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Şeful LAPAR: Fermierul român produce necompetitiv; în România se
cumpără preţuri, nu calitate
Fermierul român produce necompetitiv, iar pe piaţa din România nu se vând produse
româneşti, ci se cumpără preţuri, nu calitate, a afirmat, joi, preşedintele Ligii
Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Nicu Vasile, la ediţia a VIIa a conferinţei "Afaceri în agricultură".
"Am un mare semn de întrebare. Discutăm de plan strategic cincinal, cum era
înainte, dar acest plan din punctul meu de vedere trebuie să-l regăsim într-un Plan
de Dezvoltare Naţional pe o perioadă lungă. Trebuie să intre într-o matrice şi aş vrea
să discutăm peste un an sau doi de o profitabilitate pe unitatea de suprafaţă sau pe
ramura de activitate. Noi discutăm foarte puţin cu specialiştii în economie. Am auzit
că intră foarte mulţi bani în agricultura României, dar vă spun că, dacă vine cineva
care nu lucrează în domeniul agricol, se îngrozeşte că 'Uitaţi câţi bani intră în
buzunarele fermierilor!'. Fermierul român produce necompetitiv. Uitaţi-vă pe piaţa
românească şi vedeţi că nu produsele româneşti se vând, ci noi cumpărăm preţuri,
nu calitate. România este o ţară preponderent agrară şi agricultura trebuie să fie
baza dezvoltării economiei naţionale. Haideţi să începem să dezvoltăm centre
economice, zootehnia! Noi omorâm toţi porcii şi ce facem? Importăm într-o veselie în
ţara aceasta. Nu vreau să fiu critic, dar trebuie să vedem punctele critice pe care le
avem şi să începem să le rezolvăm. Trebuie să fim mult mai uniţi, mi se pare că
suntem prea dezbinaţi", a declarat Vasile.
Acesta a adăugat că, pe zona ecologică, România are produse de calitate, dar
acestea reprezintă, de fapt, materie primă care se exportă odată cu forţa de muncă.
"Legat de acest Green Deal, nici nu ar trebui să intrăm în aceste discuţii. Din contră,
este un subiect de a ne aduce la acelaşi nivel de subvenţii. România produce
produse de calitate din punct de vedere ecologic. Dacă ne referim la amprenta de
carbon, o să vedeţi că produsele româneşti sunt net superioare. Nu găsim aceste
pesticide în produsul nostru finit, care de fapt este materie primă pe care o exportăm
odată cu forţa de muncă. Acesta este un alt subiect destul de sensibil în România.
Dacă ne uităm pe statistica europeană, vedem că suntem ţara cu cea mai negativă
creştere a populaţiei şi cu indicele demografic cel mai scăzut. Mai discutăm despre
sistemele de irigaţii. Da, sunt foarte multe sume, dar noi facem mai mult cantitativ
decât calitativ. Aş vrea ca, atunci când dăm drumul la un sistem de irigaţii, să
meargă direct la acel fermier. Discutăm foarte puţin în economia României de
productivitate şi profit. Degeaba aduc în piaţa agricolă română aceste subvenţii.
Rămân îngrozit când mă uit la preţurile pe care le avem noi pe toate inputurile, pe tot
ce înseamnă mecanizare, digitalizare. Sunt preţuri colosal de mari, în comparaţie cu
colegii din Vest", a subliniat şeful LAPAR.

Grupul de presă Bursa a organizat, joi, videoconferinţa "Afaceri în agricultură", în
care printre principalele teme de discuţie se află: planul de rezilienţă şi recuperare,
Politica Agricolă Comună şi lipsa forţei de muncă în agricultură. AGERPRES/(A autor: Daniel Badea, editor: Oana Tilică, editor online: Ada Vîlceanu)
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Pintea (APIA): Fermele mici şi mijlocii trebuie să investească în tehnologia
agricolă modernă

Utilizarea tehnologiei în agricultură este răspândită în mod inegal în Uniunea
Europeană, iar fermele mici şi mijlocii au cea mai mare nevoie de investiţii în
modernizare, a declarat, joi, Adrian Pintea, directorul general al Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
Potrivit acestuia, în 2020 tot fluxul de lucru al agenţiei s-a mutat în mediul electronic.
"Concret, fermierii au depus cererea electronic, APIA a eliberat adeverinţele şi le-a
transmis electronic către bănci. S-au emis peste 17.000 de adeverinţe pentru FEGA
şi 11.800 pentru FADR. Tot pentru a creşte gradul de digitalizare, anul acesta am
implementat semnătura electronică pentru cei mai mulţi dintre angajaţii Agenţiei,
astfel încât aceştia să lucreze de acasă. Nu a fost uşor, nici pentru noi, nici pentru
fermieri, dar am demonstrat că acest lucru nu este imposibil", a spus Pintea, în
videoconferinţa "Afaceri în agricultură", organizată de Grupul de presă Bursa.
În opinia lui, este necesară creşterea gradului de utilizare a tehnologiei moderne în
agricultură.
"Utilizarea tehnologiei în agricultură e răspândită în mod inegal în UE, fiind necesară
creşterea accesului la tehnologie la nivelul fermelor mici şi mijlocii. Cu toate acestea,
fermierii români conştientizează tot mai mult nevoia de intensificare a investiţiilor
privind modernizarea, restructurarea, inovarea şi diversificarea fermelor şi fac
eforturi la identificarea de noi oportunităţi", a precizat şeful APIA.
Pintea a adăugat că anul acesta există o serie de ajutoare noi de la bugetul de stat
pentru sprijinul fermierilor grav afectaţi de pandemie şi de secetă. Este vorba despre
ajutoare de stat pentru cei care au înfiinţat culturi în toamna 2019, afectate de
secetă, unde au fost depuse deja peste 27.000 de cereri eligibile şi suma plătită a
fost de 50 de milioane de lei.
Pentru susţinerea crescătorilor din sectorul avicol au fost depuse 315 cereri, pentru
sectorul bovin - 544 de cereri, pentru sectorul suin - 299 de cereri.

"Pentru aceste trei scheme suntem în proces de control administrativ şi ne
propunem spre sfârşitul lunii noiembrie să se facă plăţile", a spus directorul APIA.
Pentru măsura de distilare a vinului în condiţii de criză, au fost depuse 24 de cereri
cu o valoare 19 milioane de euro, iar suma a fost plătită 14 octombrie. În ceea ce
priveşte măsura 21, care vizează fermierii şi IMM-urile afectate de criza Covid, au
fost depuse peste 122.000 de cereri.
"Cererile sunt supuse controlului administrativ şi pe teren. Suntem în procedura de
extragere a eşantionului de control de 5%. Plata se va face la până la sfârşitul lunii
decembrie, iar aici avem la dispoziţie 150 de milioane de euro fonduri europene", a
continuat Pintea.
În ceea ce priveşte plăţile în avans, unde România beneficiază de o alocare
financiară de 1,943 miliarde de euro, în perioada 16-28 octombrie a fost avizată la
plată o sumă de peste 994 milioane de euro pentru 624.472 fermieri, reprezentând
peste 75% din numărul total de fermieri.
Ca noutate, anul acesta şi fermierii care sunt în eşantionul de control vor primi plata
în avans, a mai spus oficialul APIA. AGERPRES/(A - autor: Florentina Cernat, editor:
Oana Tilică, editor online: Ada Vîlceanu)
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FNGCIMM: Firmele mici şi mijlocii au primit credite de 15 miliarde de lei prin
programul IMM Invest

Firmele mici şi mijlocii au primit credite în valoare totală de 15 miliarde de lei
programul IMM Invest, a declarat, joi, Dumitru Nancu, director general al Fondului
Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii.
El a participat la conferinţa online "Afaceri în agricultură", organizată de Grupul de
presă Bursa.
"În acest moment, cifrele arată că au fost peste 21.000 de credite acordate, iar
valoarea totală ajunge la 15 miliarde (de lei - n. r.). Avem un plafon de garantare de
20 de miliarde. Astăzi am alocat ultimul miliard către trei instituţii financiar-bancare",
a spus Nancu.
Potrivit acestuia, în primele zece luni din acest an au fost aprobate 10% din numărul
total de garanţii acordate de FNGCIMM în 18 ani (2002-2019) şi 23,7% din valoarea

tuturor granturilor, programul IMM Invest având cea mai mare contribuţie.
"Planul de investiţii pentru relansarea economică îşi arată efectele la zece luni.
Economia românească avea nevoie de un astfel de plan bazat pe investiţii. Fiind
vorba de o criză economică, Guvernul actual foloseşte foarte mult efectul
multiplicator al investiţiilor, care poate ajunge la şapte, adică la un leu investit are
grad de multiplicare în economie de şapte ori", a spus oficialul FNGHIMM.
Fondul a avut în primele nouă luni ale acestui an o cifră de afaceri de 118,9 milioane
de lei şi un profit net de 73,1 milioane de lei. AGERPRES/(A - autor: Florentina
Cernat, editor: Oana Tilică, editor online: Ada Vîlceanu)
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Moraru (AFIR): Plăţi de 656 milioane de euro către beneficiari, efectuate până pe
15 octombrie 2020

Suma de plată achitată beneficiarilor, înregistrată până la data de 15 octombrie
2020, se ridică la 656 de milioane de euro, din care 415 milioane de euro au ajuns în
investiţii, a declarat, joi, directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale (AFIR), Mihai-Liviu Moraru, la ediţia a VII-a a conferinţei "Afaceri în
agricultură".
"A fost un an în care a trebuit să schimbăm foarte, foarte multe lucruri din mers.
Rezultatul pe care l-am obţinut la 15 octombrie 2020 este o plată de 656 de milioane
de euro, bani europeni efectiv care au intrat în ţară. În principal, ceea ce ne bucură
cel mai mult este că, din această sumă, 415 milioane de euro au ajuns în investiţii,
adică în lucruri cuantificabile, clare şi benefice pentru agricultura şi pentru satul
românesc. Este o cifră în care, comparând-o cu cifra de anul trecut, de 524 de
milioane de euro, cred că puteţi regăsi efortul care s-a depus în ultimul timp la nivelul
AFIR şi munca pe care au depus-o colegii pe care am onoarea să-i reprezint", a
spus Moraru.
Şeful AFIR a subliniat faptul că digitalizarea comunicării cu beneficiarii reprezintă o
măsură importantă.
"Măsurile pe care am reuşit şi le-am luat în ultimul timp au fost numeroase. Am
încercat să reducem cât mai mult contactul direct cu beneficiarii noştri, dar nu şi
capacitatea de a le auzi problemele, de a putea interveni la timp, punctual. Ne-am

digitalizat foarte mult şi aproape toată comunicarea pe care o avem cu beneficiarii de la depunerea cererilor de finanţare, a dosarelor de achiziţie, a dosarelor de plată este trecută în mediul digital. Singura interacţiune fizică apare inerent la efectuarea
vizitelor pe teren care sunt imperios necesare în anumite situaţii", a explicat
directorul general al AFIR.
Grupul de presă Bursa organizează, joi, videoconferinţa "Afaceri în agricultură", în
care printre principalele teme de discuţie se află: planul de rezilienţă şi recuperare,
Politica Agricolă Comună şi lipsa forţei de muncă în agricultură. AGERPRES/(AS autor: Daniel Badea, editor: Oana Tilică, editor online: Ada Vîlceanu)
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Minea (Romalimenta): Preocuparea pentru industria alimentară este încă iluzorie
în România; în Europa este prioritate zero

Ajutorul şi preocuparea pentru industria alimentară românească sunt încă iluzorii,
dar în toată Europa şi cam în toată lumea domeniul este prioritate zero, a declarat,
joi, Sorin Minea, preşedintele Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară
- Romalimenta, la ediţia a VII-a a conferinţei "Afaceri în agricultură".
"Nu sunt un specialist în agricultură, sunt specialist şi reprezentant al industriei
alimentare. Industria alimentară are două caracteristici legate de agricultură: prima,
că în general ceea ce prelucrează provine din agricultura primară, şi a doua că, cel
puţin cu numele, face parte din acelaşi minister, Ministerul Agriculturii. Situaţia este
aceeaşi ca peste tot. Din păcate, într-una dintre cele mai grele perioade din ultimii 30
de ani ajutorul şi preocuparea către industria alimentară sunt încă iluzorii. Sunt de
acord că fermierii trebuie ajutaţi, agricultura trebuie ajutată, pentru că fără agricultură
nu vom putea exista. Am fost acuzaţi de foarte multe ori că suntem oportunişti şi
cumpărăm materii prime de unde se găsesc mai ieftin. Noi avem toate datele despre
clienţi, producţie, cât trebuie să producem şi unde trebuie să vindem. Din păcate,
nouă nu ne ia nimeni marfa să ne-o vândă mai departe, nu ne putem plânge de
costuri că sunt prea mari. Problemele noastre sunt cel puţin la fel de dure ca
problemele pe care le are agricultura şi mi-ar plăcea la un moment dat să se
vorbească poate mai mult şi despre industria alimentară. Avem o scădere constantă
a consumului, ceea ce se întâmplă în absolut toată Europa. Nimeni de la noi nu se
gândeşte şi la activitatea noastră, dar dacă nu se apleacă nimeni către noi

agricultura va avea de suferit", a precizat Minea.
Reprezentantul Romalimenta şi director general al companiei Angst a punctat, de
asemenea, faptul că industria alimentară este al doilea jucător pe piaţa din România
şi al doilea ca participare la Produsul Intern Brut (PIB).
"N-am auzit nicio declaraţie coerentă despre ce se întâmplă cu întreprinderile mari.
În Europa s-au dat. Ca şi agricultura, industria alimentară este considerată prioritate
zero în toată Europa şi cam în toată lumea. În România, se pare că se evită
sintagma 'industrie alimentară'. S-a vorbit la un moment dat şi despre profit... Cu
regret, vă aduc aminte că, potrivit statisticilor europene, profitul se împarte 60% la
producătorul privat şi 40% la procesator şi retail. În relaţia procesator - retail sunt
curios care ia mai mult, dar nu cred că procesatorul... Dacă aş primi un ajutor, un
credit, un grant că mă aprovizionez cu materii prime numai din România poate
agricultura ar fi mai fericită. Dacă eu nu primesc nimic, totdeauna mă voi aproviziona
de acolo de unde găsesc mai ieftin, n-am ce face. Asta e ce îmi cere piaţa, la ora
actuală. Dacă ne-ar întreba şi pe noi ce avem nevoie în perioada asta, cum ne
descurcăm cu angajaţii... Nu ne-am jelit foarte tare, dar fără un sprijin direct pentru a
rezista pe piaţă este un lucru strict necesar. La ora actuală, industria alimentară este
al doilea jucător pe piaţa din România şi al doilea ca participare la PIB, deci departe
de a fi slabă, dar nu este cunoscută", a afirmat Sorin Minea.
Grupul de presă Bursa a organizat, joi, videoconferinţa "Afaceri în agricultură", în
care printre principalele teme de discuţie s-au aflat: Planul de rezilienţă şi
recuperare, Politica Agricolă Comună şi lipsa forţei de muncă în agricultură.

