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Rezumat,
al tezei de doctorat "STRATEGII PRIVIND SECURITATEA AGROALIMENTARÂ A
ROMÂNIEI" elaborată de Dl. jurist Berechet Florian
Lucrarea are o importanţă teoretică şi practică deosebită prin abordarea unor probleme
privind situaţia actuală a agriculturii, a căilor de dezvoltare şi a modului în care agricultura
participă la securitatea agroalimentară a ţării şi a modului în carea aceasta contribuie la
îndeplinirea sarcinilor ce decurg din aquis-ul comunitar în perspectiva aderării României la
Uniunii Europeană.
Lucrarea şi-a propus următoarele trei obiective principale, şi anume: stoparea crizei
alimenatre şi a declinului consumului alimentar, relansarea sectorului agroalimentar în
concordanţă cu potenţialităţile româneşti, asigurarea securităţii agroalimentare a populaţiei în
vederea integrării în structurile europene.
Teza de conţine 328 de pagini repartizate in 6 capitole.
In
SPECIFICI
dezvoltării

capitolul

1,

intitulat

ÎN EVALUAREA
economice

şi

CONCEPTE,
SECURITĂŢII

a sectorului

METODOLOGII
ALIMENTARE,

agroalimentar,

a

ŞI

INDICATORI

este făcută

caracteristicilor

analiza

produselor

agroalimentare în sfera spaţială a consumului, a metodelor de măsurare a sărăciei şi a
excluderii sociale, a organizaţiilor internaţionale responsabile de alimentaţie şi de siguranţa
produselor alimentare.
Se remarcă observaţiile referitoare la indicatorii ce caracterizează producţia, consumul
şi securitatea agroalimentară şi anume: dieta energetică medie pe cap de locuitor pe zone
geografice, care prezintă amplitudini semnificative; consum alimentar, la nivel mondial, care
pentru perioada 1969-1992 a fost în creştere dar cu ritmuri diferite pe zone geografice;
resursele sferei agroalimentare, care din punct de vedere al securităţii alimentare, au fost
analizate prin prisma unor coeficienţi ce exprimă ansamblul şi structura cumpărărilor
efectuate la nivelul ramurilor agroalimentare.
în

capitolul

2,

intitulat

SECURITĂŢII ALIMENTARE,

ROLUL

AGRICULTURII

ÎN

ASIGURAREA

se prezintă o analiză detaliată a structurii producţiei

agricole, a evoluţiei şi migratiei populaţiei, a consumului alimentar şi a gradului de asigurare
a securităţii alimentare.
Sunt scoase în evidenţă elementele esenţiale ale securităţii alimentare, respectiv
disponibilul alimentar şi posibilitatea de achiziţionare a alimentelor şi necesitatea dezvoltării
producţiei

agricole proprii în vederea

asigurării

securităţii

agoalimentare,

datorită

posibilităţilor naturale pe care le avem. Se pune accent în mod deosebit pe eficienţa
economică a utilizării pământului care depinde de numeroşi factori tehnici, economici,
organizatorici, sociali. Ca factori determinanţi ai eficienţei se enumera sistemul de organizare
a producţiei agricole, pe nivelul de concentrare al acesteia, pe utilizarea mijloacelor tehnice şi
a tehnologiilor performante (tractoare şi maşini agricole, irigaţii, desecări, combaterea

eroziunii solului, etc.), pe folosirea materialului biologic de calitate superioară, pe structura
modului de folosinţă şi structura culturilor, pe calificarea personalului.
Se subliniază că, în perioada de tranziţie din România, structura exploataţiilor agricole
a suferit modificări semnificative, ca urmare a procesului de privatizare şi de restituire a
terenurilor. în prezent, în agricultura României, coexistă o mare diversitate a formelor de
exploataţii agricole: exploataţia agricolă (gospodăria individuală) prioritar de autoconsum; de
subzistenţă; de semisubzistenţă; exploataţia familială prioritar comercială; exploataţia
nefamilială bazată pe muncă angajată în care exploatarea pământului şi a altor bunuri agricole
se face în regie proprie sau/şi arendare, concesionare ş.a.; exploataţia cooperatistă, bazată pe
asocierea de persoane, a producătorilor; exploataţia bazată pe proprietatea publică (forme
destinate în principal învăţământului şi cercetării); exploataţia agricolă a persoanelor juridice
cu capital străin; exploataţia mixtă - cu capital intern şi extern, in agricultura României există
4484,9 mii unităţi agricole, cu o suprafaţă agricolă utilizată de 13930,7 mii ha, revenind în
medie pe o unitate agricolă 3,11 ha. După clasa de mărime ponderea cea mai mare este
înregistrată de numărul de exploataţii până la 2,00 ha teren.
Dintre problemele cele mai grave cu care se confruntă agricultura României se
menţionează nivelul scăzut de concentrare a producţiei, fragmentarea exagerată şi parcelarea
suprafeţelor de teren, dimensiunea redusă a exploataţiilor, ponderea mare a gospodăriilor
individuale prioritar de autoconsum.
In capitolul 3, intutilat ANALIZA
MONDIAL DE ASIGURAREA

POLITICILOR

AGRICOLE

LA

NIVEL

SECURITĂŢII ALIMENATRE, se analizează principalele

probleme alimentare mondiale (accenuarea penuriei de produse agroalimentare şi securitatea
alimentară mondială), producţia alimentară mondială şi influenta ei asupra consumului,
comerţul internaţional şi efecte asupra securităţii alimentare. Se prezintă principale noţiuni
care definesc politica economică, în general, asupra căreia majoritatea economiştilor
consideră că aceasta reprezintă ansamblul acţiunilor intervenţiilor guvernamentale (decizii,
acţiuni, priorităţi etc), îndreptate spre influenţarea cursului activităţii economice în vederea
realizării intereselor sale politice şi sociale. Instrumentele şi efectele politicilor agricole şi
agroalimentare constituie o componenetă în cadrul sistemului politicilor agricole asupra
securităţii agroalimentare care este efectuată prin metode adecvate. Sunt făcute referiri al
efectelor acestor metode, la nivelul de aplicare, al costurilor de implementare, al efectelor şi al
eficienţei lor generale. Sunt prezentate şi definite instrumentele de politică agricolă, ce pot fi
structurate în plăţi compensatorii, subvenţii fixe pe unitate de produs, subvenţii pe input sau
credit avantajos, subvenţionarea investiţiei, contingentele de producţie, cotele obligatorii de
produse alimentare valorificate la stat, programele de prime plătite pentru terenuri scoase de
sub cultivare (self-aside), măsuri de reforme funciare, crearea sau menţinerea unor firme de
stat de comercializare şi depozitare în poziţie de monopol, care pot influenţa nivelul preţurilor
interne de producţie; cumpărări interveţioniste la preţuri dinainte cunoscute şi constituirea
stocurilor publice; subvenţii la consumatori; taxe de accize pe unele produse prelucrate;
subvenţii

acordate

industriilor

prelucrătoare;

investiţii

publice

pentru

dezvoltarea

infrastructurii, învăţământului şi cercetării; tarife şi contingente de import; subvenţii şi taxe de
export; bariere nontarifare (reglementări sanitar-veterinare, prevederi privind etichetarea
produselor, cerinţe tehnologice speciale etc).
In capitolul 4, ANALIZA POLITICILOR AGRICOLE LA NIVEL NAŢIONAL DE
ASIGURARE A SECURITĂŢII ALIMENTARE, sunt analizate efectele polticilor agricole
prin consumurile intermediare şi implicaţiile asupra securităţii alimentare şi perspectivele
culturilor cerealiere, oleaginoase şi tehnice precum şi politicile de filieră. Din analiza
politicior agricole la nivel naţional privind asigurarea securităţii alimentare se scoate în relief
importanţa consumurile finale destinate satisfacerii directe a nevoilor umane în care se
încadrează şi produsele alimentare. Se remarcă în acelaşi timp că măsurile de politică agricolă
care au avut în vedere întotdeauna ca scop asigurarea consumului interramuri dar şi asigurarea
securităţii alimentare naţionale. Din structura consumului intermediar la produsele
agricole/agroalimentare din România s-a putut constata că structura PIB şi a consumurilor
intermediare, indică necesitatea unor politici benefice pentru sectorul agroalimentar.
Elaborarea şi implementarea politicilor agroalimentare la nivel naţional au ţinut permanent
seama de aplicarea acestora în cadrul regiunilor de dezvoltare, de discrepanţele substanţiale
ale intraregiunilor şi ale judeţelor. Referitor la situaţia economică a gospodăriilor populaţiei,
se subliniază ca aceasta reprezintă o structură diferenţiată in funcţie de veniturilor realizate,
de existenta lor in mediul urban şi rural, de numărul persoanelor salariate din gospodărie
astfel: un procent de gospodării între 8,1% şi 11,4% îşi pot acoperii cheltuielile şi pot realiza
economii; cea 2/3 din gospodăriile din România se încadrează cu cheltuielile în cuantumul
veniturilelor obţinute; între 18,3% şi 39,5% apelează permanent la împrumuturi şi
gospodăriile din mediul rural care se încadrează, în general, în veniturile disponibile, şi nu fac
imprumuturi. Se recomandă că este necesară abordarea strategică a securităţii alimentare în
România care trebuie să includă: evaluarea situaţiei economice, sociale şi a potenţialul de
dezvoltare şi elaborarea unei strategii specifice fiecărei unităţi teritoriale.
In capitolul 5, intitulat STRATEGII PRIVIND SECURITATEA ALIMENTARĂ A
ROMÂNIEI, sunt analizate strategiile naţionale de securitate agroalimentară a ţării noastre ca
rezultat al faptului că strategia economică a asigurării securităţii alimentare a statelor din Uniunea
Europeana, este bazată pe existenţa resurselor proprii ale fiecărui stat şi pe adoptare a unor
concepţii specifice fiecărui nivelul teritorial şi respectiv asupra consumului alimentar, care trebuie
să fie concomitent şi reprezentat prin forme ale strategiilor comerciale şi de finanţare.
Strategiile de susţinere a activităţilor din sectorul agroalimentar sunt grupate în:
strategii de susţinere a sistemului; strategii privind fondul funciar; strategii de îmbunătăţiri
funciare şi protecţia mediului; strategii privind restructurarea, privatizarea şi concesionarea;
strategii de susţinere a producătorilor agricoli; strategii sanitar-veterinare. Sunt analizate
propunerile privind scenariile de dezvoltare şi în acelaşi timp de asigurare a securităţii
agroalimentare bazate pe creşterea consumului agroalimentar, respectiv prin creşterile
salariale ale populaţiei:

- pentru dezvoltarea ideală, salariul real încadrează o creştere succesivă care atinge un
maximum în anul 2018, a cărei creştere este de +159%, iar în anul 2020 creşterea este de +92,7%;
- dezvoltarea moderată încadrează creşteri succesive +50% în anul 2010, la o creştere
de+127% în anul 2020;
- forma pesimistă de creştere a salariului real semnifică au ritm al cărui spor este de
numai +18% ]n anul 2010 şi de +45,4% în anul 2020;
- luată în discuţie situaţia de criză încadrează ritmurile cele mai scăzute ale salariului
real. în anul 2010 această creştere era de numai +6,3%, iar în anul 2020 de +15,3%.
Pentru reuşita strategiei ideale se considera necesar ca România să cunoască continuu
poziţia potenţialului şi a locului sectorului agroalimentar faţă de ţările membre şi astfel sa
găsească strategii de susţinerea acelor sortimente alimenatre pentru care putem avea avantaje
comparative cu produse similare din UE.

