipsei măsurilor de 
transpunere în viaţă a acestora şi chiar din cauza lipsei angajării cu hotărâre a 
oamenilor din sectorul în cauză, în sensul aplicării creatoare a acestor măsuri la 
locul lor de muncă. 

a) Se pare că şi-a făcut locul o anumită stare de spirit, care ar putea fi 
numită preeminenţa fatalităţii. Marii noştri filozofi, sociologi, psihologi vorbesc 
de fatalitate ca de o stare de spirit a ţăranului în aceşti ani ai trecerii de la 
agricultura socialistă, de la ţăranul cooperatist la agricultura de piaţă, la 
fermierul agricol modern. Această stare de spirit o leagă de alte influenţe 
negative asimilate în timp de poporul român, cum sunt dezbinarea, 
grandomania, mita (bacşişul) etc. 

Pentru mulţi dintre specialiştii străini, pentru cei ce caută să ne descopere 
cu obiectivitate, România rămâne etern fascinantă şi paradoxală, pentru că – 
spun ei – aici este locul unde tot timpul ţi se spune că nu se mai poate face 
nimic, însă adesea se constată că totul sau aproape totul se poate face cu oameni 
potriviţi( pentru ceea ce trebuie să facă şi învaţă să facă bine). Un specialist 
olandez – Arjan Janknegt – remarca, pe bună dreptate, „singura limitare a 
României sunt oamenii”. În ceea ce priveşte agricultura, aprecierea lui Arjan are 
o încărcătură reală mai mare decât în alte domenii. 

Nu doresc să alunec pe panta denigrării ţăranului român, care a fost şi 
continuă să fie într-o anumită măsură „ talpa ţării” şi să spun că el este leneş, 
incult şi hoţ, aşa cum se mai susţine de către unii străini şi chiar de unii cetăţeni 
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români. Problema comportamentului unora dintre ţăranii noştri este mult mai 
complexă. 

 Unii străini prieteni ne-o spun pe şleau: ţăranii români stau cu mâinile 
încrucişate şi se vaită când dau de greutăţile ce apar şi vor apare 
continuu. Trecutul nostru istoric, greutăţile adesea aproape 
insurmontabile ne-au făcut să încetăm de a căuta soluţii şi să luptăm cu 
dificultăţile momentului, considerându-le o fatalitate. Vezi, în acest 
spirit, poemul – balada populară „Mioriţa”. 

 Alţi autori susţin că de la „comunismul” nostru, ţăranii (cooperatori) au 
învăţat să „ciupească” din avutul obştesc al tuturor şi al nimănui, să-şi 
„completeze” ceea ce primeau „după cantitatea şi calitatea muncii” în 
CAP- uri. Toate acestea le făceau simbolic, măcar cât să nu zică 
vecinii că vin cu mâna goală de la muncă „ca proştii”. 

 De asemenea, se constată că şi noii noştri ţărani se bucură prea repede 
de rezultatele pozitive obţinute şi în loc să le investească în vederea 
consolidării şi permanentizării acestor rezultate le foloseau pentru case 
şi maşini luxoase. Desigur, aceasta poate fi încadrată la starea de spirit 
grandomanie, care se grefează ca o tentaţie a săracului-amărât, care 
nici nu putea visa la aşa ceva în trecut. 

De aceea, consider că schimbarea unor asemenea stări de spirit trebuie  
să-şi găsească locul cuvenit în noile programe şi strategii de întrerupere a 
involuţiei agriculturii româneşti. Problema este extrem de grea şi necesită mult 
timp pentru rezolvare. Dar acţiunea trebuie începută urgent şi cu mijloace bine 
alese, valorificându-se marile posibilităţi ale societăţii cunoaşterii şi informa-
ţionale. Cum spunea un specialist cunoscut, la procesul istoric de mare anvergură 
trebuie să-şi aducă contribuţia şi societatea civilă, inclusiv şcoala de toate gradele; 
biserica şi toate cultele religioase din ţară, formatorii de opinie etc. 

b) Pentru încadrarea măsurilor imediate, urgente de susţinere a sectoarelor 
agroalimentare în strategia de modernitate a României 

Pentru marele public, pentru producătorii agricoli, ca şi pentru 
consumatorii zilnici de produse agroalimentare, problemele care îi preocupă în 
mod curent sunt următoarele: perspectiva anunţatei crize alimentare; folosirea 
întregului fond funciar al ţării şi finanţarea lucrărilor agricole în noul an agricol; 
criza financiară şi condiţiile obţinerii creditelor de producţie; dificultăţile în 
accesarea fondurilor pentru producătorii agricoli de la Uniunea Europeană.  
Într-adevăr, aceste probleme s-au acutizat în ultimii ani şi parcă prevestesc o 
dramatică criză alimentară. Ca urmare, fiecare dintre aceste probleme este 
necesar să fie analizată profesional şi abordate punctual de autorităţi şi 
specialişti, cu participarea mai largă şi mai activă a agenţilor economici 
interesaţi. 
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Totuşi, aşa cum se ştie, agricultura şi economia rurală au reprezentat şi 
continuă să reprezinte în România un sector strategic naţional. De aceea, în 
situaţia în care se află agricultura şi satul românesc, acestea au nevoie urgentă 
de un tratament adecvat pentru soluţionarea problemelor actuale într-un orizont 
de timp scurt (anual), dar într-o perspectivă largă. 

Nu mi-am propus să  fundamentez, aici şi acum, o strategie proprie de 
modernizare şi de modernitate a agriculturii şi a satului românesc. Problema 
este mult prea complexă. De altfel, studiind-o în cadrul obligaţiilor din cadrul 
Şcolii Postdoctorale, am aflat că specialiştii noştri au elaborat multiple variante 
de strategii în scopul arătat, pe care le consider demne de toată atenţia factorilor 
de decizie politică. Dar, acum, ca şi în trecut, apar o serie de circumstanţe, 
interne şi internaţionale, care fracturează legătura dintre teorie şi practică, dintre 
strategie şi politica de implementare a acesteia. 

Mă voi referi, în continuare, la studiul efectuat de un grup de specialişti, 
condus de academicianul Păun Ion Otiman, în care sunt formulate coordonatele 
unei strategii de modernitate a agriculturii şi economiei rurale, pornind de la 
ceea ce reprezintă a doua modernitate a României şi starea precară a agriculturii 
ei actuale. 

Nonperformanţa sectorului agricol printr-o producţie agricolă anuală 
scăzută – susţin autorii studiului – este cauzată, în primul rând, de aşa-numita 
meteodependenţă a producţiei agricole. Această dependenţă s-a mărit 
considerabil ca urmare a degradării nefuncţionalităţii sistemelor de irigaţii 
construite în perioada 1969- 1989. 

De aceea, prima prioritate investiţională în agricultura României trebuie 
să fie investiţia în reabilitarea şi echiparea sistemelor de irigaţii, care să se 
extindă la o suprafaţă de circa 1,7 milioane de hectare, într-un termen cât mai 
scurt posibil. 

Pentru suprafeţele nou amenajate sunt necesare studii de fezabilitate, prin 
care să se stabilească soluţiile tehnice de pompare-aducţiune a apei, costurile 
lucrărilor, profitabilitatea investiţiei pentru producătorii agricoli şi sursele 
fondurilor necesare. În acest context, obiectivul numărul unu este Canalul Siret-
Bărăgan – declara recent ministrul român al agriculturii, domnul Valeriu 
Tabără. Circa un milion de hectare va avea, astfel, asigurată stabilitatea 
producţiei – o producţie cu cel puţin 25-30% mai mare decât media multianuală 
actuală. Totodată, se vor reduce cu 60% costurile alimentării cu apă a 
agriculturii. 

Un alt obiectiv strategic de mare semnificaţie economică se referă la 
ameliorarea structurii costurilor producţiei agricole. Actuala structură a 
costurilor şi marile fluctuaţii multianuale ale acestora generează, în mare 
măsură, slaba performanţă a agriculturii româneşti. Este vorba aici de ponderea 
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exagerat de mare a costurilor fixe la cultura cerealelor. Astfel, circa 48% la grâu 
şi 53% la porumb sunt costuri fixe la hectar, care privesc: lucrări mecanice de 
bază; pregătirea terenului pentru semănat, întreţinerea culturilor; recoltarea. 
Aceste lucrări sunt efectuate de agenţi economici autonomi (de regulă, foşti 
mecanizatori) care au răspuns direct de producţia agricolă. Ei sunt prestatori de 
servicii şi deţin monopolul lucrărilor în satul sau comunitatea în care 
acţionează. 

La ora actuală, în România, economia agricolă reprezintă peste 60% din 
economia rurală, economie care se constituie din ansamblul activităţilor social-
economice prestate de populaţia activă sătească. Pe de altă parte, doar jumătate 
din activităţile agricole sunt practicate de proprietarii de terenuri, restul fiind 
apanajul prestatorilor de servicii (mecanice şi altele). O asemenea situaţie 
generează o mare risipă de potenţial de muncă din partea populaţiei. Numărul 
de zile de muncă, respectiv de ore de muncă prestate anual este mult inferior 
faţă de Franţa, de pildă. 

Soluţia de fond şi de durată la o astfel de problemă constă în stimularea 
investiţiilor în mediul rural pentru a se ajunge la dezvoltarea activităţilor 
neagricole în ansamblul economiei rurale. Este de reţinut că, în UE (15), în 
spaţiul rural, economia agricolă deţine doar 60-65%, restul de circa 35% o 
reprezintă economia rurală neagricolă. Reducerea ponderii economiei agricole 
în ansamblul economiei rurale de la 60% în prezent la 35-40% într-un orizont 
mediu de timp este, într-adevăr, un obiectiv strategic deosebit de important. 

O soluţie de stimulare a investiţiilor în spaţiul rural, pentru extinderea 
întreprinderilor mici şi mijlocii de prelucrare a produselor agricole primare, ar 
putea fi crearea unor microzone industriale săteşti, cu sprijin financiar judeţean 
sau regional, acţiune care ar urma să se înscrie în cadrul procesului de 
descentralizare economică şi subsidiaritate decizională. 

Pe lângă efectul economic principal – creşterea valorii adăugate brute – 
prin procesarea materiilor prime agricole, investiţiile în economia rurală 
neagricolă mai au şi avantajul că duc la crearea de noi locuri de muncă, la 
folosirea potenţialului de muncă tot timpul anului şi, pe cale de consecinţă, 
asigură revitalizarea localităţilor rurale, unele dintre ele aflându-se pe cale de 
dispariţie. 

Desigur mai sunt şi alte probleme ale agriculturii româneşti care aşteaptă 
deja să fie soluţionate prin ceea ce am arătat mai sus: abordarea prin măsuri 
imediate din perspectiva strategică pe termen mediu şi lung. 

 
 
 
 



Contribuţii la fundamentarea strategiei naţionale 

 
67

4. Ruptura dintre atributul dreptului de dispoziţie asupra terenului  
 şi cel al dreptului de folosinţă 

 
În România, s-a produs, după anul 1989, o ruptură istorică între atributele 

dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole, în principal, între dreptul de 
dispoziţie şi cel de posesiune, pe de o parte, şi dreptul de utilizare a obiectului 
proprietăţii, pe de altă parte. O asemenea ruptură a marcat atât folosirea 
incompletă a pământului agricol, cât şi folosirea cu eficienţă scăzută a acestuia. 

Cauza  directă a acestei rupturi rezidă în „hibele” Legii fondului funciar 
prin care s-a hotărât punerea în posesie, pe vechile amplasamente, a 
proprietarilor de drept, pe o suprafaţă de până la 10 ha pentru fiecare titular. 

Specialiştii în domeniu au constatat disfuncţionalităţile şi rupturile 
generate de aplicarea respectivei legi, concomitent cu distrugerea aproape totală 
a patrimoniului fostelor cooperative agricole de producţie. 

Rezultatele aplicării Legii nr.18/1991, fără o strategie bine articulată, au 
dus la divizarea suprafeţelor de pământ retrocedate, România devenind ţara cu 
cea mai mare fărâmiţare a exploataţiilor agricole din Europa. Au fost 
înregistraţi 6,2 milioane de producători de pământ agricol cu 0,9 milioane mai 
mulţi decât în anul 1948. Din cele 6,2 milioane de împroprietăriţi, 43,1% erau 
orăşeni, 39,1% erau salariaţi şi pensionari. Deci, doar 17,8% dintre noii 
proprietari erau producători agricoli activi. Se poate susţine că numai în cazul 
acestora din urmă există premisa necesară pentru realizarea unităţii dintre 
dreptul de dispoziţie asupra terenului şi atributul dreptului de folosire a 
acestuia. 

Specialiştii români şi străini au apreciat şi au demonstrat că principala 
cauză a prăbuşirii producţiei vegetale şi animale în ţara noastră a fost şi 
continuă să fie marea fărâmiţare a terenurilor agricole şi arabile. 

Securitatea alimentară a populaţiei ţării continuă să fie afectată, atât timp 
cât România a devenit importatoare netă de produse agricole primare şi 
alimentare. Ca urmare, are o importanţă majoră elaborarea unei strategii 
coerente de corectare a fărâmiţării accentuate a proprietăţii şi exploataţiilor prin 
concentrarea acestora. Sunt necesare eforturi susţinute pentru găsirea căilor de 
optimizare a dimensiunilor medii a exploataţiilor agricole. Problema nu este 
simplă deloc, deoarece efectele negative ale Legii fondului funciar s-au 
consolidat şi agravat. 

Pentru a se ajunge la o concentrare benefică social-economic şi ecologic a 
folosirii suprafeţelor agricole aflate în proprietate individuală (peste 70% din 
total) sunt necesare  măsuri concrete de constituire a unor exploataţii agricole 
performante: societăţi cooperatiste, asociaţii familiale, societăţi agricole cu 
personalitate juridică. 
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Mă declar  întru totul de acord cu acele propuneri ale unor specialişti 
vizând conceperea şi promovarea unui program de înfiinţare şi susţinere a unor 
noi genuri de exploataţii agricole. Este vorba de: societăţi corporatiste care să 
exploateze suprafeţe între 500-1.000 hectare; asociaţii familiale care să se 
formeze pe o suprafaţă între 50-200 hectare; ferme familiale de 30-60 hectare. 
Aceste exploataţii ar exprima un grad mai mare de concentrare, cu corolarul de 
rigoare – o eficienţă multiplă mai mare şi mai sigură. 

O preocupare specială ar trebui să fie aceea de promovare a unor asociaţii 
de tip cooperatist după modelul occidental european, cum sunt: centre de 
gestiune zonală şi de informaţii profesionale privind producţia şi 
comercializarea produselor; bănci populare şi case de credit rurale; centre rurale 
de export etc. 

Merită toată atenţia, în acest sens, înfiinţarea şi susţinerea camerelor 
agricole judeţene, menite să contribuie la implementarea unui management 
modern în activităţile desfăşurate de fermele agricole, de gospodăriile ţărăneşti. 

Încheind acest aspect al problemei, în acelaşi spirit cu ceea ce am 
remarcat la început cu privire la atributele dreptului de proprietate asupra 
pământului, menţionez că este de maximă importanţă stimularea acelor forme 
de organizare a exploataţiilor agricole (private şi publice) care să ofere şansa 
folosirii cu eficienţă multiplă a resurselor naturale şi umane existente în mediul 
rural din România. 

În final, aş putea adăuga că economistul specialist trebuie şi poate fi 
implicat în folosirea cu eficienţă a terenului agricol, concentrat în exploataţii de 
dimensiuni optime, în funcţie de zona geografică. Numai astfel se poate spune 
că proprietatea asupra pământului, cu toate atributele ei, există în fapt, nu doar 
ca simplu drept juridic. 
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