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SubvenŃiile pentru fermieri, "plătite de miercuri"      de Florentina Varga

Ministrul agriculturii Daniel Constantin spune că peste un milion de fermieri vor primi de
miercuri subvenŃii de 61 de euro pe hectar.
Peste un milion de deŃinători de terenuri agricole vor primi începând de miercuri o parte
din subvenŃia la hectar.
Banii vor fi plătiŃi la începutul anului viitor de Comisia Europeană, însă deŃinătorii de
terenuri agricole ar urma să încaseze sumele în urmatoarele două săptămâni, susŃine
ministrul agriculturii, Daniel Constantin.
"61 euro/ hectar vor plătiŃi mâine către toŃi fermierii, cei 1.040.000 de fermieri, dacă nu
mă înşel, care au depus cerere de plată pe suprafaŃă, o sumă totală de 600 de milioane de
euro. Facem eforturi la nivelul APIA să o plătim către fermieri în două săptămâni de zile,
pentru că rambursarea de către Comisia Europeană se face în felul acesta, în primele zile
ale anului viitor, undeva în ianuarie. Nu am vrea să ne ducem cu rambursările pentru
februarie.
"Banii aceştia pe care îi plătim sunt bani împrumutaŃi de către Ministerul Agriculturii din
Trezorerie şi vor fi rambursaŃi de către Comisia Europeană la începutul lunii ianuarie. Nu
am vrea să avem o întârziere mai mare şi să afectăm celelalte ministere sau bugetul de
stat", spune Daniel Constantin.
Ministrul agriculturii a mai anunŃat ca fermierii ar putea cumpara terenuri agricole cu un
avans de doar 10%, după modelul programului "Prima casă", care a dat posibilitatea
doritorilor să cumpere locuinŃe cu un avans redus.
Fondul de Garantare a Creditului Rural ar urma să semneze înŃelegeri cu mai multe bănci,
astfel încât acestea să accepte creditarea cumpărării de terenuri agricole cu un avans de
10% şi cu dobandă ceva mai scăzută.
Riscul neplăŃii creditelor va fi împarŃit de banca şi de Fondul de Garantare a Creditului
Rural. Conducerea Ministerului Agriculturii a anunŃat că cinci bănci sunt interesate de
program şi sunt pe cale să semneze înŃelegeri cu Fondul de Garantare a Creditului Rural.


