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Introducere

Extinderea Uniunii Europene reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente
europene din ultimele decenii. După o trecere cu succes de la structura cu 6 state la aceea cu
15 membri, Uniunea Europeană a cunoscut în anul 2004 cea mai complexă extindere, atât prin
numărul mare de ţări: 10 state din Europa Centrală şi de Est cât şi prin creşterea de suprafaţă
(de peste 23 %) şi de populaţie (de peste 70 de milioane).
în anul 2007 procesul de integrare spre est se va completa prin aderarea României şi
Bulgariei.
Sectorul agricol joacă un rol deosebit de important în viaţa politică şi economică a
noilor ţări membre, precum şi a celor care vor adera în următorii ani.
Contribuţia agriculturii în economiile ţărilor noi membre şi a celor două prevăzute
pentru următoarea extindere este mult mai mare decât în statele vechi membre ale U.E. Astfel
agricultura în noile ţări membre din E.C.E. produce circa 4.5 % din P.I.B, spre deosebire de
numai 2 % realizat în ţările U.E. 15.
Deosebirile majore existente în agricultura din cele două regiuni ale U.E. se răsfrânge
în mod direct asupra pieţelor agricole a acestor ţări, indiferent de natura acestora.
Cunoaşterea factorilor care determină sau influenţează pieţele agricole din cele două
zone geografice, a modului de formare a cererii şi ofertei pe piaţă este esenţială atât pentru
producătorii agricoli cât şi pentru cei care sunt integraţi în amonte sau în aval pe filierele
diferitelor produse agricole.
Din acest motiv consider că lucrarea „Studiu privind evoluţia pieţelor agricole ale
Uniunii Europene în contextul lărgirii acesteia" poate contribui la o mai bună cunoaştere a
evoluţiei pieţelor agricole din cele două regiuni ale U.E. în dinamica şi complexitatea
procesului de integrare, putându-se constitui într-un ghid util de informare pentru toţi cei
interesaţi de tendinţele existente pe aceste pieţe agricole.
Lucrarea pe care o supun atenţiei dumneavoastră îşi propune să analizeze sistemul de
piaţă agricol, în care principalele rezultate ale sistemului sunt produsele agricole neprelucrate,
precum boabele de plante cerealiere, oleagionoase sau tehnice respectiv fructele, legumele
proaspete, carnea brută, laptele sau ouăle.
Analiza a fost realizată pe trei nivele:
> analiză retrospectivă sau post factum care a presupus analiza sistemului de piaţă
agricolă pe perioada 1999-2004 la nivelul Uniunii Europene ( U.E. 15), a ţărilor
candidate din Europa Centrală şi de Est (E.C.E. 10) care au aderat în anul 2004 şi a
României şi Bulgariei, ţări aflate în următorul "val" de aderare la Uniunea Europeană;
> analiză curentă, care a urmărit evoluţiile recente de pe pieţele agricole din Uniunea
Europeană şi ţările candidate;
> analiza previzională care a vizat viitorul, şi a urmărit prognoza evoluţiei sistemelor de
pieţe agricole din ţările Uniunii Europene în perioada 2005-2013, în baza sintezelor şi
rapoartelor întocmite de specialiştii în probleme de pieţe agricole din cadrul Uniunii
Europene.
Lucrarea am structurat-o în şapte capitole.
In primul capitol am analizat conceptul de piaţă agricolă, din punct de vedere al
conţinutului şi dimensiunilor pieţei, au fost evaluate metodele de studiere şi cunoaştere a
pieţeloragricole, modul de formare al pieţelor interne şi externe ale produselor agricole.
In al doilea capitol am abordat aspectele privind modul de organizare al pieţelor
agricole în Uniunea Europeană, pornind de la o analiză a rolului Politicii Agricole Comune în
organizarea pieţelor agricole în Uniunea Europeană şi continuând cu modul de reglementare
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al pieţelor agricole în Uniunea Europeană, pentru ca în final să analizez rolul organizării
comune de piaţă în aplicarea Politicii Agricole Comune.
în capitolul al treilea am urmărit evoluţia recentă a pieţelor agricole ale Uniunii
Europene, pornind de la o analiză a pieţei cerealelor din punct de vedere al producţiilor
obţinute, al nivelului de consum şi al comerţului cu cereale al Uniunii Europene. Am
continuat cu o evaluare pe aceleaşi considerente a condiţiilor de pe piaţa plantelor tehnice,
piaţa fructelor şi legumelor, de pe piaţa laptelui, respectiv de pe piaţa cărnii de vită, porc, şi
pasăre, precum şi a pieţei pentru ouă de pasăre.
Al patrulea capitol l-am alocat analizei evoluţiei pieţelor agricole din ţările Europei
Centrale şi de Est care au aderat în anul 2004 la Uniunea Europeană.
în al cincilea capitol am realizat o analiză a pieţelor agricole din România în contextul
integrării acestora în structurile de piaţă ale Uniunii Europene şi am abordat de asemenea
modul de implementare a organizării comune de piaţă din Uniunea Europeană în ţara noastră.
Capitolul şase l-am elaborat la nivel previzional, urmărind posibilele evoluţii ale
pieţelor agricole din Uniunea Europeană în perioada 2005-2013. De asemenea am realizat în
acest capitol o analiză privind viitoarea extindere a Uniunii Europene din anul 2007, în care
este inclusă ţara noastră şi Bulgaria.
Ultimul capitol cuprinde concluziile şi recomandările proprii referitoare la tema
abordată.
In realizarea acestei lucrări un rol hotărâtor şi un suport indispensabil 1-a avut d-1
Prof. Univ. Dr. Alecu loan Nicolae, conducătorul ştiinţific, căruia vreau sa-i mulţumesc
pentru că prin priceperea şi atenta sa îndrumare a contribuit esenţial la finalizarea lucrării.
Ţin să mulţumesc de asemenea în final tuturor colegilor şi cadrelor didactice din
cadrul Facultăţii de Management, Inginerie economică şi Dezvoltarea rurală care mi-au fost
un real suport în toată perioada de doctorat.
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