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Fermierii vor putea cumpăra terenuri agricole cu un avans de 10%

Terenurile agricole pot fi cumpărate de către fermieri cu un avans de doar 10% şi o
dobândă avantajoasă, după ce un număr de cinci bănci vor semna înŃelegeri, în acest sens,
cu Fondul de Garantare a Creditului Rural /FGCR/, a declarat, marŃi, Daniel Constantin,
ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în cadrul conferinŃei "Agri-Business pe
profit: FinanŃarea afacerilor din agricultură", organizată la Bucureşti.
"Cred că şi băncile vor considera, la un moment dat, terenurile agricole la adevărata lor
valoare. Cinci bănci sunt pe punctul de semna cu Fondul de Garantare şi imediat fermierii
pot cumpăra terenuri cu un avans de 10% şi o dobândă mai mică decât până acum.
Fermierii trebuie să aibă parte de cofinanŃare. Lipsa cofinanŃării şi un mediu neprietenos
pe care îl au băncile faŃă de cei care activează în agricultură, sunt marile probleme din
domeniu, în acest moment (...) Există o mare miză pentru bănci pe creditare, care pot
vedea în această zonă prosperitate pe viitor", a spus Constantin.
FGCR s-a constituit în februarie anul 1994, potrivit Legii nr. 31/1990, ca o societate
comercială pe acŃiuni, în urma negocierilor Comisiei ComunităŃii Europene şi Guvernul
României, reprezentat de MADR, concretizând programul ComunităŃii Europene de
sprijinire a procesului de privatizare a agriculturii în România.
Fondul s-a înscris ca IFN în anul 2006, în baza OG nr. 28/2006, iar începând cu data de
30 iulie 2007 a primit din partea Băncii NaŃionale a României /BNR/ notificarea de
înregistrare în Registrul Special BNR.
Reformarea Politicii Agricole Comune /PAC/, microcreditarea pentru investiŃiile în
agricultură şi plăŃile directe şi subvenŃiile din agricultură sunt doar câteva dintre temele
ce vor fi abordate marŃi în cadrul conferinŃei "Agri-Business pe profit: FinanŃarea
afacerilor din agricultură", organizată la Bucureşti.
Potrivit agendei evenimentului, pe lista invitaŃilor se află Daniel Constantin - ministrul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Rădulescu - consilier prezidenŃial în domeniul
Agriculturii, Dorel Gheorghe Benu - director general, AgenŃia de PlăŃi şi IntervenŃii
pentru Agricultură /APIA/, LaurenŃiu Baciu - preşedintele Ligii AsociaŃiilor
Producătorilor Agricoli din România /LAPAR/ şi Sorin Minea - preşedintele FederaŃiei
Patronale Române din Industria Alimentară /Romalimenta/.


