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ADRIAN OROS, MINISTRUL AGRICULTURII ªI DEZVOLTÃRII RURALE:

“Trebuie sã scãpãm de vânãtorii de
subvenþii”
l “Avem o proprietate agricolã polarizatã”

Î
n viitorul Program Naþional Strate-
gic pentru agriculturã, prevãzut
pentru anii 2021-2027, va trebui sã

scãpãm de vânãtorii de subvenþii,
astfel încât banii dedicaþi fermierilor
sã ajungã acolo este nevoie, conform
domnului Adrian Oros, ministrul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.

Domnia sa precizeazã: “Avem ºi
noi, ca alte þãri, vânãtori de subvenþii

de care va trebui sã scãpãm în viitorul
Program Naþional Strategic, iar cât
mai mulþi dintre banii dedicaþi fermie-
rilor sã ajungã la cei care lucreazã cu
adevãrat pãmântul”.

Adrian Oros spune cã România are
la dispoziþie douã surse de finanþare a
agriculturii: “Avem Programul Naþio-
nal Strategic, care presupune 20,678
de miliarde de euro în urmãtorii ºapte
ani, ºi anume: 13 miliarde de euro pen-
tru plãþi directe prin Pilonul I, respec-
tiv 7,67 miliarde de euro prin Pilonul
II; ºi Programul Naþional de Relansare
ºi Rezilienþã, din care pânã acum am
reuºit sã obþinem de la Guvern 6,5 mi-
liarde de euro pentru infrastructura de
gestionare a apei ºi 750 de milioane de
euro pentru reþeaua naþionalã de colec-
tare, depozitare, promovare ºi distri-
buþie a produselor româneºti”. (A.V.)

(continuare în pagina 2)

ALINA MIHAELA TOMA, DIRECTOR GENERAL FGCR IFN:

“Peste 50% din solicitãrile de
garantare se acordã în
ziua depunerii lor”

N
umãrul garanþiilor ºi a portofo-
liului de garantare a fost cu 20%
mai mare la finalul lunii septem-

brie 2020, comparativ cu finalul lunii
septembrie 2019, a declarat Alina Mi-
haela Toma, director general al Fondu-
lui de Garantare a Creditului Rural
(FGCR IFN SA).

“”Peste 50% din solicitãrile de ga-
rantare care vin de la instituþiile finan-

þatoare se acordã în aceeaºi zi în care
au fost depuse ºi ajungem ca maxi-
mum a doua zi sã avem un volum de
garantare de 90% din solicitãrile depu-
se cu o zi înainte. Avem tot ce înseam-
nã produse de garantare privind credi-
tele de investiþii, capitalul de lucru ºi
acoperim toate categoriile de benefi-
ciari din sistemul agricol. Toate facili-
tãþile pe care le oferim sunt postate pe
site. Am încercat în acest an sã simpli-
ficãm documentaþiile, sã le digitali-
zãm ºi am implementat un sistem
online pentru a lucra rapid ºi
accesibil”, a spus Alina Toma.

Directorul general al Fondului de
Garantare a Creditului Rural a precizat
cã bãncile au început sã îºi îndrepte
atenþia ºi cãtre creditarea micilor
fermieri.

G.M.
(continuare în pagina 3)

DÃNUÞ PÃLE, VICEPREªEDINTE COMISIA PENTRU AGRICULTURÃ DIN CAMERA DEPUTAÞILOR:

“Noi nu exportãm numai materie
primã, ci exportãm ºi subvenþii”

D
ecidenþii politici din þara noastrã
ar trebuie sã îºi armonizeze pozi-
þia în legãturã cu politica agrico-

lã naþionalã ºi sã fie o singurã voce în
negocierile de la Bruxelles cu Comisia
Europeanã, susþine Dãnuþ Pãle, vice-
preºedintele Comisiei pentru Agricul-
turã, silviculturã ºi industrie alimenta-
rã din Camera Deputaþilor.

“Mi-aº dori ca practica din Comisie,
unde nu era culoare politicã în întoc-
mirea proiectelor legislative care s-au

concretizat în legi bune sau perfectibi-
le, sã se desfãºoare ºi în domeniul Exe-
cutivului interministerial. Acest lucru
este necesar pentru cã trecem printr-o
perioadã foarte grea. Peste aceastã se-
cetã s-a suprapus ºi pandemia care a
creat mari probleme la nivel mondial.
Putem sã facem multe proiecte legisla-
tive, dar dacã nu existã o comunicare ºi
armonizare legislativã cu Ministerul
Agriculturii, care are multe intenþii, in-
clusiv în zootehnicizarea României,
nu vom avea rezultatele dorite. În
acest moment, noi nu exportãm numai
materie primã, ci exportãm ºi subven-
þii þinând cont de cine deþine terenurile
agricole din România. Avem mult de
lucru ºi ar trebui sã avem aceeaºi voce
la Bruxelles”, a spus Dãnuþ Pãle.

Domnia sa a menþionat cã, în sfârºit,
dupã mult timp, avem acces ºi la COPA-
COGECA, adicã la uniunea celor douã
mari organizaþii agricole de la nivel euro-
pean, menitã sã apere interesele fermieri-
lor de pe bãtrânul continent. (G.M.)

DANIEL BUDA, VICEPREªEDINTELE COMISIEI DE AGRICULTURÃ DIN
PARLAMENTUL EUROPEAN:

“Alocarea de 60% pentru plãþile directe
în agriculturã va rãmâne neatinsã în
Politica Agricolã Comunã”
l Forþa de muncã din agricultura europeanã este îmbãtrânitã

În negocierile privind viitoarea Po-
liticã Agricolã Comunã, interesele
României au fost protejate ºi au fost
consolidate, iar viitorul agriculturii
aratã destul de bine chiar dacã sunt
unele chestiuni necunoscute, a afirmat
Daniel Buda, vicepreºedintele Comi-

sia de Agriculturã a Parlamentului
European.

“Avem o ecuaþie necunoscutã pe su-
mele alocate pe zona Green Deal. De la
Parlament se merge cu o alocare de
30% din pilonul I de dezvoltare, dar
Consiliul a propus 20%. (...) Plãþile di-
recte, care sunt în cuantum de cel puþin
60% din pilonul I de dezvoltare vor
rãmâne neatinse. Banii pentru Green
Deal vor fi daþi suplimentar faþã de plã-
þile directe. În acelaºi timp, a rãmas
sprijinul cuplat pentru sectoarele agri-
cole care au nevoie ºi avem ºi un sprijin
de 2% pentru plantele proteice. (G.M.)

(continuare în pagina 4)

MIHAI-LIVIU MORARU, DIRECTOR GENERAL AFIR:

”Fonduri europene de 415 milioane
euro au ajuns la fermieri anul acesta,
pentru investiþii”

A
genþia pentru Finanþarea Inve-
stiþiilor Rurale (AFIR) a fãcut
anul aceasta, conform datelor

de la 15 octombrie, plãþi de 656 de
milioane de euro, din care 415 milio-
ane de euro pentru investiþii, con-
form domnului Mihai-Liviu Moraru,
directorul general al AFIR, care
menþioneazã: ”Anul curent a fost
unul în care a trebuit sã schimbãm fo-

arte multe lucruri din mers.
Rezultatul pe care l-am obþinut

este o platã de 656 de milioane de
euro, bani europeni care au intrat în
þarã, din care 415 milioane au ajuns
în investiþii, în lucruri cuantificabile,
clare ºi benefice pentru agricultura ºi
satul din þara noastrã. Este o cifrã
care, comparând-o cu cea de anul tre-
cut, de 624 de milioane de euro, re-
flectã efortul depus la nivelul
AFIR”.

Domnia sa menþioneazã cã, în con-
textul pandemiei de Covid-19, AFIR a
luat mãsuri numeroase: ”Am încercat
sã reducem cât mai mult contactul di-
rect cu beneficiarii noºtri, dar nu am
redus ºi capacitatea de a le asculta pro-
blemele, de a putea interveni la timp în
mod punctual.

A.V.
(continuare în pagina 4)

DUMITRU NANCU, DIRECTOR GENERAL FNGCIMM:

“Urmeazã sã lansãm Agro Invest -
un program revoluþionar pe piaþa
noastrã“

P
lanul Naþional de Investiþii ºi
Relansare Economicã, lansat la
începutul acestui an, ºi-a arãtat

efectele pozitive în primele zece luni
de implementare, a precizat Dumitru
Nancu, Director General al Fondului
Naþional de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlo-
cii (FNGCIMM SA-IFN). Domnia
sa a explicat: “Este fãrã precedent

lansarea acestui plan, care are ca
obiectiv înlocuirea mãsurilor de sub-
venþionare cu cele de stimulare. Este
exact strategia de care are nevoie
România, respectiv stimularea inve-
stiþiilor.

Avem, acum, cinci programe noi,
care vin sã stimuleze economia ºi
sunt programe de mãsuri anticiclice
în economie. Anticiclicitatea în eco-
nomie este sã iei mãsuri contrare cur-
sului economic. Guvernul actual fo-
loseºte foarte mult rolul amplificator
al garanþiei în nume ºi cont stat, care
se multiplicã în economie de ºapte
ori“.

În acest context, FNGCIMM ºi-a
majorat activitatea în acest an, dupã
cum a specificat domnul Nancu.

E.O.
(continuare în pagina 3) Citiþi detalii în paginile 2, 3 ºi 4.

SIF Banat-Criºana ºi SIF Muntenia
ºi-au impus oamenii la SIF Oltenia
l Cristian Buºu este noul preºedinte al SIF-ului din Craiova l Acþionarii au respins
programul de rãscumpãrare solicitat de grupul condus de Business Capital for Romania
Opportunity Fund Cooperatief

Cristian Buºu, Sorin-Iulian Cioacã,
Mihai Trifu, Adrian Andrici ºi Codrin
Matei au fost aleºi, ieri, ca membri ai
Consiliului de Administraþie al SIF
Oltenia (SIF5), într-o adunare în care,
aºa cum era de aºteptat, ºi-a impus vo-
inþa grupul coordonat de SIF Ba-
nat-Criºana (SIF1) ºi SIF Muntenia
(SIF4). Afost o ºedinþã fãrã prea multe
ieºiri în decor, momentul tensionat
consumându-se la exprimarea opþiunii
pentru punctul al patrulea de pe ordi-
nea de zi, ce viza stabilirea metodei de
vot prin care sã fie aleºi administrato-
rii, respectiv varianta votului cumula-
tiv (propunere SIF Oltenia) sau varian-

ta votului clasic (solicitae acþionari
SIF Banat-Criºana ºi SIF Muntenia, la
cererea cãrora fusese convocatã
AGA). Propunerea grupului de acþio-
nari a avut câºtig de cauzã, (cu 71,7%
din voturile exprimate valabil, repre-
zentând 52,3% din capitalul cu drept
de vot) ceea ce a fãcut ca nici Tudor
Ciurezu, fostul director general ºi
preºedinte al SIF-ului ºi nici Nicolae
Stoian, fost administrator, sã nu mai
aibã acum un loc în noul Consiliu.

ANDREI IACOMI,
MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)

BCE, stindard al neputinþei europene

Î
ntr-o caricaturã de pe site-ul com-
paniei de consultanþã financiarã
Hedgeye apare un urs, cu masca
pusã corespunzãtor, ºi un taur, cu

masca pusã peste ochi. În faþa privirii
nedumerite a ursului, taurul îi rãspun-

de “mã distanþez so-
cial de realitate”.

Distanþarea de reali-
tate a Bãncii Centrale
Europene a început cu
mult înainte de de-
clanºarea pandemiei
de coronavirus. Acum
se pregãteºte doar in-

trarea în etapa finalã.
Un articol recent din Financial Ti-

mes, în care este abordatã “dilema
deflaþiei” din faþa preºedintelui
BCE, susþine cã aºteptãrile pieþei
aratã o nouã “extindere” a programu-
lui PEPP (Pandemic emergency pur-
chase programme), cu încã 500 de

miliarde de euro, la ultima ºedinþã de
politicã monetarã din acest an. Acea-
sta este programatã în 10 decembrie
2020.

Valoarea actualã a programului
PEPP este de 1,35 trilioane de euro,
însã achiziþiile totale de obligaþiuni
guvernamentale pânã în prezent au

ajuns doar la 616,8 miliarde de euro,
conform ultimelor date de la BCE.

Ce ar oferi în plus 500 de miliarde
de euro? Nimic. Doar impresia cã
BCE face încã ceva pe lângã totul
anunþat pânã acum, dar care s-a dove-
dit insuficient.

(continuare în pagina 10)
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