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Introducere
întrepătrunderea puternică dintre economic, social, politic, ecologic, dublată de
tendinţa spre globalizare, constituie caracteristica esenţială a societăţii contemporane, care
determină modificări substanţiale în modul de funcţionare a structurilor sale.
în

ansamblul

mecanismelor

de

integrare

internaţională

adoptate

de

Uniunea

Europeană, politica agricolă reprezintă o expresie fidelă a principiilor de integrare şi a
eforturilor pe care le presupune construcţia europeană.
Aderarea României la U.E. şi în mod implicit, integrarea europeană a sectorului
agroalimentar, reprezintă una din cele mai însemnate provocări ale economiei

noastre

naţionale, din perioada contemporană.
încadrată în tendinţa generală de globalizare, relaţia dintre agricultura românească şi
cea europeană poate fi necesară şi reciproc avantajoasă, cu condiţia asigurării unui grad sporit
de compatibilitate

şi competitivitate

a produselor

pe piaţă, precum

şi a unui

nivel

corespunzător de armonizare structurală.
Cunoaşterea factorilor care determină sau influenţează pieţele agricole, 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.
Este vorba astfel şi de comerţul exterior cu produse agricole si agroalimentare care
reprezintă o ramură importantă a economiei naţionale şi care odată cu integrarea României în
marea piaţă europeană a devenit subiect al politicii agricole comune cu implicaţii majore
asupra producţiei agricole naţionale.
Lucrarea este menită să ofere un cadru teoretico-metodologic necesar fundamentării
ştiinţifice a cercetării politicilor comerciale la nivel naţional într-un domeniu complex,
agricultura. Raţionamentul care a stat la baza demersului realizat a necesitat, pe de o parte,
identificarea conceptuală a instrumentelor de politică comercială, a cercetării fluxurilor de
comerţ ale României cu produse agricole, iar, pe de altă parte, definirea

şi implementarea

metodelor, a indicatorilor, a mecanismelor de piaţă (filiere agroalimentare).
în vederea acoperirii ariei tematice, teza a fost structurată în şase capitole.
în Capitolul

1, "Aspecte teoretico-metodologice

privind politica comercială

în

domeniul comerţului exterior cu produse agricole"sunt indicate principalele noţiuni de studiat
în raport cu obiectul lucrării. Au fost abordate probleme conceptuale pieţei şi, de asemenea,
factorii care o intluenţeazâ, tipurile şi formele acestora. Sunt prezentate noţiunile de piaţă

"Cercetări privind politica comerciala a României in domeniul comerţului exterior cu produse agricole "

externă, comerţ internaţional, comerţ exterior precum şi o analiză a instrumentelor de politică
comercială aşa cum au fost clasificate în literatura de specialitate.
în Capitolul 2. "Prezentarea agriculturii româneşti", este delimitat „câmpul" cercetării,
procesul de cunoaştere fiind orientat spre analiza modului în care se exercită managementul în
agricultură, principalele probleme ale reformei, respectiv proprietatea, situaţia

fondului

funciar, forţa de muncă, capitalul fix şi circulant şi nivelul investiţiilor. Foarte important de
reţinut că, în agricultură, se manifestă cu o puternică intensitate factorii naturali, care
influenţează, în mod decisiv, rezultatele de producţie şi economice ale exploataţiilor agricole.
Cunoaşterea activă a realităţii privind agricultura, resursele şi potenţialul său s-a realizat în
contextul unei abordări sistemice, reprezentând o etapă indispensabilă a stimulării comerţului
exterior.
în Capitolul 3, "Comerţul exterior cu produse agricole în România", este realizată o
analiză a comerţului exterior cu produse agricole pe mărfuri, grupe de mărfuri, structura
comerţului şi evoluţia acestuia, precum şi comerţul României cu Uniunea Europeană. Am
relizat în acest capitol şi un studiu privind specializarea la export a Romîniei în funcţie de
indicatorii economici.
în Capitolul 4, "Politica comercială pentru produsele agricole în România", a fost
studiată evaluarea instrumentelor de politica comercială din domeniul sectorului agricol, atât
din România în perioada postcomunistă, cât şi din Uniunea Europeană.
în Capitolul 5, "Tendinţe în comerţul exterior cu produse agricole" sunt analizate întro primă fază limitele comerţului exterior; s-a încercat găsirea de soluţii în ceea ce priveşte
stimularea comerţului exterior prin filiera de distribuţie precum şi prin mecanisme bursiere.
S-a realizat de asemenea o analiză a exportului de produse ecologice,agricultura biologică
fiind apreciat ca un sector cu potenţial ridicat, inclusiv pentru export. în ceea ce priveşte
filiera

agroal i mentará, au fost identificaţi agenţii economici de pe filieră, cu accent pe

producătorii individuali.
Capitolul 6, "Studiu de caz referitor la politica comercială pentru sectorul de fructe şi
legume în Uniunea Europeană şi în România", analizează efectiv mecanismele de politică
comercială din cadrul organizării comune de piaţă în condiţiile reformei recente din domeniu
precum şi piaţa sectorului fructe şi legume atât în Uniunea Europeană cât şi în România.

