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Rezumat

Prezentul studiu examinează creșterea numărului de tranzacții funciare la
scară largă, așa-numita „acaparare de terenuri”, în UE. Există dovezi
semnificative că în prezent, în UE, are loc o acaparare de terenuri agricole.
Studiul ia în discuție mai mulți factori care favorizează acapararea de terenuri
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SINTEZĂ

Prezentul studiu examinează fenomenul acaparării de terenuri agricole în UE.

În general, se consideră că Europa nu este vizată de „acapararea de terenuri la nivel
global”, termenul uzual pentru a descrie creșterea, la nivel global, a interesului pentru
terenuri agricole și sporirea numărului de tranzacții funciare la scară largă din întreaga
lume. Prezentul studiu contrazice această impresie, demonstrând că există dovezi
semnificative, deși parțiale, că, în prezent, în UE are loc o acaparare a terenurilor agricole,
caracterizată de un anumit grad de posesiune a terenurilor de către cetățeni străini, de
dobândirea controlului asupra unor suprafețe extinse de teren, precum și de nereguli care
au însoțit diversele tranzacții funciare. Anvergura și intensitatea acestui proces în UE sunt
limitate în comparație cu situația din unele țări din Africa, Asia, America Latină și foste țări
sovietice din Europa și Asia, iar dovezile preliminare arată că procesul de acaparare de
terenuri se concentrează în mod special în statele membre din Europa de Est.

Acapararea de terenuri agricole în UE implică un grup eterogen de actori, atât interni, cât și
externi, statali și nestatali, persoane fizice și juridice. În afară de stabilirea în Europa a unor
întreprinderi mari, corporatiste, din domeniul agriculturii, cu implicarea unor capitaluri din
întreaga lume, goana după teren a adus cu sine implicarea în achizițiile de terenuri agricole
a unei noi clase de investitori financiari, neimplicați în mod tradițional în sectorul agricol,
alcătuită din grupuri bancare, fonduri de investiții, traderi individuali și societăți cu capital
privat. Acapararea de terenuri agricole în Europa implică și o nouă categorie de „brokeri de
tranzacții funciare”, alcătuită din speculanți și escroci care intermediază interesele
companiilor și ale statelor în materie de terenuri.

Aceste diverse grupuri de actori reflectă factorii multipli care favorizează acapararea de
terenuri în UE, printre care se numără: diferențele de preț la terenurile din UE, care au
încurajat specula și procesele de „artificializare”; consecințele nedorite ale reformelor
funciare, ale privatizării terenurilor și ale programelor de consolidare funciară în statele
membre din Europa de Est; legătura dintre controlul asupra terenurilor și accesul la plăți în
cadrul politicii agricole comune (PAC), precum și o întreagă gamă de alte politici europene
legate de hrană, energie, comerț, finanțe și investiții.

Studiul susține că efectele acaparării de terenuri, care rămâne un fenomen limitat în
Europa, trebuie să fie percepute în contextul mai larg al schimbărilor structurale care au loc
în agricultura UE. În contextul unui nivel spectaculos al concentrării funciare și al eliminării
rapide a micilor exploatații din Europa, acapararea de terenuri, prin controlarea și
privatizarea resurselor naturale și/sau deposedarea de acestea, a contribuit în mod activ la
deteriorarea în continuare a vitalității socioeconomice și ecologice a sectorului rural. Acest
fenomen duce la o erodare și mai marcată a modelului european de agricultură familială,
bazat pe o formă de agricultură durabilă și multifuncțională, și la obstrucționarea accesului
în sector al tinerilor și al viitorilor fermieri. Apar astfel efecte concrete asupra securității
alimentare, ocupării forței de muncă, bunăstării și biodiversității, deoarece, odată cu
dispariția și marginalizarea agriculturii la scară mică în Europa, sunt compromise și
beneficiile multiple ale acestui tip de sistem agricol și de mod de viață.

În acest sens, studiul stabilește conexiuni mai ample între procesul în curs de desfășurare,
dar limitat, de acaparare de terenuri agricole în UE și alte teme fierbinți legate de terenuri
în Europa de astăzi. Studiul aduce argumente solide pentru a demonstra că actuala
tendință (generală) de concentrare a proprietății asupra terenurilor agricole este la fel de
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problematică și demnă de atenție – din perspectivă politică – ca și acapararea de terenuri
agricole. Distribuția extrem de neuniformă a terenurilor în Europa nu numai că intră în
conflict cu obiectivul structural al UE privind o proprietate dispersată asupra terenurilor, dar
prezintă și pericolul de a introduce dezechilibre profunde în societatea europeană în
ansamblu. În consecință, prezentul studiu pune sub semnul întrebării afirmația că
„problematica terenurilor agricole” în Europa este rezolvată. Dimpotrivă, în Europa există o
problemă presantă a terenurilor, legată de accesul la acestea, de controlul asupra lor și de
destinația ce le este atribuită.

În acest context, studiul oferă următoarele recomandări specifice, adresate factorilor de
decizie din UE, pentru reglementarea acaparării de terenuri agricole în UE. Recomandările
sunt legate de cele patru cadre orizontale (piața internă, agricultură, mediu și coeziune
teritorială) în care reglementarea la nivelul UE este posibilă.

1. Piața internă

• Studiul recomandă Uniunii Europene să permită statelor membre o mai mare libertate de
reglementare a vânzării și arendării terenurilor agricole de pe teritoriul lor și să solicite
Curții Europene de Justiție să dea dovadă de o mai mare flexibilitate în interpretarea
principiului liberei circulații a capitalurilor. O piață a terenurilor bazată exclusiv pe cele
patru libertăți (libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor)
nu este suficientă pentru a face față riscului de discriminare și marginalizare legat de
aspectele sensibile ale accesului la terenuri agricole, ale controlului asupra acestora și
ale destinației ce le este atribuită. Ar trebui adâncite și extinse restricțiile
justificabile la libera circulație a capitalurilor, în spiritul obiectivelor politice solide
care sunt de interes public, pentru a permite statelor membre să dețină mai mult
control printr-o mai mare capacitate de reglementare.

• Există o serie de opțiuni politice pe care statele membre le pot lua în considerare în
acest sens, cum ar fi stabilirea de plafoane pentru achiziționarea de teren agricol și
crearea unui sistem de drepturi de preempțiune pentru cei a căror proprietate funciară
se situează sub acest plafon. De asemenea, statele membre ar trebui să sprijine
utilizarea mecanismelor de partajare a terenurilor și a băncilor de terenuri, care sprijină
accesul la acestea al tinerilor și viitorilor fermieri.

• Pentru a facilita acțiunea statelor membre de reglementare a terenurilor agricole de pe
teritoriul lor, studiul recomandă elaborarea, la nivelul UE, a unor noi instrumente de
colectare a datelor privitoare la tipurile de proprietate funciară existente în Europa.
Înființarea unui Observator european, așa cum au propus, printre alții, reprezentanții
sindicali ai fermierilor, care să ilustreze schimbările apărute în tipurile de proprietate
funciară și să includă criterii economice, sociale și de mediu importante, ar putea fi un
pas semnificativ în sensul creării unei baze de date relevante din punct de vedere social
și cu adevărat paneuropene privind starea actuală a terenurilor din Europa.

2. Ajustări ale instrumentarului PAC 2013

• Pentru a disocia procesul de concentrare a terenurilor de cel de concentrare a
subvențiilor, statele membre ar trebui să pună în aplicare ajustări ale instrumentarului
PAC 2013 care să vizeze sporirea puterii micilor fermieri și „deconcentrarea”
pieței funciare, pentru a se pune capăt acaparării de terenuri agricole. În acest sens,
studiul recomandă Comisiei Europene și statelor membre următoarele:
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- stabilirea ratei de convergență internă a plăților la 100%;

- adoptarea plății redistributive cât mai curând posibil, alocându-i cea mai mare
proporție din primul pilon;

- plafonarea plății de bază prin aplicarea unei reduceri de 100% dincolo de 150 000 EUR
și luarea în considerare a posibilității de stabilire a unui plafon mai redus, de
100 000 EUR;

- utilizarea schemei pentru tinerii fermieri cât mai mult posibil, adică alocându-se cei 2%
din pachetul financiar național pentru toate exploatațiile noi, indiferent de dimensiuni;

- utilizarea schemei pentru micii fermieri la nivelul maxim admisibil, de 1 250 EUR, și
luarea în considerare a posibilității de a crește plafonul pentru a răspunde mai bine
nevoilor micilor fermieri europeni;

- monitorizarea aplicării noilor politici de ecologizare din cadrul PAC;

- utilizarea de plăți cuplate pentru consolidarea sectoarelor aflate în dificultate;

- adoptarea unei definiții a fermierului activ care să fie clar ancorată în ideea de muncă
pe exploatația agricolă; revizuirea în jos a actualului prag de scutire de 5 000 EUR,
deoarece în prezent acesta îi exclude pe mulți dintre micii producători, în special din
noile state membre (NSM).

3. Mediul înconjurător

• Studiul recomandă adoptarea unor reglementări de mediu la nivelul UE care să răspundă
efectelor degradării terenurilor ca urmare a acaparării bazate pe modelul agriculturii la
scară industrială. Din această perspectivă, studiul încurajează dezvoltarea în continuare
a procesului Pământul ca resursă (Land as a Resource).

4. Coeziunea teritorială

• Studiul recomandă ca politica teritorială a Uniunii Europene să ia în considerare
diversitatea și bogăția din zonele rurale și să integreze zonele rurale marginale în
strategii de dezvoltare mai ample, care să vizeze o dezvoltare teritorială echilibrată, atât
între funcțiile economice, sociale, culturale și de mediu ale unui teritoriu, cât și între
zonele urbane și cele rurale.
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5. Punerea în aplicare a OVGPF

• Studiul recomandă adoptarea unei orientări politice clare la nivelul UE privind terenurile,
prin elaborarea unui instrument juridic. Acesta poate lua forma unei Recomandări a CE
privind terenurile, care să fie pusă în aplicare printr-o serie de directive ale UE
pe baza celor patru cadre orizontale (piața internă, agricultura, mediul și coeziunea
teritorială) și să vizeze o abordare a subiectului terenurilor cuprinzătoare, holistică și
bazată pe drepturile omului. Acesta ar fi începutul unei viziuni puternice și ambițioase
asupra guvernanței terenurilor (agricole) din Europa și, totodată, ar oferi statelor
membre suficient spațiu de manevră și flexibilitate în interpretare.

• Studiul recomandă utilizarea OVGPF pentru a îmbunătăți guvernanța funciară în
Uniunea Europeană și pentru a sta la baza elaborării unei Recomandări a CE privind
terenurile. Punerea în aplicare a OVGPF trebuie să țină seama de competențele UE și de
cele ale statelor membre.
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INTRODUCERE

În timp ce goana după terenuri din emisfera sudică a suscitat un mare interes, chestiunile
privitoare la terenurile din emisfera nordică, din țări cu venituri ridicate, nu s-au bucurat de
aceeași atenție. În general, se consideră că Europa se află în afara „acaparării de terenuri
la nivel global”, termenul popularizat de ONG-uri, de activiști, de presă și de persoanele
cele mai afectate pentru a descrie creșterea bruscă a numărului de tranzacții funciare la
scară largă în întreaga lume. Singurul context în care se abordează rolul Europei în
acapararea de terenuri la nivel global este cel al implicării investitorilor europeni și a
vectorilor politici în tranzacțiile cu terenuri din emisfera sudică1.

Prezentul studiu contrazice premisa potrivit căreia acapararea de terenuri reprezintă o
preocupare exclusivă a politicii externe a UE. El susține că fenomenul acaparării de terenuri
nu se limitează la „spațiile sărăciei” din țările cu venituri reduse și medii, ci apare și în
„spațiile elitei”, inclusiv pe teritoriul european (Van der Ploeg, J. et al., în curs de
publicare). Din această perspectivă, acapararea de terenuri este un fenomen global, care
transcende emisferele și decalajul de dezvoltare și care, deși ia diferite forme, este unitar în
esența sa, având la bază dinamica comună a acumulării de capital.

Este important să se clarifice aici modul în care acest studiu abordează acapararea de
terenuri. Astfel cum au observat și alți autori, acapararea de terenuri este un termen
contestat (Cotula L., 2014). S-au făcut încercări de a defini termenul, inclusiv prin folosirea
de dispozitive juridice, însă nu există un punct de vedere oficial în ce privește interpretarea
acestui termen. Utilizarea termenului de acaparare de terenuri într-un astfel de studiu nu
implică, prin urmare, în mod necesar, că o tranzacție este ilegală și nici că, în funcție de
opinia fiecăruia, este un proces dăunător pe toate fronturile. Mai degrabă studiul abordează
subiectul acaparării de terenuri dintr-o perspectivă bazată pe economie politică și drepturile
omului, care vede acumularea de terenuri în primul rând ca pe o modalitate de a prelua
puterea decizională asupra modului de utilizare a terenurilor: de către cine, pentru cât timp
și în ce scop. Ca atare, fenomenul acaparării de terenuri, pe lângă aspectele procedurale
ale unei tranzacții funciare, privește și dimensiunile concrete și implicațiile pe care o
tranzacție financiară le are pentru controlul democratic asupra terenurilor și pentru accesul
la terenuri al persoanelor celor mai vulnerabile și marginalizate.

Pornind de la această abordare, mai trebuie menționate câteva puncte legate de
înțelegerea acaparării de terenuri în contextul european. Așa cum se va argumenta în
capitolele următoare ale studiului, acapararea de terenuri în Europa nu se referă la o
simplă rutină a funcționării piețelor de terenuri; ea implică și acțiunea forțelor „extra-
economice”, care permit dobândirea și concentrarea terenurilor în tot mai puține mâini
(Van der Ploeg, J. et al., în curs de publicare). Prin obținerea controlului asupra unor
suprafețe extinse de teren, acapararea de terenuri implică o modificare radicală a
destinației lor și, în consecință, a dinamicii relațiilor sociale și ecologice. Așa cum se arată în
studiul efectuat de Borras et al. (2013:20),

1 A se vedea, de exemplu, studiul lui L. Cotula (2014) comandat de Parlamentul European, care abordează
efectele asupra drepturilor omului ale acaparării de terenuri în țările cu venituri scăzute sau medii și rolul UE.
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„Trecerea la noi forme de control implică o reorganizare a producției agricole cu
consecințe pe termen lung. Acapararea de terenuri nu înseamnă că producția
agricolă continuă pur și simplu, chiar dacă s-au schimbat proprietarul și modelul de
management. Dimpotrivă, aceasta afectează profund realitatea biologică și
materială, precum și conturul socio-instituțional al producției agricole.”

Prin urmare, din perspectiva europeană, acapararea de terenuri reprezintă alcătuirea unor
proprietăți funciare care reprezintă o ruptură profundă în raport cu exploatațiile familiale și
scala de producție agricolă care a caracterizat Europa până în prezent.

Aceasta înseamnă și că acapararea de terenuri din UE este strâns corelată cu alte teme
fierbinți legate de terenuri în Europa de astăzi, inclusiv cu procesele spectaculoase de
concentrare funciară și de ieșire din sectorul agricol a unui număr uriaș de mici fermieri, în
fiecare an. Trebuie reamintit că modelul european de agricultură, deși aflat în pericol,
se bazează încă pe exploatațiile mici, familiale: 84% din exploatațiile din UE se bazează pe
munca familiei pentru a funcționa; 69% din toate exploatațiile din UE-27 lucrează mai puțin
de 5 ha de teren agricol, în timp ce micile ferme cu mai puțin de 2 ha ajungeau în 2012 la
aproape jumătate (49%) din totalul exploatațiilor agricole din UE (CE, 2013a).

Ținând seama de cele prezentate, structura studiului este următoarea:

Capitolul 1 prezintă unele dintre principalele date cantitative și calitative privind
amploarea actuală a fenomenului de acaparare a terenurilor agricole în UE. Se prezintă
unele concluzii preliminare cu privire la amploarea, distribuția geografică și natura
acaparării de terenuri agricole în statele membre ale UE;

Capitolul 2 discută despre factorii care favorizează acapararea și concentrarea terenurilor
agricole în UE, inclusiv politicile UE și ale statelor membre în domeniile terenurilor,
agriculturii, produselor alimentare și energiei bio;

Capitolul 3 analizează efectele socioeconomice și de mediu ale acaparării de terenuri din
perspectiva declinului exploatațiilor mici în UE și a obstrucționării accesului în sector al
tinerilor și viitorilor fermieri; apariția marilor întreprinderi agricole europene de tip
corporatist; amenințările pentru securitatea și suveranitatea alimentară europeană;
șomajul rural, exodul rural și declinul economic din zonele rurale, precum și degradarea
terenurilor și alte aspecte îngrijorătoare legate de mediu.

Capitolul 4 oferă o serie de recomandări adresate factorilor de decizie din UE pentru a opri
acapararea de terenuri și a reduce procesele spectaculoase de concentrare funciară din UE.
Aceste recomandări sunt legate de cadrele UE privind agricultura (politica agricolă
comună), mediul (Pământul ca resursă naturală), piața internațională (principiul liberei
circulații a capitalurilor) și coeziunea teritorială (Agenda teritorială 2010). Studiul se încheie
cu o discuție asupra modului în care ar putea fi reformată abordarea europeană mai largă a
guvernanței funciare, prin implementarea în Europa a Orientărilor voluntare privind
guvernanța responsabilă a proprietății funciare ale FAO.
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1. DATE PRIVIND AMPLOAREA A FENOMENULUI
DE ACAPARARE A TERENURILOR AGRICOLE ÎN UE

CONCLUZII PRINCIPALE

• Acapararea de terenuri agricole este un fenomen limitat, dar în evoluție persistentă.

• Distribuția geografică a fenomenului în UE este neuniformă și se concentrează în
special în statele membre din Europa de Est.

• Lipsa de transparență care caracterizează tranzacțiile funciare la scară largă din UE
implică faptul că acapararea de terenuri agricole operează, în parte, prin forțe
„extra-economice”.

• Acapararea terenurilor agricole din UE implică o diversitate enormă de actori,
inclusiv o nouă categorie de investitori, alcătuită din mari grupuri bancare și fonduri
de asigurări și de pensii, care controlează o cotă tot mai mare din terenurile
agricole europene.

• Acapararea de terenuri agricole în UE interacționează cu procesele de mai lungă
durată de concentrare funciară, ceea ce constituie o chestiune de intensă
preocupare socială și politică.

Acest capitol oferă o privire de ansamblu asupra amplorii proceselor de acaparare și
concentrare a proprietății asupra terenurilor agricole în UE. În primul rând, oferă o evaluare
cantitativă, utilizând cele mai recente date statistice disponibile, a amplorii pe care o are
fenomenul de acaparare a terenurilor agricole în UE. Accentul se pune pe asigurarea unei
perspective paneuropene asupra acaparării de terenuri agricole și concentrării funciare, dar
este însoțit de o selecție de elemente marcante din anumite țări. În al doilea rând, se
examinează distribuția geografică a acestor procese în rândul statelor membre ale UE. În al
treilea, sunt identificați unii dintre actorii importanți implicați, atât în privința țării de
origine cât și a naturii activităților/investițiilor lor. Capitolul se încheie cu câteva concluzii
preliminare în ceea ce privește amploarea și natura fenomenului de acaparare a terenurilor
agricole din UE.

Înainte de a continua, trebuie prezentată o scurtă notă metodologică. Așa cum se
menționează în studii anterioare (Cotula, L., 2014) privind acapararea de terenuri,
comandate de Parlamentul European, este bine cunoscut faptul că datele privind
tranzacțiile funciare la scară largă sunt greu de colectat. Lipsa de transparență din jurul
tranzacțiilor financiare, corupția, clauzele contractuale de confidențialitate comercială,
utilizarea de informații de presă (neverificate), natura fluidă a numeroase tranzacții
funciare și reducerea sau prăbușirea multor proiecte, problemele metodologice grave legate
de compararea unor seturi diferite de date, precum și chestiunile mai largi și pe termen mai
lung privitoare la politica strângerii de probe, sunt tot atâtea aspecte care contribuie la
imposibilitatea practică de a se pune bază pe precizia estimărilor. Datele cantitative
prezentate în acest capitol ar trebui deci tratate doar ca date preliminare care oferă indicii
inițiale pentru a înțelege natura și amploarea fenomenului în prezent.
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1.1. Evaluare cantitativă

Există o penurie generală de date cantitative privind acapararea de terenuri
agricole în UE. Până în prezent, datele disponibile pe plan internațional în legătură cu
tranzacțiile funciare la scară largă prezintă tendința de a exclude UE; atât sinteza
informațiilor de presă privind investițiile funciare străine între 2006 și 2009, realizată de
Institutul Internațional de Cercetare în domeniul Politicii Alimentare (IFPRI)2, cât și setul de
date referitoare la peste 400 de achiziții funciare publicat de ONG-ul GRAIN nu
înregistrează nici o tranzacție funciară în statele membre ale UE3.

Baza de date Land Matrix, o inițiativă de monitorizare a terenurilor a Coaliției
internaționale pentru terenuri (ILC), un consorțiu internațional care tratează chestiuni
legate de guvernanța funciară, a înregistrat în UE tranzacții funciare la scară largă în
valoare de 166 359 ha până în martie 2015 (Tabelul 1).

Tabelul 1: Tranzacțiile raportate de Land Matrix în statele membre ale UE

2 Von Braun, J. și Meinzen-Dick, R. (2009), «Land Grabbing» by Foreign Investors in Developing Countries:
Risks and Opportunities, IFPRI Policy Brief 13, Washington D.C.: IFPRI

3 GRAIN (2012), GRAIN releases data set with over 400 land grabs, [online],
http://www.grain.org/article/entries/4479-grain-releases-data-set-with-over-400-global-land-grabs [accessed
17 March, 2015].
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Date suplimentare, provenind dintr-o serie de alte surse din mediul universitar, instituțional
și al ONG-urilor, oferă o perspectivă suplimentară asupra ponderii terenurilor agricole
deținute de cetățeni străini în diferite state membre ale UE4:

• În România, nu există informații statistice oficiale cu privire la numărul străinilor care
dețin terenuri agricole, dar, conform datelor din diferite surse, în prezent, până la 10%
din suprafețele agrare au ajuns în posesia unor investitori din afara UE, iar alte 20-30%
sunt controlate de investitori din UE. De exemplu, în județul Timiș, se estimează că
aproximativ 150 000 ha de teren agricol, aproape o treime din suprafața agricolă a
județului, este cultivată de întreprinderi aflate în proprietatea unor cetățeni italieni. Cea
mai mare parte a terenului cultivat se află, de asemenea, în proprietatea acestor
întreprinderi străine. În România, numărul tranzacțiilor cu terenuri și suprafața vândută
au crescut de peste trei ori între 2005 și 2009.

• Nici în Bulgaria nu există informații oficiale cu privire la ponderea terenurilor agricole
deținute de cetățeni străini, dar, pe baza informațiilor empirice culese din diferite
surse, se poate deduce că numărul străinilor care dețin proprietăți agricole este mare.
De exemplu, Elana Agricultural Land Opportunity Fund, unul dintre cele mai mari
grupuri financiare nebancare, deținut de QVT Fund LP (cu sediul în Insulele Cayman),
Allianz Bulgaria (deținut de Allianz Group din Germania) și Credit Suisse Securities
(Europa) controlau, la începutul anului 2009, nu mai puțin de 29 320 ha de teren
arabil. Totodată, Ceres Agrigrowth Investment Fund, care numără printre parteneri
Raiffeisen Centrobank AG, deținea, în 2008, aproximativ 22 000 ha. Și un alt mare
fond de investiții, Winslow Group JSC, un parteneriat bulgaro-britanic, a investit în 4
000 ha, din care deținea 2 500 ha în 2008.

• În Ungaria, bazele de date oficiale par să indice că problema acaparării de terenuri
agricole este statistic nesemnificativă. Între 2005 și 2006, cetățenii străini au
achiziționat numai 700 ha de teren arabil, adică mai puțin de 0,2% din totalul
suprafeței puse în vânzare. Cifrele cresc puțin în cazul cumpărării de ferme: între 1% și
1,5% din fermele care și-au schimbat proprietarii au fost cumpărate de străini. Cu
toate acestea, cifrele oficiale nu iau în considerare terenurile achiziționate prin folosirea
așa-numitelor „contracte de buzunar” — un termen utilizat pentru a descrie o
multitudine de contracte secrete, prin care se urmărește ocolirea restricțiilor juridice în
materie de tranzacționare a terenurilor (Caseta 1). Dacă sunt luate în considerare și
acestea, potrivit diverselor surse, în 2008, cetățenii străini dețineau în jur de 400 000
ha (aproximativ 6%) de teren agricol, cifră care a ajuns, în 2013, la un estimat de 1
milion ha.

4 Datele din această secțiune au fost preluate din Ciaian P. et al. (2012a), CESE (2015) și diferite studii de caz
din lucrarea „Land concentration, land grabbing and people’s struggles in Europe” un proiect de cercetare
lansat de Coordonarea Europeană Via Campesina (ECVC) și de rețeaua Hands Off the Land (HOTL).
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CASETA 1. „CONTRACTELE DE BUZUNAR” DIN UNGARIA

Termenul „contracte de buzunar” („pocket contracts”) se referea inițial la tranzacțiile
funciare în care data achiziției rămânea neprecizată, iar contractele erau puse „în buzunar”
până la ridicarea moratoriului privind vânzările de terenuri. Aceste contracte nu sunt
înregistrate în cartea funciară, astfel încât, deși înscrisurile oficiale arată că proprietarul
terenului este un cetățean maghiar, în practică cel care deține proprietatea este un
cetățean străin. Termenul este folosit în prezent pentru a descrie o multitudine de contracte
care urmăresc să ocolească restricțiile juridice privind tranzacționarea terenurilor din
Ungaria; una dintre camerele agricole județene din această țară a identificat 16 tipuri
diferite de contracte „de buzunar”. Se estimează că, în ultimele două decenii, aproximativ
un milion de hectare de teren au fost însușite prin astfel de contracte de către cetățeni sau
societăți comerciale străine, printre altele din Austria, Germania, Țările de Jos, Danemarca
sau Marea Britanie. Pe baza presupunerii — îndoielnice — că aceste contracte sunt legale,
entitățile respective au primit în jur de 300-500 de milioane HUF (circa 1,1-1,8 milioane
EUR) sub formă de subvenții agricole la nivel național și european, după aderarea Ungariei
la UE.

Surse: Ciaian, P. et al. (2012a) și Fidrich (2013).

• În Polonia, statisticile oficiale par să indice că problema acaparării de terenuri agricole
este relativ minoră. Între 1999 și 2005, cetățenii străini au achiziționat aproximativ
1 400 ha de teren, adică mai puțin de 1% din totalul suprafeței agricole. Cu toate
acestea, chiar dacă normele tranzitorii adoptate de Polonia cu prilejul aderării la UE în
ceea ce privește liberalizarea pieței terenurilor interzic cetățenilor străini să cumpere
terenuri până în mai 2016, conform informațiilor prezentate de fermierii locali, peste
200 000 ha de teren din provincia Pomerania Occidentală au fost cumpărate de
societăți străine din Țările de Jos, Danemarca, Germania și Marea Britanie. Acest lucru
a fost posibil pentru că s-a făcut apel la cumpărători de fațadă sau „fictivi” — cetățeni
polonezi, de multe ori mici fermieri, care îndeplinesc cerințele legale pentru a participa
la o licitație restrânsă și care sunt angajați de întreprinderi străine în scopul cumpărării
de terenuri pe care le trec ulterior sub controlul acestora. Mai mult, potrivit unor
informații similare, se apreciază că societățile străine dețin în provincia respectivă până
la 200 000 ha în arendă.

De asemenea, dintr-un studiu realizat de Ciaian, P. et al. (2012a) au fost extrase
următoarele profiluri în materie de proprietate asupra terenurilor deținute de străini în
anumite statele membre:

• În Slovacia, unde cetățenii străini pot cumpăra teren agricol prin crearea unei entități
juridice, aceștia dețin aproximativ 20 000 ha, adică 1% din suprafața agricolă utilizată
(SAU).

• În Republica Cehă, potrivit unui sondaj efectuat de către Uniunea Întreprinderilor
Agricole din Cehia, cetățenii străini aveau în proprietate, în 2006, 90 000 ha de teren
agricol (reprezentând 2,1% din totalul suprafeței agricole).
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• În Lituania, experții estimează că, în 2007, cetățenii străini dețineau între 12 000 și
15 000 ha de terenuri agricole (adică aproximativ 0,5% din total), 10 000-12 000 ha
fiind posedate de circa 30 de persoane juridice străine, iar alte 1 000-3 000 ha de
aproximativ 20 de persoane fizice.

• Potrivit informațiilor furnizate de cartea funciară din Letonia, în 2005 și în 2006 s-au
derulat în această țară 427 și, respectiv, 512 de tranzacții cu terenuri la care a participat
un cetățean străin. Aceste cifre reprezintă aproximativ 2% din vânzările care au avut loc
în anii respectivi.

1.2. Repartizare geografică

După cum s-a sugerat deja în secțiunea 1.1. acapararea de terenuri în UE se
concentrează în statele membre din Europa de Est, primele constatări indicând că
România, Bulgaria, Ungaria și Polonia sunt vizate în mod special de acest fenomen.
Investițiile străine directe (ISD) în sectorul agricol din statele membre respective
au crescut rapid în ultimii ani (figura 1).

Figura 1: ISD în sectorul agricol (capital, EUR/cap de locuitor) în anumite state
membre ale UE, în 2003 și 20085

Sursa: Ciaian, P. et al. (2012a), p.12.

Concentrarea acaparării de terenuri agricole în Europa de Est este cu atât mai alarmantă,
cu cât, în tratatele de aderare ale tuturor noilor state membre din Europa de Est, au fost
acordate derogări de la libera circulație a capitalurilor în ceea ce privește terenurile

5 De reținut că, după cum se subliniază în studiul elaborat de Ciaian, P. et al. (2012), fluxurile de investiții
străine directe în sectorul agricol (care sunt un substitut imperfect pentru deținerea de terenuri de către
cetățenii străini) sunt încă foarte limitate în comparație cu cele din industria de prelucrare a alimentelor. Acest
lucru arată că investițiile în amonte în lanțul de aprovizionare cu alimente sunt și ele relevante atunci când se
analizează tipul proprietății funciare și al controlului efectiv asupra terenurilor (a se vedea și capitolul 2.3.2.)
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agricole, în cursul perioadelor de tranziție. Aceasta înseamnă că, pentru o perioadă de timp
determinată, au fost instituite norme stricte — dacă nu chiar moratorii — în privința
deținerii de terenuri agricole de către străini. În unele țări, derogările au expirat în 2011
sau în 2014 (Bulgaria, România, Ungaria, Lituania, Slovacia), în timp ce în altele (Polonia și
Croația), ele urmează să expire în 2016 (Wiedmann, T., 2014).

În timp ce acapararea de terenuri agricole în UE ar trebui să fie o preocupare majoră
pentru factorii de decizie ai UE, tranzacțiile funciare la scară largă care au loc în afara UE
prezintă și ele importanță. O relevanță specială pentru studiu o au tranzacțiile funciare
„din jurul UE”, adică cele din zonele limitrofe frontierelor UE, care pot avea implicații
semnificative pentru agricultura și populațiile agricole din UE (Van der Ploeg, J. et al., în
curs de publicare).

De exemplu, în ciuda faptului că Legea privind terenurile agricole din Serbia interzice
vânzarea de astfel de terenuri către entitățile străine din țara respectivă, societățile străine
au avut posibilitatea de a eluda această restricție prin cumpărarea de exploatații agricole și
agroindustriale locale, fapt care le-a permis să își înregistreze firmele ca întreprinderi
naționale. Rezultatul a fost că, în ultimii ani, numărul terenurilor aflate în practică în
proprietate străină s-a mărit considerabil; dintre acestea, 6 000 ha se află sub controlul
unui cetățean croat, Ivica Todorić, 1 500 ha au fost achiziționate de firma ungară
Hajdu Avis (care le-a revândut ulterior cu un profit substanțial), iar 10 500 ha sunt în
administrarea unui fond irlandez, Baltic Property Investments (Srećković, M., 2013).
În mod similar, în Ucraina s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului străinilor
care dețin terenuri agricole, estimându-se că între 1,6 și 1,7 milioane ha (Endres, A., 2015)
au intrat în proprietatea unor firme străine, din Danemarca, Suedia, Luxemburg, Franța,
Germania, Austria, Elveția, Serbia, Rusia, Arabia Saudită și SUA (Land Matrix, 2015).

Potrivit bazei de date Land Matrix, tranzacții funciare implicând aproape 4,3 milioane ha au
fost raportate ca având loc „în jurul UE”, inclusiv în Rusia, Ucraina și țările în bazinul
mediteranean. Cu toate că aceste cifre ar trebui interpretate cu prudență, ele indică faptul
că acapararea terenurilor agricole, deși limitată în prezent în UE, s-ar putea
accelera și „insinua” în alte zone din Europa, acapararea de terenuri agricole la
periferia UE împletindu-se cu cea care are loc în inima Europei (Van der Ploeg, J. et al., în
curs de publicare).

1.3. Actori

Este dificil să se tragă concluzii generale în legătură cu actorii implicați în acapararea
terenurilor agricole și achiziționarea pe scară largă a acestora în UE, fenomenul fiind asociat
cu o enormă diversitate de actori, atât interni, cât și externi, statali și nestatali,
persoane fizice și juridice. Acest lucru reflectă gama largă de scopuri pentru care sunt
achiziționate terenuri agricole în UE, printre acestea numărându-se industria
agroalimentară, energia, mineritul, turismul, afacerile imobiliare și specula. Legat de
această diversitate, prezenta secțiune identifică o serie de tendințe globale privind actorii
implicați în achiziționarea de terenuri agricole în UE.

În primul rând, creșterea la nivel mondial a interesului față de terenurile agricole și tranziția
generală către un sistem alimentar global mai flexibil și policentric a dus la înființarea
unor mari exploatații agroalimentare în Europa, cu participarea unor capitaluri din
întreaga lume. De exemplu, sectorul agricol din Bulgaria a beneficiat în ultimii ani de
investiții străine directe din China, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și
Israel (Medarov, G., 2013). Printre primele 100 de întreprinderi agricole care își desfășoară
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activitatea în România în 2011 se numără societăți comerciale având legături cu Libanul,
Italia, Lituania, Danemarca, Țările de Jos, Franța, SUA, Marea Britanie, Portugalia, Spania
și Austria6.

Unele dintre aceste exploatații agroalimentare au dimensiuni nemaiîntâlnite, care
depășesc proporțiile standard de la nivel european. Cea mai mare fermă din
România, de exemplu, care aparține firmei libaneze Maria Group, are 65 000 ha. Având
propriul său port și abator, aceasta exportă carne și cereale, în special în Orientul Mijlociu și
Africa de Est (Nurm, K., 2014). În mod similar, Bardeau Holding, care controlează
21 000 ha în județele Arad, Timiș, Caraș Severin, și Argeș, deține o infrastructură de
transport proprie și se ocupă direct de stocarea propriilor produse (având două depozite de
cereale, cu capacitate de 20 000 și, respectiv, de 12 000 de tone), de prelucrarea și de
comercializarea lor (Eco Ruralis, 2015a). Numele exploatației provine de la contele austriac
von Bardeau, care este al cincilea cel mai mare proprietar de terenuri din România și
figurează printre primii zece deținători de exploatații agricole din această țară.

În al doilea rând, deoarece diverși factori au conferit terenurilor agricole o valoare
comercială evidentă, și-a făcut apariția o nouă categorie de investitori, neimplicați
în mod tradițional în sectorul agricol, alcătuită din traderi individuali, fonduri de
investiții (printre care unele dintre cele mai mari fonduri de pensii și de asigurări
din Europa) și societăți cu capital privat. Înființarea fondului de investiții privat Black
Sea Agriculture de către un fost trader de pe Wall Street care controla 113 ha de teren în
Bulgaria, în 2011, este doar un exemplu în acest sens (Medarov, G., 2013). Deși
dimensiunea investiției este încă relativ mică în comparație cu unele dintre tranzacțiile
funciare de mari dimensiuni încheiate în prezent în Europa, ea prezintă însemnătate pentru
că este un simptom al unei noi tendințe care se profilează, mai ales că obiectivul firmei
constă și în cumpărarea de suprafețe mult mai mari de teren de-a lungul coastei
Mării Negre din România și Bulgaria, care se prezintă pe piață sub numele de Black Sea
Farm Belt (Centura agricolă Marea Neagră).

Sub sloganul „diversificarea portofoliului”, o serie de grupuri bancare și de
fonduri de pensii și de asigurări din Europa au înființat fonduri de investiții
specializate în agricultură, pentru a-și dispersa riscurile și a profita de pe urma
interesului crescut față de materiile prime agricole, în special în urma crizei
financiare din 2008. Multe dintre aceste fonduri de investiții activează prin intermediul
unor filiale naționale și presupun tranzacții de cumpărare și leaseback, adesea pe termen
limitat. Investițiile efectuate de Rabo Farm Europe Fund, un vehicul de investiții
instituționale în valoare de 315 milioane EUR, înființat în 2008 de firma olandeză Rabobank
Group, este un exemplu tipic de operațiuni desfășurate de această categorie de investitori.
Acționând prin intermediul a 14 societăți comerciale înregistrate la nivel național în Polonia
și a altor 3 în România, Rabo Farm Europe Fund cumpără terenuri agricole prin intermediul
unor intermediari din țările respective și le încredințează unor fermieri și unor întreprinderi
agricole de acolo prin contracte de arendare7. Investitorilor fondului li se promite un profit
anual de 8-9%, pe baza creșterii consolidate a prețului terenurilor. Alte exemple includ,
printre multe altele, societatea italiană de asigurări Generali, care controlează aproximativ
4 500 ha în zona de vest a României prin intermediul unei filiale (Eco Ruralis, 2015b),
compania germană Allianz, care deține un sfert din acțiuni într-un fond care investește în
terenuri agricole din Bulgaria (Friends of the Earth Europe, 2012), și KTG Agrar, un subfond

6 Eco Ruralis, comunicare personală.
7 Eco Ruralis, comunicare personală.
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al grupului bancar și de asigurări KBC din Belgia, care are sub control 30 000 ha în
Germania de Est și în Lituania (ibidem).

În al treilea rând, creșterea numărului de tranzacții funciare pe scară largă în Europa a
făcut ca un anumit set de actori să devină deosebit de importanți pentru facilitarea acestor
tipuri de operațiuni. În studiul efectuat de Borras et al. (2013) se vorbește despre
„întreprinzători specializați în acapararea de terenuri”: este vorba despre o nouă
clasă de brokeri, speculatori sau chiar escroci, care intermediază interesele statelor sau ale
companiilor în materie de terenuri, uneori cu rezultate neașteptate. Un caz interesant sub
acest aspect a avut ca protagonist o societate comercială chineză din domeniul agricol,
Tianjin Farms Agribusiness Group Company, care a semnat în 2011 un contract de
arendare cu un investitor important, prin care închiria 2 000 ha în satul Boinița din Bulgaria
pentru producția de porumb, plănuind să achiziționeze încă 10 000 ha (Medarov, G., 2013).
Deși guvernul bulgar a susținut înțelegerea, nici comunitatea locală și nici autoritățile
municipale nu au fost consultate. În noiembrie 2012, compania chineză și-a anunțat brusc
decizia de a rezilia contractul și de a se îndrepta către o altă zonă din regiune. Deși
motivele exacte ale rezilierii contractului rămân neclare, discuțiile cu sătenii din partea
locului au dezvăluit că așa-numiții arendatori locali (termenul bulgar pentru o serie de
actori cu mare pondere, care s-au impus în domeniul acaparării terenurilor) au înșelat
compania, transferând teren mai puțin și de calitate mai proastă decât se promisese.

Exemplul de mai sus este foarte elocvent pentru importanța actorilor naționali în
acapararea terenurilor, precum și pentru rolul complicat al statului ca intermediar
esențial al acestor tranzacții cu terenuri. Această realitate este ilustrată de cazul
Ungariei, în care s-au înregistrat transferuri ilegale de terenuri și deposedări ale vechilor
proprietari prin utilizarea unor „contracte de buzunar” (a se vedea Caseta 1). Deși statul
ungar a luat măsuri împotriva acestor contracte ilicite (de exemplu prin introducerea
acestora în noul Cod penal din 2012), guvernul a fost la rândul lui implicat în diverse licitații
controversate vizând arendarea de terenuri, în județele Fejér și Borsod, printre altele
(Fidrich, R., 2013). În studiul menționat, se afirmă că „rolul statului maghiar în acest
proces [acapararea de terenuri] a fost ambiguu. Pe de o parte, acesta a încercat să elimine
aspectele cele mai rele ale acestei acaparări a terenurilor, incriminând diversele practici
întâlnite. Pe de altă parte, există o alianță între stat și capital, implicată activ în facilitarea
acestor tranzacții dubioase și obținerea de beneficii de pe urma lor”8. Același lucru este
valabil și pentru Agenția Domeniilor Statului din România, care s-a confruntat cu acuzații de
neglijență profesională ca urmare a unor nereguli în închirierea terenurilor aflate în
proprietatea statului (Bodeanu, 2012).

1.4. De la concentrarea terenurilor agricole la acapararea acestora?

Acapararea de terenuri în UE are loc pe fundalul unor procese pe termen lung de
concentrare a terenurilor, cu care interacționează. Într-adevăr, Uniunea Europeană
traversează în prezent o perioadă marcată de concentrarea accelerată a
terenurilor (Tabelul 2). În 2010, cele mai importante 3% din exploatații controlau
jumătate din SAU totală din UE-27, în timp ce 80% din exploatații, fiecare având sub
10 ha, controlau doar 12% din SAU totală (UE 2012). Conform definiției Eurostat din 2011
a fermelor mari, exploatațiile de mari dimensiuni reprezintă doar 0,6% din toate
exploatațiile agricole europene, dar controlează o cincime din totalul SAU în Europa, adică
aproximativ echivalentul întregii suprafețe a Germaniei. Acest lucru face ca, în materie de
inegalitate în distribuția terenurilor, situația din UE (unde coeficientul Gini este de 0,82) să
fie similară sau chiar mai gravă decât cea din țări binecunoscute pentru disparitățile
extreme în domeniu, cum ar fi Brazilia, Columbia și Filipine.

8 Fidrich, R. (2013), The Return of the White Horse: Land Grabbing in Hungary, în Land Concentration, Land
Grabbing and People’s Struggles in Europe, ediție de J. Franco și S. Borras, Amsterdam, Transnational
Institute, p. 128.
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Tabelul 2: Gradul de concentrare a terenurilor în Europa, 20109

Stat membru
Exploatații
agricole
>100 ha

Număr total
de

exploatații
agricole

%
exploatații
agricole

SAU
a exploatațiilor

agricole
>100 ha
(în ha)

Total SAU
în fiecare stat

membru

% din totalul
SAU în fiecare
stat membru

UE-27 325 860 12 014 700 2,7 90 872 940 179 685 870 50,6
Austria 2 850 150 170 1,9 528 300 2 878 170 18,4
Belgia 2 260 42 850 5,3 334 160 1 358 020 24,6
Bulgaria 5 490 370 490 1,5 3 687 860 4 475 530 82,4
Cipru 120 38 860 0,3 19 770 118 400 16,7
Republica
Cehă 4 420 22 580 19,6 3 085 160 3 483 490 88,6
Danemarca 8 080 42 100 19,2 1 750 750 2 646 860 66,1
Estonia 1 720 19 610 8,8 688 710 940 930 73,2
Finlanda 3 820 63 870 6 563 590 2 290 980 24,6
Franța 94 250 516 100 18,3 16 453 960 27 837 290 59,1
Germania 33 620 299 130 11,2 9 196 880 16 704 040 55,1
Grecia 1 540 723 060 0,2 1 950 180 5 177 510 37,7
Ungaria 7 450 576 810 1,3 3 034 080 4 686 340 64,7
Irlanda 4 720 139 890 3,4 1 150 010 4 991 350 23,0
Italia 15 490 1 620 880 1 3 370 460 12 856 050 26,2
Letonia 2 570 83 390 3,1 843 790 1 796 290 47,0
Lituania 3 800 199 910 1,9 1 140 040 2 742 560 41,6
Luxemburg 440 2 200 20 66 030 131 110 50,4
Țările de Jos 2 210 72 320 3,1 343 090 1 872 350 18,3
Polonia 9 650 1 506 620 0,6 3 120 900 14 447 290 21,6
Portugalia 6 110 305 270 2 2 117 670 3 668 150 57,7
România 13 730 3 859 040 0,4 6 508 390 13 306 130 48,9
Slovenia 100 74 650 0,1 32 880 482 650 6,8
Slovacia 2 210 24 460 9 1 726 490 1 895 500 91,1
Spania 51 190 989 800 5,2 13 089 450 23 752 690 55,1
Suedia 7 930 71 090 11,2 1 589 000 3 066 320 51,8
Regatul Unit 39 240 186 800 21,0 12 481 400 16 881 690 73,9

Sursa: Concluzii pe baza datelor EUROSTAT [ef_kvaareg; variabile principale privind exploatațiile agricole:
suprafață agricolă utilizată (SAU) și exploatații agricole; ef_oluaareg; numărul de exploatații agricole în funcție de
mărimea suprafeței agricole utilizate (SAU)]

9 O scurtă notă explicativă cu privire la modul în care trebuie citit tabelul. Primele trei coloane care urmează
listei statelor membre precizează procentul din numărul total al exploatațiilor agricole din fiecare stat membru
care corespund celor mai mari exploatații agricole (cele din categoria superioară din punct de vedere al SAU,
adică având cel puțin 100 ha). Următoarele două coloane conțin totalul SAU a marilor exploatații agricole și
totalul SAU în fiecare stat membru. Comparând cele două coloane care conțin procente (coloana a patra și cea
finală), se poate constata cât la sută din terenuri se află sub controlul celor mai mari exploatații. Astfel, în
cazul Austriei de exemplu, doar 1,9% din exploatațiile agricole (mari) controlează 18,4% din SAU totală a
acestei țări. De remarcat faptul că gradul efectiv de concentrare a terenurilor agricole nu este pe deplin
reflectat în prezentul tabel, având în vedere că, în timp ce în 20 de state membre „exploatațiile mari” se
regăsesc toate în categoria cu cea mai mare SAU, de cel puțin 100 ha, în alte câteva state membre, definiția
exploatației de mari dimensiuni se înscrie sub acest prag.
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Acest proces de concentrare a terenurilor și de distribuție inegală a acestora a
afectat în mod special fermele mici din Europa (cele cu o SAU medie de sub 10 ha).
Între 2003 și 2010, numărul de exploatații cu suprafața mai mică de 10 ha a scăzut cu un
sfert, în timp ce, între 2007 și 2010, micii fermieri care dețineau mai puțin de 10 ha au
pierdut controlul asupra a 17% din terenurile lor, suma acestor suprafețe fiind mai mare
decât cea a Elveției. În schimb, SAU deținută de marile ferme din UE a crescut ușor (+4%)
între 2003 și 2010. Acest lucru indică o tendință clară de concentrare a terenurilor agricole
din Europa, în special având în vedere faptul că, în intervalul 1990-2007, totalul SAU a
rămas mai mult sau mai puțin același în majoritatea statelor membre (deși în scădere pe
termen lung). Aceasta înseamnă că extinderea fermelor mari în Europa s-a făcut pe
seama fermelor mici.

Prin urmare, există riscul ca acapararea terenurilor agricole să se combine cu procesul
simultan de concentrare a acestora în UE, având în vedere că micii fermieri își cedează sau
pierd controlul asupra pământului lor într-un ritm îngrijorător. Odată cu concentrarea
terenurilor în mâinile unui număr din ce în ce mai mic de persoane, caracterul democratic al
puterii de decizie în privința terenurilor agricole se erodează și el. Acest lucru sugerează că
actuala tendință (generală) de concentrare a terenurilor agricole este la fel de
problematică și demnă de atenție — din perspectivă politică — ca și acapararea
terenurilor agricole, ea constituind un aspect pe care atenția excesivă acordată
„înstrăinării” terenurilor prin acapararea lor tinde să îl treacă cu vederea (Van der Ploeg,
J. et al., în curs de publicare).

1.5. Concluzii preliminare privind acapararea de terenuri agricole
în UE

După cum s-a menționat anterior, datele privind amploarea fenomenului de acaparare a
terenurilor agricole în UE trebuie considerate drept provizorii. Cu toate acestea, indiciile
disponibile ne oferă câteva perspective inițiale utile pentru a înțelege natura și amploarea
acestui fenomen în UE:

În primul rând, există dovezi semnificative în sensul că în UE are loc în prezent o
acaparare a terenurilor agricole, caracterizată de un anumit grad de posesiune a
terenurilor de către cetățeni străini, de dobândirea controlului asupra unor suprafețe
extinse de teren, precum și de nereguli care au însoțit diversele tranzacții funciare.
Anvergura și intensitatea acestui proces în UE sunt limitate în comparație cu situația din
unele țări din Africa, Asia, America Latină și fostele țări sovietice din Europa și Asia. Cu
toate acestea, datele arată că tranzacțiile funciare la scară largă în UE s-au înmulțit în
ultimul deceniu. Acapararea de terenuri agricole în UE poate fi cel mai bine descrisă drept
un fenomen limitat, dar în evoluție.

În al doilea rând, distribuția geografică a fenomenului în UE este inegală, unele țări și
regiuni fiind mai afectate decât altele. Datele preliminare indică faptul că acapararea de
terenuri agricole este concentrată în statele membre din Europa de Est.

În al treilea rând, lipsa de transparență în ceea ce privește tranzacțiile funciare în
UE și discrepanțele dintre documentele oficiale și realitățile locale arată că controlul asupra
unor suprafețe extinse de teren nu apare pur și simplu în condițiile funcționării normale a
piețelor funciare, ci implică o „forță extraeconomică” (ibidem). Termenul „forță
extraeconomică” se referă la condițiile speciale oferite de aparatul de stat (la nivel național,
la nivel regional și/sau local), la bunele relații în lumea politică, la sprijinul deplin al
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guvernatorilor, și la practicile de „ocolire a legii”, așa cum se întâmplă în Ungaria prin
intermediul „contractelor de buzunar”.

În al patrulea rând, se poate afirma că mărimea proprietăților funciare dobândite în
urma acestor noi operațiuni — care pot ajunge uneori până la mii de hectare de
pământ — reprezintă o ruptură profundă în raport cu agricultura familială și cu
dimensiunea fermelor corespunzătoare, care au caracterizat până în prezent
agricultura europeană. În acest sens, acapararea de terenuri nu se referă numai la
natura procedurală a tranzacției funciare în sine (legală sau ilegală, ori undeva la mijloc),
fiind la fel de important de cine este deținut sau controlat terenul, precum și în ce scop este
utilizat. Din acest punct de vedere, crearea unei noi clase de active, deținute de bănci,
firme de investiții, fonduri de pensii și alți actori financiari care controlează o parte tot mai
mare din terenurile agricole europene reprezintă un motiv de îngrijorare (a se vedea și
capitolul 1.3).

În al cincilea rând, datele indicative de mai sus privind ponderea terenurilor aflate în
proprietatea unor cetățeni străini în diverse state membre ale UE sunt deosebit de
alarmante în contextul tendințelor pe termen lung de concentrare și distribuție
inegală a terenurilor, care au generat dezavantaje structurale în Europa pentru
micii fermieri, fermierii tineri și viitorii fermieri.
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2. FACTORII CARE FAVORIZEAZĂ ACAPARAREA ȘI
CONCENTRAREA TERENURILOR AGRICOLE ÎN UE

CONCLUZII PRINCIPALE

• Nivelul relativ scăzut al prețului terenurilor în noile state membre din Europa de
Est, în comparație cu statele membre mai vechi ale UE, a fost factorul major care
i-a încurajat pe investitori să achiziționeze teren agricol în aceste țări și a încurajat
specula cu terenuri și „artificializarea” acestora.

• Procesele de reformă funciară din statele membre foste republici socialiste au
condus la apariția unor structuri agrare dualiste, care au pregătit calea pentru
acapararea de terenuri agricole.

• Fenomenele pregnante de concentrare a terenurilor în UE au coincis cu
concentrarea avantajelor oferite de subvențiile PAC în rândul unui număr mai mic
de exploatații, care dețin suprafețe mai mari.

• Nivelurile din ce în ce mai ridicate de concentrare de pe piața produselor alimentare
din UE permit abuzul de putere de cumpărare, reduc veniturile fermierilor și sporesc
vulnerabilitatea acestora față de procesele de acaparare și concentrare a terenurilor
agricole.

• Politica bioenergetică a UE, în special Directiva privind energia din surse
regenerabile din 2009, a încurajat noi investitori implicați în extinderea culturilor
energetice să achiziționeze teren agricol și a determinat creșterea prețului acestuia.

Factorii care favorizează acapararea și concentrarea terenurilor agricole în UE sunt diverși și
se datorează convergenței dintre tiparele istorice și tendințele contemporane. Acest capitol
va aborda pe rând fiecare dintre acești factori.

2.1. Prețurile diferențiate ale terenurilor, specula cu terenuri și
„artificializarea” terenurilor

Nivelul relativ scăzut al prețului terenurilor în noile state membre din Europa de
Est, în comparație cu statele membre mai vechi ale UE, a fost factorul major care
i-a încurajat pe investitori să achiziționeze teren agricol în aceste țări. Așa cum se
arată în figura 2, variația prețului terenurilor între diferite state membre ale UE, în special
între cele din est și cele din vest, este una considerabilă. De exemplu, în 2009, în timp ce
valoarea nominală a prețului terenurilor agricole în Polonia s-a ridicat la 1 000 EUR, aceasta
era de cinci ori mai mare în Franța, de zece ori mai mare în Spania, de douăzeci și șase de
ori mai mare în Danemarca și de patruzeci și șapte de ori mai mare în Țările de Jos.
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Figura 2: Valoarea nominală a prețului de vânzare a terenurilor în Europa,
în EUR/ha, în 2005

Sursa: Centrul de Studii Politice Europene (CEPS), Universitatea Catolică din Leuven (KU Leuven) și Centrul
Comun de Cercetare (JRC) (2013).

Terenurile agricole nu reprezintă o perspectivă atractivă de investiții numai în statele
membre din Europa de Est. Pe întreg teritoriul UE, presiunile inflaționiste
alimentează specula cu terenuri și achiziționarea de terenuri agricole. În aproape
toate statele membre pentru care sunt disponibile date, cu excepția Poloniei și a Germaniei,
prețul de vânzare a terenurilor a crescut între 2000 și 2009, cea mai mare creștere fiind
înregistrată în Lituania (+230%), Danemarca (+151%), România (+150%) și
Bulgaria (+116%).

Această inflație rapidă se datorează apariției „noilor investitori” în terenuri
agricole (capitolul 1.3), unii dintre ei având puține legături cu agricultura sau cu activitățile
legate de exploatarea pământului. De fapt, adesea, tocmai schimbarea destinației
terenurilor, de la activități agricole la altele, neagricole, generează cele mai mari profituri.
Activiștii francezi din domeniile agricol și ecologic au denumit acest proces „artificializarea
terenurilor”: pierderea de terenuri agricole din cauza extinderii urbane și a intereselor
imobiliare, în folosul enclavelor turistice și al altor întreprinderi comerciale (Borras, S. et
al., 2013). În Franța, de exemplu, se pierd anual peste 60 000 ha de terenuri, în cea mai
mare parte terenuri agricole fertile, din cauza transformării terenurilor agricole în terenuri
neagricole. Acest fenomen este stimulat, în principal, de valoarea de revânzare foarte mare
a terenurilor foste agricole a căror destinație de utilizare a fost schimbată. Nu este
neobișnuit, de exemplu, ca un teren agricol cu prețul de 5 000 de euro pe hectar să fie
vândut la un preț de cel puțin o sută de ori mai mare după ce a fost scos din circuitul
agricol (Ody, M., 2013). În mod similar, expansiunea în domeniul construcțiilor din Irlanda
a condus la modificarea încadrării funcționale a terenurilor pentru proiecte de locuințe pe
scară largă, centre comerciale, zone industriale și alte proiecte comerciale, îndeosebi la
periferia orașelor. Amenajarea teritoriului a fost adesea haotică. Astfel a fost stimulată
puternic scoaterea terenurilor din circuitul agricol în vederea integrării lor în cel neagricol.
În 2006, un teren agricol de 15,3 acri a fost cumpărat cu 3 milioane EUR de un
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întreprinzător local care plănuia să construiască 28 de unități locative (Anderson, F., 2013).
În prezent, parcela valorează aproximativ 290 000 EUR.

Specula cu terenuri și artificializarea terenurilor contribuie la concentrarea
funciară în UE, prin creșterea mizei și accentuarea barierelor din calea viitorilor
fermieri, ceea ce este de fapt o formă de obstrucționare a accesului (a se vedea
capitolul 3.1).

2.2. Procesele de privatizare și consolidare a terenurilor

În mai multe state membre est europene foste socialiste, procesele post-comuniste de
restituire și privatizare a terenurilor nu au avut întotdeauna rezultate optime și nici nu au
fost în folosul beneficiarilor vizați, discriminându-i, în multe cazuri, pe micii fermieri.

De exemplu, reformele funciare post-comuniste din Bulgaria au fost marcate de două
procese corelate: i) dizolvarea cooperativelor de stat de dimensiuni mari, în special
privatizarea capitalului lor (de exemplu, mașinile, clădirile și șeptelul), așa-numita lichidare;
și ii) un program de restituire a terenurilor, care a urmărit retrocedarea terenurilor
proprietarilor „inițiali”, dinaintea colectivizării agriculturii, în 1946. Ambele procese au fost
problematice (Medarov, G., 2013). Lichidarea a fost efectuată foarte rapid, fiind în mare
măsură finalizată până la mijlocul anilor '90, și a fost marcată de o corupție masivă. Între
timp, procesul de retrocedare a terenurilor a fost învăluit de haos birocratic, întrucât
terenurile au fost retrocedate mai degrabă pe baza genealogiei familiei (moștenitorilor
proprietarilor inițiali), decât celor care exploatau de fapt terenurile. În practică, aceasta a
însemnat că mici parcele de teren 10 au fost redistribuite unor persoane care fie nu le
doreau, fie nu prea aveau legătură cu agricultura. După cum arată Medarov „Rezultatul a
fost o schimbare duală a structurii agriculturii din Bulgaria, care s-a desfășurat prea repede
(lichidarea), dar și prea încet (retrocedarea terenurilor)”11. S-au precipitat o perioadă de
declin economic rural și fragmentarea pronunțată a proprietății funciare, ceea ce a dus mai
târziu la (re)concentrare, prin programe de consolidare a terenurilor.

În mod similar, agricultura din Ungaria în epoca sovietică a fost dominată de cooperative și
conglomerate agricole aflate în proprietatea statului. Colectivizarea agriculturii din Ungaria
a fost un exercițiu coercitiv condus de stat, fermierii fiind obligați să-și „ofere” terenurile
noilor cooperative. După sfârșitul Uniunii Sovietice, membrii cooperativelor au primit înapoi
terenurile deținute inițial. Acest lucru a dus la crearea multor parcele de teren mici,
necompetitive, multe dintre ele fiind vizate ulterior de diverse forme de acaparare
(Fidrich, R., 2013).

În România, desființarea fostelor cooperative agricole de producție (CAP) și a
întreprinderilor agricole de stat (IAS), care reprezentau 90 % din suprafața agricolă
utilizată în 1989, a dus la polarizarea agriculturii românești între micile exploatații familiale
și marile concerne agroindustriale (Bouniol, J., 2013). În procesul de decolectivizare, multe
IAS-uri și CAP-uri au fost dobândite de foști funcționari ai regimului, care s-au folosit de
relațiile lor pentru a obține acces privilegiat la programele de privatizare a terenurilor.

10 Peste 90 % din cererile introduse în cadrul programului de retrocedare a terenurilor au vizat loturi mai mici de
1 ha (Medarov, G., 2013).

11 Medarov, G. (2013), „Land concentration, land grabbing and land conflicts in Europe: The case of Boynitsa in
Bulgaria”, în Franco, J.C. și Borras, S.M. (editori), Land concentration, land grabbing and people’s struggles in
Europe, Transnational Institute, Amsterdam, p.173.
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Rezultatul acestor procese de privatizare a terenurilor în statele membre foste socialiste a
fost apariția unor structuri agrare dualiste, în care utilizarea terenurilor este
foarte concentrată, dar și extrem de fragmentată. Acest fenomen a pregătit calea
pentru acapararea terenurilor agricole, întrucât noua categorie de proprietari
particulari cu capital semnificativ și legături politice adesea puternice îi pot
manevra cu ușurință pe micii fermieri, care trebuie să concureze pe parcele de teren
necorespunzătoare din punct de vedere economic. Acest lucru reiese și mai mult în
evidență din mașinațiunile făcute împreună cu autoritățile guvernamentale cu scopul de a
influența legislația și a elabora programe în favoarea lor. Adoptarea recentă a legislației din
Bulgaria cu privire la așa-numitele „zone albe” este doar un exemplu în acest sens
(caseta 2).

CASETA 2. „ZONE ALBE” ÎN BULGARIA

Noua categorie de brokeri de terenuri din Bulgaria — cunoscuți la nivel local ca arendatori
— a jucat un rol esențial în susținerea reformelor legislative care facilitează acapararea de
terenuri. Acestea includ adoptarea recentă a unui nou act legislativ privind așa-numitele
„zone albe”. În conformitate cu actul legislativ respectiv, toți proprietarii de terenuri sunt
obligați să-și declare intenția de a utiliza terenul în fiecare an, până la o anumită dată. În
cazul în care nu fac acest lucru, administrația locală redistribuie automat terenul către
arendatori, care plătesc o „chirie regională medie”. Chiria se plătește administrației locale și
proprietarii inițiali au la dispoziție trei ani pentru a-și cere banii. Ministerul Agriculturii
declară că nu știe ce suprafață de teren cuprind aceste „zone albe”, dar știe că „nu este
mică”. Această reformă juridică a fost justificată de autorități prin necesitatea de a grupa
terenurile și prin faptul că unele terenuri sunt lăsate pârloagă. Totuși, mulți mici fermieri
s-au plâns de faptul că nu se pot prezenta la o anumită administrație, într-o anumită zi
pentru a-și înregistra intenția, mai ales dacă locuiesc într-o altă regiune; unii nici nu știu că
există o înregistrare. Numeroși mici fermieri din regiunea de nord-vest din Bulgaria au
protestat împotriva marilor arendatori, care se folosesc de reforma legislativă pentru a le
acapara terenurile.

Sursă: Medarov, G. (2013).

2.3. O serie de alte politici agricole, alimentare și energetice
ale UE

2.3.1. Politica agricolă comună (PAC)

Politica agricolă comună a UE (PAC) este cadrul de reglementare central al UE în domeniul
agriculturii. Fiind supusă mai multor reforme de-a lungul deceniilor, obiectivul PAC a fost ca
agricultura UE să se orienteze mai mult spre piață, oferind totodată producătorilor sprijin
pentru venit și dispozitive de siguranță, îmbunătățind integrarea obiectivelor de mediu și
consolidând sprijinul pentru dezvoltare rurală. În mare, PAC este împărțită în doi piloni12. În
cadrul pilonului I se distribuie fermierilor din UE plăți directe (subvenții) și cheltuieli legate
de piață (sprijin acordat prin intermediul prețurilor) pentru a spori viabilitatea,
productivitatea, competitivitatea și durabilitatea agriculturii UE. În cadrul pilonului II,
o serie de programe de ajutorare, formare, consiliere, inovare și gestionare a riscurilor, în
conformitate cu diferite criterii sociale și ecologice, sunt menite să sprijine dezvoltarea

12 Trebuie reținut faptul că în cadrul celei mai recente reforme a PAC, cei doi piloni au fost apropiați mult mai
mult prin intermediul unor obiective politice multifuncționale orizontale, inclusiv economice, ecologice și
teritoriale.
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rurală în UE. Ambii piloni urmăresc promovarea celor trei obiective pe termen lung ale PAC:
i) asigurarea unei producții alimentare fiabile; ii) stimularea gestionării sustenabile a
resurselor naturale și a politicilor climatice; și iii) sprijinirea dezvoltării teritoriale
echilibrate.

Pe această bază, care sunt principalele elemente ale PAC care influențează controlul și
utilizarea terenurilor și accesul la acestea în Europa?

2.3.1.1. Moștenirea 2007-2013: concentrarea funciară și o structură duală

Relația dintre PAC și acapararea terenurilor agricole se referă la distribuirea
beneficiilor PAC, care a condus la concentrarea exploatațiilor agricole din
perspectiva suprafeței agricole utilizate (SAU) și a capitalului și, prin urmare, la
concentrare funciară. După cum s-a arătat anterior (capitolul 1.4), concentrarea funciară
și acapararea terenurilor agricole sunt strâns legate între ele.

Pentru a înțelege acest fenomen, trebuie să ne referim la PAC anterioară (2007-2014), care
a avut consecințe structurale puternice asupra terenurilor. Principiul general al schemei de
plată unică (SPU)13 a decuplat plățile de producție, ajutoarele publice pentru agricultură
fiind, în schimb, acordate în funcție de suprafață, adică pe hectar: „În primul an de
implementare a SPU, fiecărei exploatații agricole i s-a alocat un anumit număr de drepturi
la plată aferente SPU în funcție de modelul SPU și de suprafața eligibilă a exploatației”.
Exploatațiile pot activa drepturile la plată și pot beneficia de SPU dacă dispun de o
suprafață echivalentă de terenuri eligibile. Acest lucru presupune că există o legătură
directă între SPU și suprafață, deoarece, în absența terenurilor, fermele nu pot activa
(încasa) drepturile la plată aferente SPU” (CEPS, KUL & JRC, 2013). În timp ce decuplarea
plăților de producție corespundea problemelor grave legate de subvenționarea
supraproducției, aceasta a creat, de asemenea, o situație în care ajutorul este alocat fără a
implica obligația de a produce. Astfel, există pericolul ca terenurile să fie achiziționate
exclusiv pentru a avea acces la subvenții, în special în absența unor criterii stricte privind
definirea conceptului de fermier activ (capitolul 4.1.2).

Acest lucru este deosebit de îngrijorător având în vedere că distribuția extrem de
inegală a terenurilor în UE (a se vedea tabelul 2) se corelează cu distribuția extrem de
inegală a subvențiilor acordate în cadrul PAC (tabelul 3). În statele membre, primii
1 % din beneficiari acaparează o cotă disproporționată a plăților directe. Tabelul de mai jos
arată că, de exemplu, în Italia, în 2013, 0,8 % dintre beneficiari au primit 26,3 % din
plățile directe naționale.

13 În cadrul PAC precedente, plățile directe au fost distribuite prin intermediul schemei de plată unice (SPU), care
a fost pusă în aplicare atât prin modele istorice, cât și regionale sau mixte. SPU a fost introdusă prin reforma
PAC din 2003 și a fost pusă în aplicare începând cu anul 2005, încheindu-se în 2013. SPU a înlocuit subvențiile
cuplate, care includeau plăți pe suprafața cultivată și plăți pentru animale. În cadrul SPU, drepturile la plată
erau alocate ca un set fix de plăți pe exploatație. Fermele aveau dreptul la plăți anuale, în funcție de numărul
drepturilor la plată SPU și de terenurile eligibile deținute (PE, 2013). În sistemul istoric, plățile au fost stabilite
pe baza plății primite înainte de 2003 și împărțite între drepturi. În sistemul regional, aceeași valoare unitară a
fost fixată pentru fiecare drept la plată. Sistemul mixt a propus o tranziție progresivă de la modelul istoric la
cel regional (modelul dinamic) sau a propus o cotă fixă de plată istorică și regională (modelul static).
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Tabelul 3: Distribuția plăților directe din cadrul PAC în 2013, în statele membre
selectate14

Stat membru Primii x% dintre beneficiari Primii x% din plățile directe
din cadrul PAC

Franța 1,2 9

Spania 1,3 23,4

Germania 1,2 28,4

Italia 0,8 26,3

Regatul Unit 0,9 14,4

Polonia 2,0 28,5

România 1,1 51,7

Ungaria 0,9 38,5

Bulgaria 1,1 45,6

Sursă: CE (2015).

Printre statele membre, distribuirea plăților directe este, de asemenea, foarte
problematică. În 2013, statele membre din vestul Europei au primit 82 % din plățile
directe, deținând 42,7 % din exploatații, în timp ce, în același an, statele membre din estul
Europei au beneficiat de 18 % din plățile directe, cu un procent de 61,9 % din totalul
exploatațiilor (CE, 2015; CE, 2013b). De asemenea, în noile state membre din UE-10,
precum și în Bulgaria și România, plățile directe distribuite prin intermediul unei scheme de
plată pe suprafață, cunoscută sub numele de schemă de plată unică pe suprafață
(SAPS), au jucat un rol important în accentuarea dualismului structural (a se vedea
capitolul 2.2.) observat în multe dintre aceste țări.

2.3.1.2. Către un model european de exploatații agricole convergent?

Conform unor studii comandate de CE (Agrosynergie, 2013; CE, 2013a; CEPS, KUL & JRC,
2013), PAC a stimulat concentrarea funciară în UE: „În contextul scăderii pe termen
lung a numărului de exploatații (fenomen înregistrat și înainte de reforma din 2003),
punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1782/2003 al Consiliului a contribuit atât la
accelerarea dispariției exploatațiilor mai mici din sector (<25 000 EUR ca valoare a
producției standard), dar și la dezvoltarea unora dintre acestea” (Agrosynergie, 2013,
p. 316). În plus, unul din efectele PAC a fost încurajarea unei schimbări structurale a
suprafețelor agricole utilizate ale exploatațiilor: „Rezultatele estimării econometrice
duc la concluzia că plățile directe decuplate ar fi jucat un rol în schimbările structurale
dintre 2005 și 2010, în special într-o structură agricolă regională caracterizată prin
exploatații de dimensiuni mai mari și mai profesioniste” (Agrosynergie, 2013, p. 319)
(figura 3).

14 A se reține faptul că, pentru a defini primii x% dintre beneficiari și x% din plățile directe, am folosit categoria
„dimensiunea ajutoarelor” în tabelul de la secțiunea „Agricultură: aspecte financiare, distribuirea ajutoarelor
directe către producători (anul financiar 2013)” pentru fiecare fișă informativă a statului membru furnizată în
cadrul CE (2015). Am agregat categoriile cele mai mari de ajutoare, atingând valoarea de vârf de unu și doi la
sută dintre beneficiari, și am agregat procentul corespunzător de plăți directe primite.
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Figura 3: Variația dintre perioadele 2003-2005 și 2005-2010, în procente din
clasa de mărime a exploatațiilor

Sursă: Agrosynergie (2013).

Aceste tendințe i-au determinat pe specialiști să vorbească despre convergența sectorului
agricol în ceea ce privește dimensiunea suprafețelor agricole utilizate ale unei exploatații
europene de dimensiune medie către 113 ha: „În general, exploatațiile care au decis să-și
reducă dimensiunea au, în majoritatea cazurilor, o dimensiune mai mare, iar exploatațiile
care au decis să se dezvolte au, în majoritatea cazurilor, o dimensiune mai mică. Prin
urmare, s-a observat un proces de ajustare structurală, care a condus la convergența către
o dimensiune „intermediară” a exploatațiilor. [...] Exploatațiile a căror SAU a crescut și-au
mărit, în medie, dimensiunea de la 84 ha în 2004 la 102 ha în 2009. [...] Exploatațiile a
căror SAU a scăzut și-au diminuat, în medie, dimensiunea de la 142 ha la 126 ha. Așadar,
există o convergență către o dimensiune medie a exploatațiilor de 113 ha. ” (Agrosynergie,
2013, p. 323).

Cu toate acestea, nu suntem de acord cu termenul „intermediar”, pus intenționat între
ghilimele; 113 ha nu este o dimensiune intermediară a exploatațiilor. Într-adevăr,
dimensiunea medie a unei exploatații agricole europene este de 14,5 ha. Această
convergență nu spune nimic despre tipul de activități agricole desfășurate și despre modelul
de producție care stă la bază. Dimpotrivă, este important să se sublinieze că această
convergență are loc pe fundalul unei reduceri drastice a numărului de exploatații
agricole din Europa, în special a celor mici. În UE-27, scăderea numărului total de
exploatații agricole a fost de 19,8 %, în timp ce numărul celor sub 5 ha a scăzut cu 8,9 %
între 2003 și 2010 (Agrosynergie, 2013).

Astfel, concentrarea funciară și subvențiile PAC se definesc și se (re)structurează reciproc în
timp: pe măsură ce terenurile se grupează în exploatații mai puține și mai mari, se
concentrează tot mai mult și subvențiile PAC (Borras, S. et al., 2013). La capitolul 4 se
discută despre impactul preconizat al noii PAC asupra terenurilor. Se sugerează deja că
„schimbările vor avea un efect de redistribuire în favoarea exploatațiilor agricole mai mici”
(CEPS, KUL & JRC, 2013). Totuși, aceasta depinde foarte mult de modul în care PAC este
pusă în aplicare de către statele membre, cu opțiunea fie de a încetini și a inversa
procesele de concentrare funciară și de acaparare a terenurilor agricole, fie de a le accelera
și exacerba.
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2.3.2. Piața alimentară și lanțurile de aprovizionare în UE

Piața alimentară a UE se bazează pe o rețea vastă de lanțuri de aprovizionare cu alimente,
alcătuită din sectorul agricol, industria de prelucrare a alimentelor și sectorul de distribuție
(cu amănuntul și cu ridicata). Procesul de transmisie a prețurilor de-a lungul acestor lanțuri
este complex, fiecare produs fiind legat de propria structură de costuri și parcurs, de la
prețurile produselor agricole, la prețurile producătorului de alimente, la prețurile plătite de
consumator pentru alimente (Comisia Europeană, 2008). Structura pieței alimentare a
UE determină utilizarea terenurilor și, indirect, distribuția terenurilor, ceea ce
afectează distribuția profiturilor de-a lungul lanțului alimentar și valoarea
adăugată acumulată pentru fermieri și producătorii agricoli. Pe piețele concentrate,
există pericolul ca operatorii dominanți să poată abuza de puterea lor de cumpărare,
diminuând prețurile la poarta fermei și veniturile fermierilor, astfel încât fermierii să fie
obligați să-și desfășoare activitatea cu marje de profit foarte mici, ceea ce îi face mai
vulnerabili la acapararea terenurilor agricole sau îi exclude din activitățile agricole.

În acest context, gradul de concentrare pe piața alimentară a UE este alarmant de
mare: doar 10 comercianți cu amănuntul controlează 40% din lanțul european de
aprovizionare cu alimente. (Friends of the Earth Europe, 2014). În majoritatea statelor
membre, cei mai mari cinci comercianți cu amănuntul dețin peste 50 % din cota de piață
(figura 4). Gradul de concentrare este cel mai ridicat în vechile state membre, în care, la
nivel național, o mână de comercianți cu amănuntul controlează piețele alimentare
respective după cum urmează15:

• în Austria, trei societăți controlează 82 %;
• în Germania, patru societăți controlează 85 %;
• în Finlanda, trei supermarketuri controlează 88 %;
• în Portugalia, trei societăți controlează 90 %;
• în Regatul Unit, patru societăți controlează 76 %;
• în Spania, cinci supermarketuri controlează 70 %.

În timp ce gradul de concentrare este mai ridicat în vechile state membre, rata de
consolidare este cea mai mare în noile state membre. În toate statele membre pentru care
sunt disponibile date, cota de piață a celor mai mari comercianți cu amănuntul a crescut (a
se vedea figura 4).

15 Aceste statistici sunt disponibile în studiul elaborat de Friends of the Earth Europa (2014), Broken Food Chains.
Why European food and farming needs to change, Bruxelles, Friends of the Earth Europe, p. 5.
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Figura 4: Cota de piață cumulată a celor mai mari cinci lanțuri de comercianți
cu amănuntul (2004-2007)

Sursă: Comisia Europeană, 2008, p.24.

Există pericolul ca gradul ridicat de concentrare a pieței alimentare din UE să ducă
la un abuz de putere de cumpărare și să împiedice buna funcționare a lanțului de
aprovizionare cu alimente din UE. Într-adevăr, un studiu extern al PE privind efectele
concentrării supermarketurilor în UE a constatat că practicile de cumpărare abuzive sunt
răspândite în cel puțin 17 state membre, fiind în creștere în statele membre în care
comercianții cu amănuntul se consolidează sau au fost preluați de lanțuri de supermarketuri
străine, cum ar fi în Italia, Ungaria, Letonia, Lituania și Slovacia (Vander Stichele, M. și
Young, B.). Există dovezi că aceste practici îi împiedică pe fermieri să obțină
venituri echitabile. Practicile abuzive de cumpărare, precum plățile întârziate, taxele de
înscriere pe lista de produse/furnizori și bonificațiile comerciale de intrare, diversele plăți
suplimentare sau retroactive și amenințarea cu scoaterea de pe listă pentru a reduce plățile
către furnizori, printre altele, toate îi pun pe producători în dificultate. Se estimează că
aceste plăți pot urca până la 50 % (Italia, Ungaria) sau chiar 70 % (Franța) din veniturile
furnizorilor, întreprinderile mici și mijlocii din sectorul alimentar și fermierii fiind puternic
afectați (ibidem).

În același timp, concentrarea din ce în ce mai acută a pieței alimentare a evoluat în
paralel cu scăderea cotei din valoarea adăugată acumulată a sectorului agricol și
a fermierilor europeni. Între 1995 și 2011, de exemplu, cota valorii adăugate pentru
agricultură în cadrul lanțului alimentar din UE a scăzut de la 31 % la 21 %, în principal în
favoarea altor actori din lanțul alimentar (Parlamentul European, 2015). Datele Eurostat
disponibile arată, deși utilizează o metodologie diferită, o cotă de aproximativ 28 % din
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valoarea adăugată în sectorul industriei alimentare și de 51 % din comerțul cu amănuntul
de alimente și servicii de alimentație luate împreună, în 2011 (ibidem)16.

În contextul concentrării ridicate și crescânde din cadrul lanțului alimentar din UE, în fața
abuzului de putere de cumpărare, a practicilor abuzive în vânzarea cu amănuntul și a
presiunilor asupra producătorilor agricoli și furnizorilor, este din ce în ce mai dificil pentru
micii fermieri europeni să reziste în domeniu, devenind astfel și mai vulnerabili la
acapararea terenurilor și la accelerarea ratei de concentrare funciară.

2.3.3. Politica energetică a UE

Directiva UE privind energia din surse regenerabile din 2009 prevede că, până în
2020, 20 % din totalul consumului de energie de la nivelul UE și 10 % din consumul
energetic din sectorul transporturilor la nivelul statelor membre trebuie să provină din surse
regenerabile. Deși aceste obiective pot fi îndeplinite pe baza unei game de tehnologii din
domeniul surselor regenerabile de energie, ele se întrepătrund cu Strategia UE în materie
de bioenergie, în care o parte din ce în ce mai însemnată din consumul final de energie al
Europei va proveni din surse bioenergetice — în special agrocarburanți în sectorul
transporturilor — dar tot mai mult și din agrolichide și agromasă pentru încălzire și energie
electrică.

O serie de studii s-au concentrat asupra impactului Directivei privind energia din surse
regenerabile și, în special, asupra promovării agrocarburanților, a modificărilor referitoare
la destinația terenurilor în emisfera sudică. Cu toate acestea, în UE, directiva a avut
implicații pentru utilizarea și distribuirea terenurilor, conducând la o mai mare
concentrare funciară.

Acest lucru este demonstrat de ponderea tot mai mare a terenurilor agricole destinate
producției de culturi energetice. Astfel:

• În Germania, unde utilizarea agrocarburanților are tradiție, peste 10% din terenurile
arabile au fost deja utilizate pentru producția de culturi energetice în 2007, în special
rapiță, a cărei suprafață cultivată a ajuns la 1,53 milioane ha, din care 0,7 până la 0,9
ha au fost utilizate pentru producția de biomotorină (Franco, J. et al., 2010). De
asemenea, Germania este dependentă în mare măsură de importurile de culturi
energetice, importând 60 % din biomasa utilizată pentru producerea de energie în
2006, în principal rapiță din Europa de Est. Acest lucru va fi susținut foarte probabil de
Directiva UE privind energia din surse regenerabile, împreună cu alte acte legislative
naționale, cum ar fi planul de acțiune național pentru biomasă, din 2009, care prevede
o cotă de 10% de bioetanol. Se estimează că suprafața de teren cedată pentru
producția de rapiță în Germania va crește până la 1,8 milioane ha (ibidem).

• În Andaluzia (Spania), creșterea cererii de agrocarburanți a dus la sporirea cu 269 % a
producției de grâu în 2008 și la creșterea producției de semințe oleaginoase, orz și
porumb (Aparicio, M. et al., 2013).

16 Se impune aici un îndemn la precauție în privința unei concluzii pripite în ceea ce privește puterea de negociere
a diferiților actori din cadrul lanțului alimentar, bazată pe aceste variații ale valorii adăugate. După cum
observă Matthews (2015), lăsând la o parte anumite chestiuni de statistică, sunt în joc o serie de variabile
complexe, inclusiv modificări ale costurilor de comercializare cauzate de schimbarea modelelor în ce privește
compoziția produselor alimentare de consum (în general, o mutație în sensul unei selecții mai ample a valorii
ridicate, mai multe alimente procesate). Cu toate acestea, rămâne valabil și ar trebui să fie un motiv de
îngrijorare principalul argument global, că în condițiile unor niveluri ridicate de concentrare a pieței, agricultorii
riscă să piardă și să se confrunte cu cele mai presante practici de „margin squeeze” și alte urmări.
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• În Marea Britanie, soiurile de porumb pentru biogaz s-au răspândit rapid, fiind deseori
cultivate pe cele mai bune terenuri arabile, a căror suprafață se estimează că va crește
cu peste 100 000 ha până în 2020 (Monbiot, G., 2014).

Sporirea culturilor energetice în UE este legată de procesele de concentrare
funciară și reprezintă o amenințare potențială la adresa exploatațiilor mici și
familiale, din mai multe motive.

În primul rând, aceasta indică o pierdere de terenuri agricole pentru producția de
alimente și de alte activități agricole asociate în mod tradițional micilor fermieri și
economiilor țărănești. În Andaluzia (Spania), de exemplu, creșterea producției de culturi
energetice a mers mână în mână cu scăderea producției de grâu dur, sfeclă, cartofi, trestie
de zahăr și hamei, printre altele. Aceste sisteme agricole diversificate sunt înlocuite în
permanență de monoculturi, inclusiv cele de culturi energetice, controlate de întreprinderi
agricole de dimensiuni mari, cu implicații semnificative pentru ocuparea forței de muncă în
mediul rural (Aparicio, M. et al., 2013). În contextul în care terenurile agricole pe întreg
teritoriul UE sunt deja supuse unor procese de „artificializare” și speculă (capitolul 2.2),
conversia și schimbarea destinației terenurilor agricole pentru producția de culturi
energetice poate, așadar, să accelereze concentrarea funciară.

În al doilea rând, există dovezi că creșterea prețurilor terenurilor observată în
numeroase state membre ale UE este legată de expansiunea bioenergiei. Creșterea
semnificativă a prețurilor terenurilor agricole în Germania în ultimii ani (capitolul 2.2) a fost
atribuită în mare parte sporirii culturilor energetice și, în consecință, reevaluării economice
a terenurilor agricole. Acest lucru periclitează șansele fermierilor locali și ale micilor
producători de alimente de a rezista pe piața funciară, încurajând astfel o mai mare
concentrare funciară. În regiunea Emsland din Germania, de exemplu, costul chiriei
terenurilor urcă până la 1 200 de EUR pe hectar, aproximativ de trei ori mai mult decât
prețul mediu din regiune (Herre, R., 2013). Fermierii locali susțin că producția alimentară
„clasică” este viabilă din punct de vedere economic doar până la 500-600 EUR pe hectar.

În al treilea rând, interesul comercial crescând pentru terenuri, ca urmare a
politicilor UE în materie de agrocarburanți și de bioenergie, a atras noi investitori
în terenuri agricole (capitolul 1.3). În unele regiuni din Germania se estimează că acești
noi investitori au achiziționat între 15 % și 30 % din terenul disponibil pe piață (ibidem). Un
exemplu este cel al investitorului german KTG Agar în domeniul financiar, care controlează
38 000 ha de terenuri, din care 28 000 ha se află în Germania de Est și restul în Lituania.
Acesta se extinde cu rapiditate, având planuri de dezvoltare cu 10 % pe an sau cu încă
4 000 ha în fiecare an. Una dintre forțele motrice ale acestei expansiuni este producția de
bioenergie a întreprinderii, în special biogaz, dar și peleți din lemn. Între 2007 și 2012,
producția KTG Agar a crescut de la 6,5 MW la 31 MW și se preconizează că va ajunge la
50 MW până în 2015.
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2.4. Politicile UE din domeniul comerțului, al finanțelor și al
investițiilor

În prezent, o serie de alte politici UE (comercială, financiară și de investiții) acționează
asupra fenomenului acaparării de terenuri agricole. Din nevoia de concizie, prezentul studiu
nu va aborda aceste aspecte, dar constată că speculațiile excesive cu prețurile alimentelor,
ca rezultat al liberalizării piețelor financiare și agricole, acordarea de prioritate unui model
de tranzacționare favorabil exporturilor de produse agricole, în defavoarea sprijinirii piețelor
alimentare și a economiilor locale, precum și cheltuielile publice regresive în ce privește
serviciile din mediul rural, infrastructura și alte bunuri publice din anumite regiuni sunt
factori care au contribuit la goana după terenuri în Europa și la slăbirea rezistenței zonelor
rurale mărginașe în fața procesului de acaparare a terenurilor agricole.
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3. IMPACTUL ACAPARĂRII DE TERENURI AGRICOLE
ÎN UE

PRINCIPALELE CONCLUZII

• Acapararea de terenuri agricole, combinată cu costurile de capital ridicate ale
agriculturii UE duc la ieșirea de pe piață a micilor fermieri europeni și la blocarea
accesului tinerilor și viitorilor fermieri.

• Acapararea de terenuri agricole duce la înlocuirea modelului european al agriculturii
familiale cu mari întreprinderi agricole europene de tip corporatist, cu efecte
negative asupra suveranității alimentare europene și a tradițiilor alimentare locale,
precum și, posibil, pe termen lung, asupra securității alimentare europene.

• Pe fundalul procesului de declin, pe termen lung, al zonelor rurale, tranzacțiile cu
terenuri pe scară largă, prin pierderea controlului asupra acestora, privatizarea
resurselor naturale și/sau pierderea acestora au contribuit, în mod activ, la
deteriorarea continuă a vitalității socioeconomice a sectorului rural.

• Acapararea de terenuri duce la degradarea solului și a mediului prin înlocuirea unui
model de agricultură familială diversificată, bazată pe practici agricole sănătoase,
cu cel al unui sistem agricol industrial, care depinde în mare măsură de producția
de monoculturi și de utilizarea intensă a produselor agrochimice.

Acest capitol sintetizează principalele efecte socioeconomice și ecologice ale acaparării de
terenuri și ale concentrării funciare în UE. Unele dintre aceste efecte trebuie luate în
considerare în contextul tendințelor pe termen lung ale piețelor de terenuri agricole
europene, ale structurii agriculturii și ale exploatațiilor agricole.

3.1. Marginalizarea agriculturii familiale și problema
„obstrucționării accesului”

Una dintre principalele probleme cu care se confruntă în prezent agricultura
europeană este faptul că, mai mult ca oricând, capitalul este cel care determină
accesul la terenuri. Întrucât necesitățile de capital din agricultură (atât din perspectiva
terenurilor, cât și a capitalurilor de afaceri)17 au crescut în contextul reformelor pieței, al
industrializării agriculturii și al liberalizării sporite a piețelor funciare din întreaga UE, mai
ales după 2000, condițiile unei concurențe echitabile au fost eliminate în mod categoric în
favoarea fermierilor care dispun de resurse importante și a altor investitori. Rezultatul este
că modul de funcționare a piețelor de terenuri agricole din mai multe state
membre a devenit extrem de exclusivist, discriminând exploatațiile familiale mai
mici — o tendință comparată de Robert Levesque (2014) cu o formă de acaparare a
terenurilor prin economia de piață.

17 Aceste necesități cuprind un capital de pornire și de afaceri suficient pentru a acoperi costurile de producție
mai ridicate legate de industrializarea crescândă a agriculturii. Conform analizei UE (2012), „Consumul
intermediar în 2011 în UE-27 reprezenta peste 61% din valoarea producției industriei agricole la prețuri de
producător [...]. În principal, costul pentru consumul intermediar este reprezentat de hrana pentru animale,
care se ridică la 39% din valoarea totală a consumului intermediar. Energia și combustibilii reprezintă 12% din
valoarea totală a consumului intermediar, în timp ce îngrășămintele și amelioratorii de sol se ridică la
aproximativ 8%. În ceea ce privește producția vegetală, costul pentru consumul intermediar este reprezentat
în principal de îngrășăminte, produsele de protecție a plantelor, semințe și răsaduri, care însumează 17% din
consumul intermediar agricol total”.
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Acest proces a dus la un declin drastic al exploatațiilor familiale și al micilor unități agricole
din UE (tabelul 4).

Tabelul 4: Declinul micilor exploatații agricole în Europa, în perioada 1990-2010

Sursă: EUROSTAT (exploatații agricole și SAU: ef_ov_kvaa; ef_kvaareg).

Acest fenomen produce nu numai o mutație cantitativă în numărul exploatațiilor
agricole mici și familiale din UE, ci și o mutație calitativă, care privește natura și
structura exploatațiilor agricole familiale, ca urmare a noilor configurații în materie de
terenuri, forță de muncă și capital. În Franța, de exemplu, creșterea semnificativă a
necesităților de capital legate de producția agricolă înseamnă că așa-numitele exploatații
familiale depind în prezent, din ce în ce mai mult, de forță de muncă din afara familiei
(Levesque, R., 2014). În același timp, prețul terenurilor agricole este deseori atât de
ridicat, încât mulți fermieri se află în imposibilitatea de a le cumpăra; ca urmare, arendarea
terenurilor și nu proprietatea asupra acestora este în prezent principala modalitate de
funcționare și dezvoltare a „exploatațiilor agricole familiale” (ibidem).

Consecința dispariției exploatațiilor familiale mici din sectorul agricol al UE este
crearea unor bariere în calea tinerilor și viitorilor fermieri. Avizul Comitetului
Economic și Social European privind acapararea de terenuri subliniază că „goana după
terenuri agricole și concentrarea proprietății asupra terenurilor face ca exploatațiile agricole
care au utilizat terenul până în prezent să fie eliminate [...] De obicei, acest proces este
ireversibil, deoarece, în lipsa unui capital suficient, micii producători sau întreprinderile nou
înființate (și tinerii fermieri) se confruntă cu mari dificultăți în ceea ce privește
achiziționarea de terenuri și reușita economică în acest sector”18. Efectele combinate ale
concentrării funciare, acapararea de terenuri, forțele pieței și alte bariere structurale și
instituționale sunt substanțiale (caseta 3) și pot constitui o formă de „obstrucționare a
accesului” tinerilor fermieri care doresc să se afirme. În acest sens, concentrarea funciară,
acapararea de terenuri și „obstrucționarea accesului” sunt cele trei elemente ale
„triunghiului problematicii terenurilor agricole” din Europa, aceste aspecte consolidându-se
reciproc. În studiul efectuat de Borras et al. (2013, p. 23) se afirmă: „cele trei tendințe
sunt inextricabil legate, chiar dacă nu se manifestă în măsură egală în Europa”.

18 Comitetul Economic și Social European (2015), „Acapararea terenurilor – un semnal de alarmă pentru Europa
și o amenințare iminentă la adresa agriculturii familiale”, aviz din proprie inițiativă, p.7, punctul 4.3.
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CASETA 3. BARIERE ÎN CALEA VIITORILOR FERMIERI ÎN FRANȚA
„Agricultor caută teren”

Situația din Franța ilustrează numeroasele obstacole cu care se confruntă cei care doresc să
devină fermieri fără însă a deține deja teren. Pentru a primi sprijin din partea statului,
există următoarele condiții: în primul rând, o diplomă de studii agricole, în al doilea rând
găsirea unei ferme de vânzare sau de închiriat și apoi obținerea unei autorizații de
desfășurare a unei activități agricole, la care au dreptul viitorii fermieri care prezintă un
plan de afaceri viabil în termen de o lună (o perioadă foarte scurtă). Problema majoră este
că terenurile sunt din ce în ce mai scumpe, iar oferta este din ce în ce mai scăzută. Pentru
viitorii fermieri este din ce în ce mai greu să achiziționeze un teren agricol în condițiile
concentrării funciare și a artificializării acestora”. Peste 60 000 ha de terenuri, în cea mai
mare parte terenuri agricole fertile, se pierd anual ca urmare a scoaterii terenurilor din
circuitul agricol, în timp ce prețul acestora crește dramatic. De exemplu, după schimbarea
destinației, un teren agricol evaluat la prețul de 5 000 EUR pe hectar poate fi vândut la un
preț de cel puțin o sută de ori mai mare. Cine are norocul să treacă peste acest obstacol
este nevoit apoi să facă față concurenței, într-un sector dominat din ce în ce mai mult de
marii fermieri. Deseori, exploatațiile de pe piață cu mai puțin de 50 ha trezesc interesul
vecinilor care caută să-și extindă suprafața proprie, stimulați fiind, într-o anumită măsură,
de subvențiile PAC, care sunt corelate cu dimensiunea exploatației agricole. Dacă, în
1955, 80% din exploatațiile agricole din Franța măsurau mai puțin de 20 ha, suprafața
medie actuală este de aproximativ 80 ha. Această tendință este susținută de legislația de
mediu, de exemplu, regulamentul privind utilizarea nitraților, care stimulează mai curând
extinderea exploatațiilor agricole decât reducerea efectivelor de animale, pentru atingerea
unui anumit raport de nitrați.

Sursa: din Borras, S. et al. (2013), p.23

Obstrucționarea accesului tinerilor și viitorilor fermieri se transformă într-o serioasă
problemă generațională în agricultură, pretutindeni în UE. În condițiile în care, în
2010, numai 7,5% dintre exploatațiile din UE-27 erau gestionate de persoane sub 35 de ani
(Claros, E., 2013), iar mai mult de jumătate din terenurile agricole erau exploatate de
fermieri de peste 50 de ani, continuarea activității agricole este o chestiune presantă de
natură socială 19 . Această problemă este cu atât mai acută în contextul acaparării și
concentrării funciare în UE. După cum subliniază studiul lui Borras, S. et al., „deși este
dificil de cuantificat, este mai sigur să se pornească de la premisa că multe dintre
exploatațiile de mici dimensiuni care au fost înghițite de exploatații mai mari erau
vulnerabile din cauza lipsei tinerilor dornici să preia activitatea de la generația mai în
vârstă” (2013:22).

Odată cu dispariția/marginalizarea agriculturii la scară mică în Europa și cu
marile obstacole puse în calea tinerilor și viitorilor fermieri, sunt compromise și
beneficiile multiple ale acestui tip de sistem agricol și de mod de viață. Micii
fermieri constituie coloana vertebrală a agriculturii europene și sunt benefici pentru Europa
în multe feluri: consolidează securitatea alimentară, producând din abundență o hrană
sănătoasă și de origine cunoscută; contribuie la suveranitatea alimentară prin crearea unor
piețe locale bazate pe lanțuri alimentare scurte producător-consumator și care reduc

19 Este important, în această privință, să se precizeze că procentul de tineri din numărul total de agricultori
variază de la un stat membru la altul. Tendința generală în acest sens este însă limpede. În timp ce, în șapte
state membre ale UE, ponderea tinerilor agricultori a crescut în perioada 2003-2010, aceasta a scăzut în
celelalte douăzeci de state membre (Claros, E., 2013). Pentru Cipru, Țările de Jos, Irlanda, Belgia și Germania,
reducerea absolută a ponderii acestora reprezenta mai mult de 40%.
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dependența de piețele globale și vulnerabilitatea la șocurile produse de variația prețurilor;
protejează mediul și biodiversitatea locală prin practicarea unei forme de agricultură
neconvențională și diversificată (care utilizează substanțe chimice în cantitate mai redusă și
se bazează pe ciclurile naturale de regenerare); în fine, conferă dinamism zonelor rurale,
prin crearea de locuri de muncă și contribuie la viața comunității rurale bazate pe cultură și
tradiții alimentare locale (Comitetul Economic și Social European, 2015). Și totuși,
beneficiile multiple ale acestui sistem și mod de viață agricol sunt din ce în ce mai
amenințate de procesele accelerate de acaparare a terenurilor agricole și de concentrare
funciară, care, adesea, interacționează.

3.2. Apariția marilor întreprinderi agricole de tip corporatist

Modelul european al agriculturii familiale este înlocuit treptat, prin apariția unor
mari întreprinderi agricole de tip corporatist (capitolul 1.3), care stimulează procesele
de concentrare funciară și acaparare a terenurilor agricole și profită de pe urma lor. Apariția
acestor întreprinderi este problematică din mai multe motive:

1. Fragilitatea. Deși de dimensiuni mari, aceste întreprinderi agricole se dovedesc a fi
vulnerabile din punct de vedere economic și sunt mai expuse pericolului de a da faliment
decât micile exploatații agricole (Van der Ploeg, J., 2014). Aceasta se explică, în mare
parte, prin datoriile pe care le acumulează, care, în contextul volatilității piețelor și în
combinație cu scăderea prețurilor, pot genera, adesea, fluxuri de lichidități negative. În
Rusia, de exemplu, peste 50% dintre aceste întreprinderi se confruntă, de fapt, cu
pierderi de venituri (ibidem). Între 2008 și 2009, și apoi în 2014, numeroase ferme mari
aflate în curs de extindere au dat faliment, în special în Danemarca și Țările de Jos, din
cauza raportului ridicat datorii-active, care le-a făcut mai expuse și mai sensibile la
volatilitatea pieței (Van der Ploeg, J. et al., în curs de publicare). În condițiile în care, în
2007, media datoriilor se ridica, în UE-27, la 39 100 EUR pe exploatație agricolă
(figura 5) și era deja în creștere atât în UE-25, cât și în UE-10, există cel puțin riscul ca
acumularea datoriilor să ducă, în anumite condiții, la creșterea continuă a numărului de
exploatații (de mari dimensiuni) în faliment.
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Figura 5: Compoziția pasivelor pe exploatație agricolă în fiecare stat membru,
în 2007

Sursa: Comisia Europeană, 2010b, p.33.

2. Industrializarea agriculturii. Aceste mari întreprinderi agricole reprezintă un tip de
agricultură industrială, bazată pe monoculturi, cu utilizarea intensivă a substanțelor
agrochimice și utilizarea pe scară largă a medicamentelor preventive. Acest lucru nu
numai că are efecte asupra mediului (capitolul 3.5) și a bunăstării animalelor, dar
afectează și ocuparea forței de muncă în mediul rural, deoarece cerințele în materie de
forță de muncă ale marilor exploatații agroindustriale sunt mult mai mici decât cele ale
micilor exploatații familiale (capitolul 3.4.) De exemplu, Genagricola, exploatație
agricolă care aparține societății italiene de asigurări Generali și controlează 4 500 ha în
România, a generat doar 62 de locuri de muncă în 2013 (Eco Ruralis, 2015b).

3. Productivitate scăzută. În multe locuri cu foarte mare concentrare funciară,
randamentul la hectar (și per animal) scade (Van der Ploeg, J. et al., în curs de
publicare). În mod surprinzător, exploatațiile de mari dimensiuni din UE, care, conform
EUROSTAT (2011), reprezintă 20% din totalul SAU, generează doar 11% din producția
agricolă totală a Europei, calculată aici în termeni de marjă brută standard totală a
UE-27 (ibidem). De asemenea, aceste exploatații demonstrează, în general, o
productivitate mai scăzută decât exploatațiile de dimensiuni mai mici (Van der Ploeg,
J., 2014). În consecință, deși aceste mari întreprinderi agricole pot începe cu produse
cu valoare ridicată, se observă tendința de a se extinde de-a lungul timpului, trecând
pe scară largă la culturi de valoare redusă, cum ar fi lemnul și biocombustibilii.

4. Ireversibilitatea. Aceste efecte ale apariției marilor întreprinderilor agricole de tip
corporatist sunt cu atât mai grave cu cât schimbările sunt ireversibile. Dat fiind că
procesele de concentrare funciară și de acaparare de terenuri agricole favorizează
apariția acestor întreprinderi, există pericolul ca, în cazul în care tendința actuală
persistă, Europa să devină definitiv din ce în ce mai dependentă de aceste întreprinderi,
iar suveranitatea alimentară europeană să fie, astfel, grav afectată (capitolul 3.3).
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3.3. Amenințările în materie de securitate alimentară,
suveranitate alimentară și tradiții alimentare locale

Există mai multe moduri în care concentrarea funciară și acapararea de terenuri slăbesc
securitatea alimentară și subminează suveranitatea alimentară, precum și tradițiile
alimentare locale din Europa.

În primul rând, gradul de concentrare funciară și capitalizarea agriculturii UE fac
ca, de facto, o parte importantă a terenurilor agricole din Europa să fie, din punct
de vedere economic, deținute de bănci (capitolul 1.3). În situațiile în care astfel de
terenuri agricole funcționează adesea ca garanție, într-un context de austeritate economică
și datorie agricolă ridicată20, aducerea acestor suprafețe uriașe de teren pe piață ar
putea deveni o opțiune atractivă, chiar necesară. Studiul efectuat de Borras et al.
(2013) subliniază că „un astfel de scenariu rămâne deocamdată ipotetic, dar nu este deloc
imposibil. Problema este că, dacă (sau atunci când) el s-ar produce, Europa ar fi lipsită de
apărare”21. Nu este exclus ca acest lucru să se întâmple. Ca urmare a crizei bancare și a
spargerii bulei imobiliare/din sectorul construcțiilor din Irlanda, în 2008, de exemplu,
agenția națională de administrare a activelor din sectorul locuințelor (National Asset
Management Agency — NAMA) a devenit peste noapte cel mai mare proprietar de terenuri
din țară (Anderson. F., 2013). Deși acest exemplu provine mai curând din mediul urban, la
fel de bine ar putea fi afectate terenurile agricole, în special în contextul cerințelor de
(re)capitalizare, precum acordurile de tip Basel III. De fapt, Banca RABO a contractat
recent societatea de consultanță McKinsey, solicitându-i să exploreze posibilitățile de
introducere a fermelor horticole pe piață (Van der Ploeg, J. et al., în curs de publicare).

În al doilea rând, efectele economice și de piață ale acaparării de terenuri și ale
concentrării funciare pot avea un impact negativ asupra securității și suveranității
alimentare europene. Achiziționarea de terenuri de către marile întreprinderi agricole și
accesul lor pe piețele agricole determină deseori scăderea prețurilor produselor agricole de
bază vândute direct. Fermierii locali sunt obligați să-și reducă prețurile proprii pentru a face
față concurenței, ceea ce-i obligă să funcționeze în condițiile unor marje și profituri din ce în
ce mai reduse, mulți mici fermieri fiind astfel excluși de pe piață. Este important de
observat că economiile la nivelul costurilor de producție acumulate de întreprinderi nu sunt
în mod obligatoriu transferate consumatorilor europeni, ci sunt captate de marii comercianți
cu amănuntul și de distribuitorii din sectorul alimentar. În Spania, de exemplu, unde cele
mai importante cinci grupuri de la nivel național controlează peste 60% din distribuția cu
amănuntul, structurile prețurilor prezintă diferențe importante între prețurile de la
poarta fermei și cele cu amănuntul: numai în 2009, diferența de preț de la fermă la
consumator a crescut cu 490% (Aparicio, M. et al., 2013).

În al treilea rând, traseele de schimbare a destinației terenurilor agricole ca urmare
a acaparării acestora și a unor procese de tipul artificializării terenurilor (capitolul 2.2) pot
afecta în mod negativ securitatea alimentară. În acest sens, problema acaparării de
terenuri nu este doar cine deține terenurile și cum sunt distribuite, ci și cum sunt
ele întrebuințate (Laurens, H., 2014). La nivel mondial, există o creștere spectaculoasă a
numărului terenurilor agricole destinate așa-numitelor „culturi flexibile” (flex crops)
(Borras, S. et al, 2014). Aceste culturi pot avea o serie întreagă de utilizări (alimentație,

20 Datoria totală a agriculturii Țărilor de Jos se ridică la 30,2 miliarde EUR - de 15 ori mai mult decât totalul
veniturilor sectorului agricol din această țară. Această situație este departe de a fi un caz izolat. De exemplu,
în Danemarca, datoria din sectorul agricol este echivalentă cu 50 % din bugetul de stat.

21 Borras, S. et al (2013), p.24.
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nutreț, carburant), iar destinația lor finală este determinată de marjele de profit și de
semnalele pieței, cum ar fi valoarea relativă a acestora pe piețele bursiere. Răspândirea
„culturilor flexibile” este, prin urmare, strâns legată de financiarizarea crescândă a
agriculturii, rentabilitatea unui teren fiind din ce în ce mai legată de posibilitatea exploatării
flexibile a acestuia. Acest lucru poate avea efecte dăunătoare asupra producției europene
de alimente. În Germania, de exemplu, agricultura ecologică se află în declin pentru că
celor care o practică le este din ce în ce mai greu să obțină terenuri și sunt eliminați ca
urmare a utilizării din ce în ce mai extinse a terenurilor pentru cultivarea unor soiuri de
porumb destinate producției de biogaz (Laurens, H., 2014).

În sfârșit, concentrarea funciară și acapararea terenurilor agricole duc la
degradarea constantă a culturilor și a tradițiilor alimentare europene. Anumite
sisteme agricole diversificate, bazate în special pe practici agroecologice, sunt abandonate
în favoarea unui model agroindustrial omogenizat, bazat pe monoculturi. Acest lucru
agravează decalajul existent între producători și consumatori și face ca produsele
alimentare să pară din ce în ce mai rupte de locul și condițiile lor de producție. În acest
regim al „produselor alimentare de niciunde”, prețul a devenit principalul criteriu, în
detrimentul caracterului sezonier, al valorii nutritive sau al gustului. De asemenea, această
situație mărește decalajul dintre populația rurală și cea urbană, întrucât piețele de
alimente supuse globalizării și controlate de marile întreprinderi oferă lanțurilor de
supermarketuri transnaționale produse alimentare aparent fără proveniență, eliminând din
acest proces piețele și magazinele alimentare locale.

3.4. Șomaj, emigrare și declin în zonele rurale

„Transformarea structurală” a agriculturii UE și impactul proceselor spectaculoase de
concentrare funciară se răsfrânge cât se poate de evident asupra felului în care se
desfășoară activitatea economică agricolă, a vitalității acesteia și a ocupării forței de
muncă. În numai 30 de ani, a dispărut mai mult de jumătate din populația agricolă din cele
șase țări care au format la origine Comunitatea Economică Europeană (CEE), ea
reducându-se de la 10,4 milioane în 1960 la 4,8 milioane în 1990 (Gardner, B., 1996).
Această scădere a populației agricole se reflectă în importanța acordată
agriculturii în economia europeană. În timp ce, în 1995, agricultura reprezenta 11,5%
din totalul PIB și 21,2% din totalul locurilor de muncă din cele șase țări ale CEE, până în
2007, aceste cifre au scăzut la numai 2% și, respectiv, 6,2% (ibidem). În 2010, existau
numai 12 milioane de exploatații agricole în UE, asigurând 10 milioane de locuri de muncă
(echivalent normă întreagă), ceea ce reprezintă numai 5% din totalul locurilor de muncă
din UE (Friends of the Earth Europe, 2014). În ultimii opt ani, în Europa s-au pierdut trei
milioane de exploatații, aproximativ 20% din total, cele mai multe dintre ele de mici
dimensiuni (ibidem).

Declinul agriculturii europene și ieșirea de pe piață a micilor exploatații familiale
se fac simțite în special sub aspectul ocupării forței de muncă în mediul rural.
Avizul Comitetului Economic și Social European privind acapararea de terenuri agricole
subliniază că „în Europa există o corelație între numărul în scădere al unităților de producție
agricolă și numărul — în continuă scădere — al persoanelor care lucrează în agricultură.
Astfel, între 2005 și 2010, în Europa de Est, în special în țările baltice (Estonia, Letonia și
Lituania), numărul de unități de producție a scăzut, cunoscând în același timp cele mai
semnificative reduceri ale numărului de lucrători (8,9% pe an în Bulgaria și România și
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8,3% pe an în țările baltice)”22. Între 2000 și 2012, 4,8 milioane de locuri de muncă cu
normă întreagă au dispărut din agricultura UE (Friends of the Earth Europe, 2014).

Noul val de acaparări de terenuri, în curs de desfășurare în Europa, legat de apariția unor
mari întreprinderi de tip corporatist (capitolul 3.2), nu face decât să accelereze acest proces
de emigrare a forței de muncă rurale, întrucât, în comparație cu agricultura de tip
familial, cerințele în materie de forță de muncă ale activității întreprinderilor
agricole intensive sunt minime. De exemplu, întreprinderea agricolă Emiliana West
Rom, din vestul României, asigură locuri de muncă pentru 99 de persoane, pe o suprafață
de 11 000 ha (Bouniol, J., 2013). În mod similar, întreprinderea agricolă Transavia, care
controlează 12 000 ha de teren în județul Cluj din România, generează doar o duzină de
locuri de muncă pentru activitățile desfășurate în împrejurimile satului Aiton, în principal
pentru conducerea tractoarelor, supraveghere și întreținerea tehnică a echipamentelor
(ibidem).

Corelația dintre trecerea terenurilor în mâna marilor întreprinderi de tip
corporatist și un nivel ridicat al șomajului și sărăciei în mediul rural este frapantă.
De exemplu, Regiunea Andaluzia, din Spania, are cea mai mare rată a șomajului din UE,
care afectează sub aspect economic 35% din populația activă de la nivel regional și ajunge
la 40% în zonele rurale (Aparicio, M. et al., 2013). Această situație a mers mână-n mână
cu trecerea terenurilor, într-o măsură din ce în ce mai mare, în proprietatea întreprinderilor
de tip corporatist: numărul acestora (excluzând cooperativele și întreprinderile de
prelucrare a produselor agricole care dețin terenuri) s-a dublat în ultimii zece ani. 10 dintre
cele 16 districte spaniole cu cel mai mare număr de întreprinderi de tip corporatist care
dețin terenuri agricole se află în Andaluzia. Rezultatul este o combinație de factori care duc
la sărăcie, șomaj, emigrație și declin. Conform studiului efectuat de Aparicio, M. et al.,

„În Andaluzia, concentrarea funciară și reticența proprietarilor de terenuri în a crea
locuri de muncă în zonele puternic afectate de șomaj și sărăcie cronică au
determinat exodul rural. Combinat cu schimbările demografice, acest fenomen
stimulează și mai mult abandonarea terenurilor, ceea ce duce la pierderea
cunoștințelor tradiționale în materie de agricultură ecologică, care nu se mai
transmit de la o generație la alta”23.

Toate cele menționate mai sus afectează dinamismul agriculturii și al sectorului rural. Pe
fundalul exodului real din mediul rural și al dispariției agriculturii țărănești, acaparările de
terenuri pe scară largă, prin controlul asupra acestora, privatizarea resurselor
naturale și/sau pierderea posesiunii asupra acestora, au contribuit în mod activ la
deteriorarea în continuare a vitalității socioeconomice a sectorului rural (Borras, S.
et al., 2013). Aceste fenomene interacționează cu valurile de acaparare a terenurilor care
au avut loc cu mult înainte, ceea ce arată cât de dificil este să se mai revină la situația
dinainte odată ce se declanșează tendința de declin economic și procesul de depopulare
rurală. Pericolul este ca în urmă să rămână „un frumos peisaj gol”, precum în cazul Scoției
(caseta 4).

22 Comitetul Economic și Social European (2015), p.6, punctul 3.4.
23 Aparicio, Marco, Manuel Flores, Arturo Landeros, Sara Mingorría, Delphine Ortega și Enrique Tudela (2013),

„Access to Land and Struggles in Andalusia, Spain”, în Franco, J.C. și Borras, S.M. (ed.), Land concentration,
land grabbing and people’s struggles in Europe, Amsterdam, Transnational Institute, p.36.
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CASETA 4. EFECTELE ABANDONĂRII ZONELOR RURALE ÎN SCOȚIA
„Un frumos peisaj gol”

Acapararea de terenuri nu este un fenomen nou, după cum o dovedește cazul Scoției.
Într-un ciclu anterior de acaparare a terenurilor, în perioada 1745-1750, pământurile
fuseseră date unor mari proprietari, ca urmare a politicilor de evacuare a englezilor.
Pământul a fost considerat, în general, neproductiv, împărțit în suprafețe măsurând între
10 000 și 50 000 de hectare și dat crescătorilor de oi. Însă, ca urmare a importurilor ieftine
de lână de oaie din Australia, sectorul ovin s-a prăbușit 60 ani mai târziu. Efectele
concentrării acestor suprafețe și terenuri agricole au fost imense, în măsura în care,
scăzând cerința de forță de muncă, populația a început să plece masiv. Până în 1900, zone
largi din regiunea scoțiană Highlands, cu o populație cuprinsă, la un moment, între 1,5 și
2 milioane de locuitori, s-au golit. Abia două sute de ani mai târziu, în 1950, a existat o
recunoaștere publică a eșecului politicilor aplicate în trecut. Între 1970 și 2010, sume
imense de bani au fost cheltuite în încercarea de a repopula aceste zone, printre alte
inițiative numărându-se investițiile în hidrocentrale și turism. Cu toate acestea, densitatea
populației este de numai 0,1 locuitori la hectar. Acest lucru demonstrează cât de dificil și
nerentabil este, odată ce o zonă s-a deteriorat, să se mai revină la situația anterioară.
A rămas în urmă „un frumos peisaj gol”.

Sursă: idei preluate din prezentarea dlui Brendan BURNS, membru al Comitetului Economic și Social European, în
cadrul unei audieri publice privind acapararea de terenuri, organizată la Bruxelles, la 4 noiembrie 2014.

3.5 Degradarea solurilor

Legăturile dintre acapararea, concentrarea terenurilor agricole și degradarea solurilor țin în
principal de înlocuirea modelului de agricultură familială diversificată, bazată pe practici
agricole sănătoase, cu modelul unui sistem de agricultură industrială, puternic dependent
de monoculturi și de utilizarea intensivă a produselor agrochimice.

De exemplu, societatea agroindustrială Transavia din România, care produce până la
50 000 de tone de carne și 30 de milioane de ouă pe an, folosește dejecțiile păsărilor ca
îngrășământ „natural”, în ciuda faptului că astfel se difuzează substanțe poluante, ca
urmare a conținutului excesiv de azot din hrana furnizată păsărilor în perioada de creștere
(Bouniol, J., 2013). Odată infiltrate în sol, dejecțiile poluează resursele subterane de apă,
ceea ce a făcut ca în zona respectivă să se înregistreze deja o serie de plângeri referitoare
la mirosul neplăcut al apei de fântână (ibid). Practicile societății Transavia generează
așadar o serie de amenințări la adresa mediului și a sănătății.

La un nivel mai general, producția de monoculturi fragilizează biodiversitatea și distruge
ecosistemele existente, precum pășunile, în vreme ce practicarea agriculturii intensive,
precum aratul la mare adâncime, crește riscul de eroziune prin distrugerea structurii
solului. Se ajunge astfel la o situație în care producția agricolă și protecția mediului devin
obiective din ce în ce mai puțin compatibile, în loc să fie complementare.

Dezvoltarea culturilor energetice — care a fost un vector al acaparării de terenuri și al
extinderii fenomenului de concentrare funciară în întreaga UE (capitolul 2.4.3.) a produs,
de asemenea, efecte negative asupra mediului. Apariția culturilor energetice în
Germania, în special semințe de rapiță și porumb, pentru îndeplinirea obiectivelor în
materie de biocombustibili la nivel național și la nivelul UE, a dus la adoptarea unor metode
de cultură mai intensive, cu utilizarea sporită a pesticidelor și a îngrășămintelor artificiale.



Departamentul Tematic B: Politici structurale și de coeziune
____________________________________________________________________________________________

48

Un alt efect a fost creșterea suprafețelor arate, ceea ce a dus, între 2003 și 2008, la
pierderea a 3,4% din pășunile permanente (Franco et al., 2010). De asemenea, au fost
plantate culturi energetice pe terenuri clasificate inițial ca fiind retrase din circuitul agricol.
În 2007, aproape 50% din terenurile scoase din circuitul agricol în Germania au fost
readuse în producție (ibidem).

În mod similar, în Marea Britanie există dovezi ale unei „crize a eroziunii solului”. De
exemplu, în Devon, fermierii pierd din stratul superficial al solului în medie 5 tone pe hectar
în fiecare an (Monbiot, G., 2014). Situația gravă a solului în Marea Britanie este exacerbată
de extinderea rapidă a porumbului, în special a varietăților cultivate pentru biogaz, pe cele
mai bune terenuri arabile. Se preconizează o creștere a acestor suprafețe cu peste
100 000 ha până în 2020 (ibid.).

50% din speciile sălbatice din Europa depind de terenurile agricole, iar habitatele lor
esențiale au suferit daune serioase — accelerate de accentul pe monoculturi, mecanizare și
specializare, care au condus la dispariția fermelor mixte și la creșterea dimensiunii
ogoarelor în Europa (ibid.).
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4. RECOMANDĂRI POLITICE

Acest capitol reunește principalele concluzii ale prezentului studiu și oferă o serie de
recomandări adresate factorilor politici de la nivelul UE și cel al statelor membre, vizând
abordarea fără întârziere a problemei acaparării terenurilor 24 . Aceste recomandări se
întemeiază pe o abordare care plasează acapararea terenurilor agricole în Europa într-o
dinamică pe termen mai lung a mutațiilor structurale: într-o mutație structurală intervin
numeroși factori – iar în Europa chestiunea terenurilor este influențată de diverse politici
ale UE, măcar indirect –, în timp ce politicile sunt integrate într-un context25. Ca atare,
recomandările privind abordarea problemei acaparării terenurilor agricole în Europa sunt
privite din perspectiva a patru cadre orizontale ale UE care structurează situația terenurilor
europene în ziua de azi. Acestea sunt: i) PAC; ii) politicile de mediu ale UE; iii) normele UE
care reglementează piața internă; și iv) politicile UE privind dezvoltarea și coeziunea
teritorială. Se susține că, în absența unei politici a UE în domeniul terenurilor, aceste cadre
orizontale creează un cadru de facto pentru terenurile UE, ancorat într-o logică
(neo)liberală, care consideră pământul în primul rând ca un bun comercializabil. Capitolul
se încheie cu o recomandare de a se adopta o abordare mai holistică față de guvernanța
proprietății funciare în Europa, care să țină seama și de dimensiunea politică, socială și
ecologică a guvernanței proprietății funciare, pe baza Orientărilor voluntare privind
guvernanța responsabilă a proprietății funciare ale FAO.

4.1. Recomandare privind PAC

4.1.1. Revizuire: relația dintre PAC și proprietatea funciară

Am văzut în capitolul 2.3.1 că PAC structurează în mare măsură accesul la terenuri,
controlul asupra acestora și utilizarea lor în Europa, în următoarele moduri:

• PAC influențează direct dimensiunile exploatațiilor agricole din întreaga UE, prin
intermediul schemei de plată unică (care devine acum schema de plată de bază),
distribuită prin drepturi la plată legate de suprafața agricolă sau de efectivul șeptelului.
Această situație a creat un stimul real pentru extinderea dimensiunilor exploatațiilor
agricole, deoarece în PAC anterioară nu au fost incluse nici limitări, nici vreo modulare
a plăților. Chiar dacă noua PAC introduce scheme mai echilibrate, principiul general
rămâne acela că, cu cât deții sau controlezi mai multe hectare, cu atât primești plăți
mai substanțiale, ceea ce justifică o situație în care marii proprietari de terenuri
primesc sute de mii sau, uneori, chiar milioane de euro ca ajutor de stat.

• PAC are un impact asupra valorii economice a exploatațiilor agricole (CEPS, KUL și
JRC, 2013) și astfel, prin extensie, asupra valorii terenurilor acestora. Cu excepția
sectorului creșterii porcilor și a aviculturii, există o relație clară între o dimensiune fizică
mică și o dimensiune economică mică.

• PAC oferă o orientare pentru tipul de activități agricole întreprinse de exploatațiile
agricole, chiar dacă plățile decuplate le-au permis fermierilor o mai mare libertate în

24 Este important de observat că există și dimensiuni externe ale proceselor de acaparare a terenurilor agricole în
UE. Acestea nu fac obiectul prezentului studiu, însă au fost discutate, printre alții, de Cotula, L. (2014).

25 „În literatura de specialitate este aproape unanim recunoscută existența a trei caracteristici ale mutației
structurale, care contribuie la complexitatea subiectului. Mai întâi, mutația structurală este un fenomen pe
termen lung, care are loc într-un interval relativ amplu de timp. În al doilea rând, ea afectează simultan
diverse atribute structurale ale sectorului. În al treilea rând, evoluția structurii exploatațiilor agricole face parte
dintr-o evoluție mai complexă a sectorului agricol și a rolului acestuia în economie” (Chavas, 2001).
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materie de investiții. Până în prezent, PAC a favorizat în mod deosebit cerealele, care
sunt asociate în general cu desfășurarea de activități agricole pe scară mai largă.

• PAC are un impact asupra modelelor de proprietate funciară și de transfer al
terenurilor, prin intermediul ratelor de capitalizare. Aceasta reprezintă o metodă de
măsurare complexă, utilizată pentru analiza relației monetare dintre teren și PAC.
Studiile econometrice prezintă rezultate foarte interesante26.

• PAC creează cadrul pentru întreaga piață funciară, furnizând informațiile pe baza
cărora sunt apreciate terenurile, mai ales prin prisma faptului că plățile directe cuplate
cu ele sunt percepute drept o anuitate. Cât timp pământul este gândit ca o sursă de
venit, inclusiv pentru viitor, și drept completare semnificativă a pensiilor, probabilitatea
ca fermierii să vândă este mai redusă. Situația favorizează folosirea de contracte de
concesionare în detrimentul cumpărării de terenuri, în vreme ce terenurile care pot fi
arendate la prețuri avantajoase rămân sub controlul proprietarului sau sunt rezervate
cumpărătorilor cu o putere de negociere mai mare.

Expunerea de mai sus dovedește că PAC a avut un impact major asupra situației actuale a
terenurilor în Europa. Deși mulți alți factori au jucat un rol, PAC este în mod clar asociată
proceselor de concentrare a proprietății funciare în UE. În studiul efectuat de Borras et al.
(2013) se afirmă: „Fenomenele pregnante de concentrare a terenurilor în UE au coincis cu
concentrarea avantajelor oferite de subvențiile PAC în rândul unui număr mai mic de
exploatații, care dețin suprafețe mai mari. În orice caz, s-a înregistrat cel puțin coexistența
sistemului de subvenții al PAC cu scoaterea anuală a zeci de mii de fermieri din procesul
agricol”. În acest sens, PAC a ratat clar realizarea obiectivelor sale declarate, de a
ajuta fermierii să-și continue activitatea agricolă și să-și păstreze terenurile,
precum și de a promova o dezvoltare teritorială echilibrată27.

Așa cum s-a arătat mai sus, procesele de concentrare a terenurilor agricole și de acaparare
a acestora sunt strâns interconectate (capitolul 1.4). Întrepătrunderea acestor două
procese, în combinație cu subvențiile PAC, care transferă pârghii financiare mai substanțiale
fermierilor care practică agricultura pe scară largă, punând astfel la dispoziție capital pentru
achiziționarea și transferarea unor suprafețe și mai mari, poate fi preîntâmpinată. Acest
lucru necesită însă o direcție politică solidă, după cum recunoaște chiar CE:

„Modificările observate în distribuția plăților directe între beneficiari nu sunt numai
rezultatul mutațiilor structurale din cadrul exploatațiilor agricole din UE, ci și al
deciziilor politice. Astfel, distribuția plăților directe între exploatațiile de mici și mari
dimensiuni a stârnit în mod sistematic obiecții, nu în ultimul rând din perspectiva
coeziunii sociale... Din acest motiv, s-au manifestat în repetate rânduri anumite
preocupări vizând modul de distribuire a plăților directe între producătorii agricoli și
între statele membre , iar Comisia a propus mecanisme pentru scăderea sau

26 În zona SAPS, concluzia este că se capitalizează între 0,15 și 0,32 EUR pentru fiecare euro suplimentar din
suma plății în creșterea arenzilor. În ce privește zona SPU, Kilian et al. (2012) analizează capitalizarea în
prețurile arenzilor în 2005, în Bavaria, Germania – o regiune care aplică modelul SPS regional. Ei conchid că
între 44% și 94% din plățile directe sunt capitalizate în prețurile de arendare a terenurilor. Aceste concluzii
sunt similare cu ratele de capitalizare ale PD observate înainte de 2003 în studiile anterioare privind UE
(cca 40%), deși Kilian et al. (2012) conchid că decuplarea sprijinului a ridicat rata de capitalizare cu peste 15%
în Bavaria. Pentru zona SPU, Michalek, Ciaian și Kancs (2013) estimează capitalizarea prin arenzi folosind
datele la nivel de exploatare agricolă colectate în UE-15 în perioada inițială de implementare a SPU (2004-
2007). Acest studiu ajunge la estimări mult mai reduse: nivelul mediu de capitalizare este de numai 6%. În
final, din aceste studii reiese că un model regional produce rate mai mari de capitalizare din PAC (plățile
decuplate) decât un model istoric, precum și că un model hibrid are rate mai ridicate decât SPU istoric.

27 Conform CE (2014b: 9) „plățile directe contribuie la menținerea agriculturii pe întreg teritoriul UE prin
sprijinirea și stabilizarea veniturilor agricultorilor și, prin urmare, prin stimularea activității economice,
contribuind în mod indirect la sprijinirea creșterii și a creării de locuri de muncă și la vitalitatea zonelor rurale”.



Amploarea fenomenului de acaparare a terenurilor agricole în UE
____________________________________________________________________________________________

51

limitarea sumelor aferente plăților directe acordate celor mai mari beneficiari, în
vederea unei distribuții mai echitabile a ajutorului direct28”.

În acest sens, noua PAC pentru 2014-2020, supusă reformei în 2013, elaborează
perspective noi și interesante pentru sprijinirea fermierilor marginalizați și pentru atenuarea
proceselor de concentrare a terenurilor, acestea fiind cele două direcții pe care trebuie să le
urmeze UE pentru a reduce și elimina acapararea terenurilor agricole pe teritoriul său. Ar
putea fi atacate și inegalitățile semnificative în ce privește distribuția plăților, această
posibilitate rămânând la îndemâna statelor membre. Prezentul studiu oferă o serie de
recomandări de ajustări care pot fi aduse instrumentarului PAC din 2013, pentru a se trece
de la scenariul de referință actual (business as usual) la un scenariu cât mai pozitiv, în care
PAC este utilizată pentru a realiza „deconcentrarea terenurilor”, adică pentru a
asigura o distribuție mai echitabilă a terenurilor agricole, aceasta fiind cea mai bună
modalitate de a soluționa acapararea terenurilor agricole din interiorul cadrului politicii
agricole a UE.

4.1.2. De la scenariul de referință la scenariul cel mai pozitiv:
recomandări de ajustări aduse instrumentarului PAC din 2013

Chiar dacă principiul general al decuplării plăților de producție rămâne în vigoare, noua PAC
propune mai multe scheme interesante care, dacă sunt utilizate corect, ar putea semnala o
reorientare semnificativă a PAC spre ruperea corelației dintre această politică și procesele
de concentrare și acaparare a terenurilor agricole. Această reorientare s-ar putea realiza
prin folosirea primului pilon al instrumentarului PAC din 2013, care oferă statelor membre o
serie de scheme obligatorii sau pe bază voluntară (figura 6).

Figura 6: Instrumentarul PAC 2013, opțiunile din cadrul Pilonului I

Trebuie remarcat că oportunitatea adoptării acestor scheme depinde și de agenda
instituțională. Se recomandă statelor membre să facă presiuni în direcția unei guvernanțe
progresive a proprietății funciare în UE, făcând uz de forumurile și inițiativele adecvate și
menținând în atenție agenda politică. Recomandăm Comisiei să folosească în mod fructuos
revizuirea bugetară din 2017 pentru a opera modificări semnificative în alocarea plăților
directe pentru anumite măsuri. PAC de după 2019 reprezintă o perspectivă mai
îndepărtată, constituind un moment esențial pentru adoptarea acestor recomandări și

28 Comisia Europeană, (2014b: 7-8).
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soluționarea acaparării terenurilor și a distribuției terenurilor agricole în UE. Este,
într-adevăr, nevoie de o viziune de perspectivă a agriculturii în Uniunea Europeană.

Recomandăm adoptarea următoarelor opțiuni în momentul implementării de către SM a
PAC 2014-2020 și în cursul următoarei evaluări la jumătatea perioadei. Ele vizează
sporirea puterii micilor fermieri și „deconcentrarea” pieței funciare, pentru a se pune
capăt acaparării terenurilor agricole. Recomandăm adoptarea plății redistributive și
plafonarea sumelor maxime care pot fi încasate de un beneficiar al plăților directe, în
conformitate cu opțiunile cele mai ambițioase.

a) Convergența plăților

Se preconizează că regionalizarea plăților, în locul alocării lor pe principiul istoric, va duce la
o distribuție mai echilibrată a plăților29. Recomandăm, ca atare, stabilirea ratei de
convergență internă a plăților la 100%. În 2014, șase state membre – Germania,
Grecia, Spania, Franța, Finlanda și Regatul Unit – au trecut de la SPU istorică la SPB
regionalizată.

b) Plată redistributivă

O plată suplimentară pentru primele hectare va avea mari efecte de redistribuire și ar
trebui să fie obligatorie. Aceasta reprezintă cea mai bună opțiune pentru „deconcentrarea”
proprietății funciare și sprijinirea micilor proprietari. Acest ajutor este independent de
dimensiunile exploatației, ceea ce înseamnă că toate exploatațiile agricole vor avea aceleași
avantaje pe piață. Cu toate acestea, fermele mici vor primi un ajutor relativ mai mare
decât înainte, în timp ce exploatațiile mari, ale căror dimensiuni se situează deasupra
mediei naționale, vor primi un cuantum mai mic pentru următoarele hectare. Germania a
optat să sprijine mai întâi 30 ha (50 EUR/ha) și apoi următoarele 16 ha (30 EUR/ha).

În 2014, opt state membre și-au declarat intenția de a folosi plățile redistributive, printre
acestea numărându-se Belgia, Bulgaria, Germania, Franța, Ungaria, Lituania, Polonia și
România. Franța va folosi 20% din primul pilon în 2019 pentru a sprijini primele 52 ha ale
fiecărei exploatații, aceasta fiind media la nivel național. În 2014, opt state membre și-au
declarat intenția de a folosi plățile redistributive, printre acestea numărându-se Belgia,
Bulgaria, Germania, Franța, Ungaria, Lituania, Polonia și România.

Recomandăm statelor membre să adopte această măsură cât mai curând posibil,
alocându-i cea mai mare proporție din primul pilon. Recomandăm Comisiei să aibă în
vedere, în cadrul revizuirii bugetare din 2017, consolidarea acestei măsuri și îmbunătățirea
redistribuirii ajutoarelor. PAC post-2019 ar putea cuprinde o plată redistributivă
obligatorie (prin limitarea numărului de hectare sau în funcție de numărul de
hectare).

29 CE (2011): „În multe state membre, trecerea de la alocarea plăților directe pe baza referințelor individuale
istorice privind exploatația agricolă la o plată forfetară pe hectar de suprafață eligibilă (trecerea la un „model
regional” duce la o redistribuire semnificativă a PD. [...] Prin urmare, datorită introducerii unei plăți forfetare,
exploatațiile agricole care beneficiază de un nivel ridicat al plăților pierd din PD, iar cele cu niveluri comparativ
reduse au de câștigat.”
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c) Reducerea plăților

Plafonarea plăților reprezintă cea mai importantă măsură pentru a reduce concentrarea
proprietății funciare și ar trebui să fie obligatorie. Reducerea plăților este obligatorie, cu
excepția cazurilor în care statele membre aplică plăți redistributive cărora le alocă mai mult
de 5%. Plățile de bază de peste 150 000 EUR trebuie reduse cu cel puțin 5%. Statele
membre pot hotărî să aplice această reducere după ce au dedus din suma plății de bază
salariile plătite de agricultor.

Belgia (Flandra), Irlanda, Grecia, Austria, Polonia, Regatul Unit și Ungaria (176 000 EUR)
au introdus deja această măsură. Cincisprezece state membre au ales să reducă subvențiile
cu doar 5% pentru sumele care depășesc 150 000 EUR. Bulgaria și Polonia intenționează să
aplice și reducerea plăților și plata redistributivă.

Recomandăm o plafonare a plății de bază cu aplicarea unei reduceri de 100%
pentru sume mai mari de 150 000 EUR. Acest demers ar pune capăt sprijinului pentru
exploatațiile agricole foarte mari, care se bucură de avantaje economice semnificative pe
piață, și ar elibera fonduri pentru celelalte scheme interesante. De asemenea,
recomandăm stabilirea unui plafon mai redus, de 100 000 EUR.

d) Schema pentru tinerii fermieri

Pentru a încuraja reînnoirea generațională, plata de bază (SPB/SAPS) acordată tinerilor
fermieri care intră în sector (sub 40 de ani, aflați la începutul activității lor agricole) ar
trebui completată cu o plată suplimentară de până la 2% din pachetul financiar național,
pentru o perioadă de maximum 5 ani. Recomandăm folosirea acestei scheme cât mai
mult posibil, prin alocarea celor 2% din pachetul financiar național pentru toate
exploatațiile noi, indiferent de dimensiuni. Tinerii fermieri regenerează zonele rurale,
au un potențial de inovare mai mare decât exploatațiile tradiționale și ajută la
reechilibrarea relației urban-rural.

e) Schema pentru micii fermieri

Această schemă constă într-o simplificare a procedurilor administrative, exceptarea micilor
exploatații de la obligațiile de ecologizare și de la sancțiunile și controalele de
ecocondiționalitate, precum și o plată anuală de până la 1 250 EUR (metoda de calcul fiind
la latitudinea statului membru).

Recomandăm adoptarea acestei scheme cu un nivel maxim de 1 250 EUR pe an.
Cu toate acestea, suma nu este atât de substanțială încât să le ofere un avantaj real micilor
fermieri din Europa de Vest, fiind în schimb prea ridicată pentru multe state membre din
estul Europei. În locul unei sume limitate, ar fi fost mai echilibrat să se opteze pentru o
proporție din bugetul PAC, aceasta fiind una din opțiunile propuse de CE în evaluarea
impactului PAC (2011). Datorită beneficiilor multiple pe care le oferă din perspectiva
asigurării unui sector agricol și rural înfloritor și durabil, exploatațiile agricole mici ar trebui
favorizate în același mod în care sunt tratați tinerii fermieri, prin intermediul unei anumite
proporții din primul pilon (5-10%), adică prin acordarea unei plăți suplimentare exclusive.
Recomandăm prin urmare ajustarea acestei scheme pentru a răspunde nevoilor
micilor fermieri, în conformitate cu ideile prezentate mai sus.
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f) Ecologizarea

Noile politici de ecologizare din cadrul PAC merită salutate, întrucât vor avea efecte pozitive
atât asupra mediului, cât și asupra prețurilor terenurilor: „Efectul ecologizării asupra pieței
funciare va fi, cel mai probabil, o scădere a arenzilor. O creștere a nivelului cerințelor va
face să crească costurile pentru exploatațiile agricole, reducând astfel profiturile de pe
urma utilizării terenurilor și, implicit, cererea de teren. Aceasta va duce, la rândul său, la o
reducere a gradului de utilizare a terenurilor și la o scădere a arenzilor. Cuantumul acestui
efect poate fi redus, în funcție de condițiile exacte de «ecologizare» și de modul în care
aceste cerințe sunt puse în aplicare (și controlate)” (CEPS, KU Leuven & JRC, 2013).
Încurajăm, prin urmare, implementarea acestor politici, întrucât va fi cu atât mai bine
pentru utilizarea și gestionarea durabilă a terenurilor, cu cât componenta de ecologizare va
fi mai puternică. Regretăm faptul că cele mai ambițioase măsuri de ecologizare au fost
eliminate de Parlamentul European și de Consiliu în cursul negocierilor din 2013 privind
PAC. Recomandăm aplicarea, consolidarea și inspectarea continuă a acestei
scheme, pe măsura extinderii și adoptării ei de către toate statele membre.

g) Plățile cuplate

Plățile cuplate permit statelor membre să întreprindă acțiuni în favoarea unor sectoare
agricole specifice. Având în vedere că această schemă este flexibilă și trebuie să se poată
adapta la fiecare context național, nu putem recomanda o acțiune specifică. Invităm însă
CE și statele membre să sprijine fermele mici, deoarece acestea sunt discriminate de
principiul general al PAC. Plățile cuplate au marele avantaj de a fi corelate cu producția,
ceea ce le impune fermierilor să producă — lucru care nu se întâmplă în cazul plăților
decuplate. Recomandăm utilizarea de plăți cuplate pentru consolidarea sectoarelor
aflate în dificultate. Un sector care ar trebui sprijinit în mod deosebit este cel al
horticulturii și legumiculturii, deoarece folosește intensiv forța de muncă, se bazează pe
relativ puține hectare de teren și adesea își comercializează produsele pe piețele locale. De
asemenea, creșterea animalelor este o ramură cu utilizare intensivă a forței de muncă și ar
putea crea numeroase locuri de muncă în zonele rurale.

Ca ultimă observație, am dori să notăm că numai „fermierii activi” sunt eligibili pentru a
beneficia de schemele de mai sus. În 2013, această chestiune esențială și delicată a fost
lăsată la latitudinea statelor membre, UE oferind numai un cadru schițat sumar30. În vreme
ce mai multe state membre au optat să stabilească pragul (nivelul de la care fermierii sunt
eligibili să primească PD) la un nivel mai mic decât cel maxim, de 5 000 EUR, propus de
CE, nu toate au făcut acest pas31. Aceasta generează o situație îngrijorătoare, în special în
noile state membre, deoarece producătorii cei mai mici sunt excluși de la primirea plăților
directe.

30 Comisia a instituit anumite măsuri de siguranță (definite negativ): „Pentru a elimina anumite lacune legislative,
care au permis unui număr limitat de societăți al căror obiect de activitate principal nu este agricultura să
solicite plăți directe, reforma mărește gradul de strictețe al normelor privind fermierii activi. A fost introdusă o
nouă listă negativă de activități economice profesionale cărora statele membre nu le pot acorda plăți directe,
cu excepția cazului în care societățile în cauză pot dovedi că desfășoară activități agricole veritabile” (DG
Agricultură, 2013c). Lista negativă poate fi găsită în articolul (9) al Regulamentului (UE) 1307/2013 din 17
decembrie 2013: „Nu se acordă plăți directe persoanelor fizice sau juridice sau grupurilor de persoane fizice
sau juridice care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii
imobiliare, terenuri permanente de sport și celor destinate activităților de recreare”.

31 CE (DG Agricultură, 2013c) stipulează că „Clauza privind fermierii activi nu se aplică persoanelor care primesc
mai puțin de o anumită sumă-prag de plăți directe stabilită de statele membre, dar care nu poate depăși
5 000 EUR. Majoritatea statelor membre și-au stabilit pragul la nivelul cel mai ridicat, cel de 5 000 EUR, cu
excepția BE-FL (0), NL(1), LU (100), FR (200), MT (250), LT (500), BE-WA (350), AT, ES și IT — cu excepția
regiunilor muntoase (1 250), SK (2 000), BG (3 000) (CE, 2014a:23).
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Recomandăm Comisiei Europene și statelor membre să adopte o definiție a
fermierului activ care să fie clar ancorată în ideea de muncă pe exploatația
agricolă. Definiția trebuie să le permită fermierilor reali, chiar și celor mai mici, să
beneficieze de plăți directe. Pragul de excludere trebuie stabilit mult mai jos de
5000 EUR.

4.2. Recomandare cu privire la cadrul UE în domeniul mediului

Suntem de părere că proprietatea funciară ar trebui să fie un subiect al politicii de
mediu a UE (Potočnik, 2014). Cu toate acestea, până în prezent, cu excepția procesului în
curs, „Pământul ca resursă”, DG Mediu nu s-a avântat să răspundă la problema
terenurilor și dacă acestea pot face obiectul unei competențe comune. Apreciem că UE ar
trebui să elaboreze un Cadru de mediu și să furnizeze anumite principii directoare pentru
dezvoltarea acestuia, pentru a aborda factorii și efectele acaparării terenurilor agricole în
UE.

Există două motive principale pentru care dezvoltarea mai în detaliu32 a unui cadru de
mediu al UE este oportună și necesară.

În primul rând, pământul, la fel ca și apa și aerul, este o resursă transnațională pe piața
internă. Degradarea terenurilor într-o țară va avea cel mai probabil efecte și dincolo de
limitele ei, afectând cel puțin indirect și alte țări; prin urmare, problema ar trebui tratată în
cadrul unei abordări comune a gestionării responsabile a mediului.

În al doilea rând, pământul nu poate fi tratat pur și simplu ca o marfă obișnuită. Ca
reprezentant al DG Mediu, dl Jacques Delsalle (2014) a susținut că pământul este „un
capital natural”, care sprijină „o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării
resurselor, ecologică și competitivă, cu emisii reduse de CO2”. Pământul este totodată o
resursă finită, care face obiectul unor moduri de utilizare aflate în concurență și al unor
interese contradictorii. Având în vedere rolul-cheie pe care îl joacă terenurile, deciziile
privind utilizarea acestora și practicile din domeniu în asigurarea unei creșteri ecologice și
în realizarea unor bunuri publice de mediu esențiale, terenurile ar trebui să facă obiectul
reglementării la nivelul UE.

În consecință, încurajăm dezvoltarea în continuare a procesului „Pământul ca
resursă”, drept temei pentru reglementarea pieței funciare și a utilizării terenurilor în
UE.

Dintr-o perspectivă de agromediu, există o serie de sugestii importante privind modul în
care ar trebui guvernate terenurile pentru a se rezolva degradarea lor în urma acaparării
terenurilor agricole.

În opinia noastră, sectorul agricol ar trebui să fie capabil să garanteze o utilizare a
terenurilor care să respecte mediul și ecosistemele, creând totodată locuri de muncă și

32 Observăm că există deja mai multe instrumente de guvernanță la nivelul UE și la nivel internațional, care au
contribuit la conceperea planurilor de acțiune în domeniul mediului ale UE și ale statelor membre, printre care
și Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor din 2011
[COM(2011)0571], Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013), Convențiile Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice,
Declarația Rio+20 și Orientările voluntare privind guvernanța responsabilă a proprietății funciare ale FAO.
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zone rurale înfloritoare. Un model durabil de agricultură (ecologic și ancorat în
realitățile locale, sociale și ecologice) reprezintă un răspuns posibil și credibil la
degradarea terenurilor, la insuficiența acestora și la risipa de teren înregistrată în
Uniunea Europeană. Acesta ar fi cu putință în cazul în care s-ar recunoaște și s-ar sprijini
mai bine practicile de mediu ale fermierilor. Noile politici ecologice ale PAC oferă
oportunități promițătoare în acest sens (capitolul 4.1.2).

Considerăm că sectorul agricol, încadrat de practici agroecologice, ar putea ridica
la nivel maxim beneficiile socioeconomice nete de pe urma utilizării terenurilor,
fără a degrada capitalul natural al acestora. Observăm aici că presiunile economice
dezlănțuite de procesul de concentrare a terenurilor agricole și de acapararea acestora au
concurat în direcția consolidării inegalităților de acces la terenuri în cadrul sectorului agricol
dintre exploatațiile agricole industriale și fermele tradiționale mici sau agroecologice. Deși
teoretic orientată către obiective de mediu și durabilitate lăudabile, Directiva UE privind
energia din surse regenerabile a făcut, în practică, obiectul multor critici în acest sens
(FIAN, 2008) din pricina faptului că generează concurență între producția de energie și cea
alimentară și din pricina efectelor de dislocare rezultate (capitolul 2.3.3).

Având în vedere acest aspect, recomandăm UE să renunțe la obiectivele în materie de
agrocarburanți, care, deși au la bază preocupări de mediu legitime, au avut un impact
advers asupra sectorului micilor exploatații agricole și al fermelor ecologice din Europa.

Certificăm astfel că se înregistrează o tensiune între utilizările terenurilor în scopuri
concurente, ceea ce face să crească cererea de terenuri, și faptul că pământul este o
resursă naturală finită și fragilă în Uniunea Europeană. Sprijinim reglementarea terenurilor
din perspectiva unui Cadru de mediu al UE, întrucât unii din factorii care duc și la
acapararea terenurilor agricole (accesul și controlul inegal asupra resurselor naturale și
concentrarea terenurilor operată de cei care practică un model agricol industrial)
degradează pământul ca resursă naturală.

4.3. Recomandare privind politica teritorială

Recenta agendă a UE privind politica teritorială derivă din politica de coeziune a UE, aflată
în vigoare de la semnarea Tratatului de la Lisabona. Ea reprezintă o politică nouă, care va
face încă obiectul revizuirilor și detalierii, la care am dori să contribuim pe scurt.

Obiectivele acestei agende sunt precizate în mai multe documente politice ale UE, dintre
care probabil cel mai important este Agenda teritorială a Uniunii Europene 2020. Din acest
document reiese că zonele rurale sunt deosebit de eterogene, unele confruntându-se cu
probleme grave de depopulare, cu incapacitatea de a crea locuri de muncă, de a furniza
servicii publice și de a oferi condiții de viață atractive33.

Suntem de părere că există o relație clară între subdezvoltarea și marginalizarea
anumitor zone rurale din Europa și procesele de acaparare a terenurilor agricole,
întrucât se înregistrează adesea o corelație între acapararea terenurilor, sărăcia rurală,
reducerea treptată a cheltuielilor publice și neglijarea în general a zonelor rurale (a se
vedea și capitolul 2.3.4).

33 Uniunea Europeană (2011a), „Agenda teritorială a Uniunii Europene 2020: Spre o Europă inteligentă, durabilă
și favorabilă incluziunii, compusă din regiuni diverse”, punctul 28.
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O strategie eficientă de combatere a acaparării terenurilor agricole presupune, prin urmare,
adoptarea unei abordări holistice cu privire la dezvoltare34, care să țină seama de impactul
economic, social, cultural și de mediu al politicilor într-un anumit teritoriu. După cum s-a
subliniat în raportul „Situația și perspectivele teritoriului Uniunii Europene (UE, 2011b,
p. 75), „concentrația spațială a persoanelor defavorizate și vulnerabile înseamnă că
politicile sociale au nevoie de o dimensiune teritorială”. Este nevoie de crearea unor
„capacități locale puternice” și de punerea în aplicare a unei strategii care „sprijină protecția
și utilizarea durabilă a acestui capital teritorial, funcțiile ecologice și serviciile pe care le
furnizează acesta” (UE, 2011a).

În zonele rurale defavorizate, acest lucru presupune dezvoltarea unei infrastructuri rurale
care asigură legătura dintre fermieri și orașe (pentru comercializarea și vânzarea
produselor lor, formare economică și juridică, inovare etc.). Este nevoie de o
descentralizare mai cuprinzătoare a competențelor dinspre orașele-capitală către nivelul
local, dezvoltând astfel zone rurale dinamice și protejând autonomia regiunilor și teritoriilor.
Este necesară, de asemenea, o strategie de amenajare a teritoriului puternică, menită să
contracareze procesele de „artificializare a terenurilor” și să garanteze că cele mai bune
terenuri arabile rămân în continuare la dispoziția sectorului agricol, pentru a depăși
barierele de intrare pe piață pentru tinerii și viitorii fermieri.

Mai presus de toate, această abordare înseamnă că controlul și oprirea fenomenului de
acaparare a terenurilor agricole presupune o integrare a zonelor rurale în
strategiile și planurile mai ample de dezvoltare teritorială. Sectorul agricol nu
trebuie să fie perceput ca fiind deconectat de obiectivele naționale de dezvoltare, ci trebuie
pe deplin integrat într-un cadru mai amplu de ordin economic, social, ecologic și cultural.
Agricultura și zonele rurale contribuie în mod vital la bunăstarea unei țări: ele sunt
esențiale pentru producția de alimente, protecția peisajelor, calitatea aerului și păstrarea
patrimoniului cultural și natural. În această abordare, teritoriile nu pot fi văzute drept
mărfuri care pot fi cumpărate sau vândute.

Recomandăm ca politica teritorială a Uniunii Europene să ia în considerare diversitatea
și bogăția din zonele rurale și să integreze zonele rurale mărginașe în strategii de
dezvoltare mai ample, care vizează o dezvoltare teritorială echilibrată, în ceea ce privește
atât funcțiile economice, sociale, culturale și de mediu ale unui teritoriu, cât și zonele
urbane și cele rurale.

4.4. Recomandări pentru piața internă
Normele care reglementează funcționarea pieței interne sunt principalul instrument
legislativ care reglementează tranzacțiile funciare în UE și între statele sale membre. În
cadrul pieței interne, un teren reprezintă o marfă care poate fi cumpărată, fără
discriminare, de către orice cetățean sau întreprindere din UE. Așa cum se arată la
articolul 26 din TFUE, piața internă „cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care libera
circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată în
conformitate cu dispozițiile tratatelor”.

34 La punctul 3B5 din OVGPF se afirmă că „o abordare globală și durabilă constă în recunoașterea faptului că
resursele naturale și utilizările lor sunt interconectate și în adoptarea unei abordări integrate și durabile în
vederea administrării lor”.
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Achiziționarea, închirierea sau vânzarea de terenuri agricole se referă la fiecare dintre
aceste libertăți: „investițiile implică achiziționarea unor active imobilizate, cum ar fi
locuințele, terenurile agricole și pădurile. Fără libera circulație a capitalurilor nu există libera
circulație a forței de muncă sau a întreprinderilor. Libera circulație a întreprinderilor
înseamnă că fermierii dintr-o altă țară a UE trebuie să aibă posibilitatea de a se stabili în
noile state membre, precum și de a achiziționa ferme și de a investi în acestea.”
(FAO, 2006).

Principiul liberei circulații a capitalului este deosebit de important pentru piața funciară
în Europa, deoarece, în virtutea acestui principiu, cetățenii și întreprinderile dintr-o țară a
UE pot să investească în alte state membre ale UE. Într-adevăr, dat fiind faptul că
terenurile sunt bunuri imobiliare, sunt necesare fluxuri de capital pentru
cumpărarea unui teren pe piața internă. Acest lucru a fost confirmat de Curtea de
Justiție: „dreptul de a dobândi, de a exploata și de a înstrăina bunuri imobiliare pe teritoriul
unui alt stat membru, care reprezintă completarea necesară a libertății de stabilire (cauza
305/87 Comisia vs. Grecia [1989], Rec., p. 1461, punctul 22), generează, atunci când este
exercitat, mișcări de capital” 35 . În acest sens, libera circulație a capitalurilor cunoaște
câteva excepții și efectul său direct este aprobat36.

Cu toate acestea, există restricții privind libera circulație a capitalurilor, ele
putând fi justificate în temeiul articolul 65 din TFUE:

„Articolul 63 nu aduce atingere dreptului statelor membre:
(a) […]de a adopta toate măsurile necesare pentru a combate încălcarea actelor lor
cu putere de lege și a normelor lor administrative, în special în domeniul fiscal sau al
supravegherii prudențiale a instituțiilor financiare, de a stabili proceduri de declarare
a circulației capitalurilor în scopul informării administrative sau statistice ori de a
adopta măsuri justificate de motive de ordine publică sau siguranță publică.“

Articolul menționat a fost elaborat și clarificat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJ)
după cum urmează: „în timp ce această măsură restricționează, prin însuși scopul său,
libera circulație a capitalurilor, o astfel de restricție poate fi totuși autorizată, dacă, precum
în sistemul în cauză, normele naționale urmăresc, în mod nediscriminatoriu, un obiectiv de
interes public și dacă se respectă principiul proporționalității, respectiv dacă același rezultat
nu ar putea fi atins prin alte măsuri, mai puțin restrictive”37. Putem observa în prezenta
interpretare de către CJ că regula generală care se aplică este: „nicio restricție”, restricția
fiind considerată o excepție care trebuie să respecte principiile proporționalității și
subsidiarității. „Singurele restricții care ar putea fi tolerate sunt cele care se aplică în egală
măsură și în mod nediscriminatoriu cetățenilor și întreprinderilor care sunt înregistrate în
țara care le aplică, nu doar celor din alte state ale UE. În orice caz, astfel de restricții sunt
susceptibile a fi aprobate doar în circumstanțe excepționale” (FAO, 2006). Într-adevăr,
CJ este deosebit de strictă atunci când apreciază proporționalitatea unei astfel de măsuri.
În conformitate cu această regulă, conținutul și forma acțiunii trebuie să fie în
concordanță cu obiectivul urmărit și să se limiteze la ceea ce este necesar pentru
a îndeplini obiectivele tratatului.

35 CJ, 5 martie 2002, Reisch, C-515/99, pct. 29.
36 CJ, 5 februarie 1963, Van Gend & Loos, 26/62.
37 Ibid.
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Tabelul 5: Limitări impuse principiului liberei circulații a capitalurilor

Sursa: Wiedmann, T. (2014).

Cu toate acestea, așa cum se arată și la punctul 1.7 din avizul CESE privind acapararea
terenurilor (2015), „terenurile nu reprezintă o marfă comercială care să poată fi fabricată în
cantități mai mari. Pământul este o resursă finită, motiv pentru care el nu ar trebui să se
supună normelor tipice ale pieței. Dreptul de proprietate asupra terenurilor și utilizarea
terenurilor trebuie supuse unei reglementări mai stricte.” În plus, „CESE invită Parlamentul
European și Consiliul să inițieze un schimb de idei pentru a clarifica dacă libera circulație a
capitalurilor trebuie să se aplice fără restricții și în cazul înstrăinării și achiziționării de
terenuri și întreprinderi agricole – în special în ceea ce privește țările terțe, dar și în
interiorul UE” 38 (EESC 2015, 1.9).

Recomandăm ca statelor membre să le fie permisă reglementarea investițiilor în
agricultură, și invităm Curtea de Justiție să dea dovadă de mai multă flexibilitate în
interpretarea măsurilor naționale care pot fi luate în vederea restrângerii liberei
circulații a capitalurilor, în conformitate cu obiectivele politice justificate. O piață
funciară bazată exclusiv pe cele patru libertăți nu este suficient de cuprinzătoare pentru
a face față riscului de discriminare și marginalizare legat de acapararea terenurilor și de
accesul la acestea, de utilizarea terenurilor agricole și de controlul asupra acestora.

După cum se arată în studiul efectuat de DG Comerț (Thomas Wiedmann, 2014),
următoarele obiective pot justifica o restricție privind principiul liberei circulații a
capitalurilor. Ele au fost transpuse în o serie de opțiuni de politică interesante, de care
statele membre pot profita (tabelul 5).

38 CESE(2015), punctul 1.9.

Obiectiv Restricție

- prevenirea speculei cu terenuri
- păstrarea unor forme tradiționale de

agricultură
- garantarea faptului că terenurile sunt în

bună măsură exploatate de către
proprietarii lor
- încurajarea utilizării rezonabile a

terenurilor
- menținerea unei populații permanente

care să fie independentă de sectorul
turismului

- autorizarea prealabilă
- obligația de exploatare a terenurilor

proprii
- calificări necesare pentru activitatea în

agricultură
- drepturi de preemțiune în favoarea

fermierilor
- cerințe privind reședința
- interdicție de a vinde persoanelor juridice
- plafoane aplicabile achizițiilor
- privilegii acordate cumpărătorilor locali
- condiții de reciprocitate
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Nu intrăm în detalii cu privire la toate aceste restricții impuse liberei funcționări a pieței
interne, care sunt tehnice, complexe și numeroase (Sparkes, 2007) și care au fost
documentate în amănunt în altă parte 39 . Important este că, în practică, multe state
membre au adoptat măsuri de reglementare care limitează libera circulație a capitalurilor în
ceea ce privește piețele funciare și sectorul agricol (figura 7).

Figura 7: Indicatorul total de reglementare (TRI) și componentele sale

Sursa: Swinnen, Van Herck și Vranken (2013).

În schimb, dorim să dăm o orientare mai clară recomandărilor noastre politice, subliniind o
serie de cazuri ilustrative de măsuri pozitive luate de statele membre în vederea
reglementării piețelor lor funciare, cu scopul de a corecta distorsiunile de pe piață
și de a crea condiții pentru structuri agrare mai echitabile și durabile.

Astfel, în Franța, autoritățile de amenajare a teritoriului (Sociétés d’Aménagement Foncier
et d’Etablissement Rural – SAFER) răspund pentru reglementarea tuturor vânzărilor de
terenuri din subordinea lor. Orice vânzare trebuie notificată SAFER, care dispun de dreptul
de a aproba sau de a respinge vânzările terenurilor din domeniul lor de competență. SAFER
au misiunea specifică de a sprijini înființarea de ferme agricole, în special de către tinerii
fermieri, precum și de a garanta transparența și buna funcționare a piețelor funciare rurale
(Ciaian, P. et al., 2012a). În cazul în care vânzarea terenurilor nu respectă obiectivele
misiunii SAFER (de exemplu, în cazul în care există motive de suspiciune de speculă, dacă
suprafața de teren este prea mare sau vânzarea nu respectă anumite criterii de mediu),
SAFER își pot exercita dreptul de a bloca vânzarea, căutând o altă soluție adecvată. Astfel,
SAFER pot acționa ca un instrument util pentru a opri specula cu terenuri și concentrarea
terenurilor, acordând prioritate tinerilor fermieri, micilor fermieri și viitorilor fermieri.

În Germania există o serie de dispoziții juridice interesante pentru reglementarea pieței
funciare naționale. Astfel, în conformitate cu Legea privind vânzarea de terenuri agricole,

39 A se vedea: Sparkes (2007); Ciaian, P., D. Kancs, J. Swinnen, K. Van Herck și L. Vranken (2012a și 2012b).
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fiecare tranzacție de vânzare a unui teren care depășește o anumită dimensiune minimă –
care variază de la un stat federal la altul – trebuie să fie aprobată de autoritatea de
reglementare. Transferurile pot fi refuzate dacă presupun o „distribuire nesănătoasă a
terenurilor” (Herre, R., 2013). Această autoritate supraveghează în același timp și
exercitarea diferitelor drepturi de preempțiune, în funcție de o serie de obiective, printre
care se numără conservarea naturii, alocarea ineficientă a terenurilor agricole, suspiciuni în
ceea ce privește specula, precum și dreptul prioritar acordat fermierilor învecinați față de
alte persoane, care nu sunt fermieri, în cazurile de comasare a terenurilor (Ciaian, P. et al.,
2012a). Legea conexă privind închirierea terenurilor cuprinde dispoziții similare; și în acest
caz, autoritățile de reglementare au competența de a bloca un contract de închiriere a unui
teren, dacă acesta presupune o „acumulare nesănătoasă” de terenuri (Herre, R., 2013).

Pot servi drept sursă de inspirație și anumite inițiative ale societății civile, cum ar fi
Rețeaua Europeană privind accesul la terenuri, „Terre de Liens”. „Terre de Liens” a fost
înființată în urmă cu 10 ani, ca o inițiativă cetățenească destinată celor care s-au angajat
să contribuie la menținerea agriculturii familiale și a producției agricole și alimentare locale
în Europa. Asociația colectează bani și donații din partea cetățenilor pentru achiziționarea
de terenuri agricole și clădirile aferente, care sunt apoi date în arendă pentru o perioadă
minimă de timp unor exploatații agricole mici, nou-înființate sau care practică agricultura
ecologică. „Terre de Liens” sprijină în același timp și exploatațiile familiale care se luptă
să-și păstreze poziția de piață, contribuind la stabilizarea situației lor. În Franța, această
inițiativă a făcut ca de la cei aproximativ 10 000 de donatori să se colecteze 36 de milioane
EUR, ceea ce a permis cumpărarea a 2 600 de hectare de terenuri agricole (Rioufol, V.,
2014).

În concluzie, nu se poate afirma că piețele au o tendință naturală către concentrare.
Recomandăm ca statelor membre să li se permită o reglementare a piețelor funciare
și restrângerea liberei circulații a capitalurilor în vederea combaterii acaparării și
concentrării terenurilor agricole. Există o serie de opțiuni politice pe care statele
membre le-ar putea lua în considerare în acest sens, printre care și posibilitatea de a
stabili plafoane pentru achiziționarea de teren agricol și de a crea un sistem de drepturi
de preempțiune pentru cei a căror proprietate funciară se situează sub acest plafon. De
asemenea, statele membre ar trebui să sprijine utilizarea mecanismelor de partajare a
terenurilor și băncile de terenuri, care sprijină accesul la acestea al tinerilor și viitorilor
fermieri, precum și al viitorilor fermieri.

4.5. Un cadru funciar la nivelul UE fără o politică funciară a UE?

Multiplicarea politicilor UE care influențează piața funciară în Uniunea Europeană ridică
următoarele întrebări: „Există un drept funciar al UE? Există o politică funciară a UE? Sau
există, cel puțin, un cadru funciar la nivelul UE ?”

Într-o interpretare strictă, Tratatul UE nu prevede competențe — nici exclusive, nici
partajate — ale UE în ceea ce privește terenurile (Partea 1, titlul 1 din TFUE). Terenurile, în
calitate de teritoriu, rămân de competența statelor membre, pentru care acest aspect este
direct legat de suveranitatea națională. Cu toate acestea, observațiile noastre cu privire la
modul de funcționare a diferitelor cadre ale UE arată că acestea exercită o influență
semnificativă asupra terenurilor în UE, în funcție de încadrarea terenului drept marfă (care
face obiectul normelor privind piața internă), drept capital natural (reglementat prin politica
de mediu), drept teren agricol (caz în care face obiectul regulamentelor PAC) sau drept
teren construibil (care face obiectul politicii de coeziune teritorială). Considerăm că, luate
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împreună, aceste politici sectoriale reprezintă, de facto, un cadru funciar la nivelul
UE.

Ce putem spune cu privire la natura unui astfel de cadru? Sparkes (2007) oferă o analiză
convingătoare a modului în care UE creează o apropiere între diferitele sisteme naționale de
proprietate și identifică principalele elemente care conturează ceea ce poate fi numit
dreptul funciar european. El subliniază că în sistemul UE, terenul este considerat în
primul rând ca o marfă, și arată că cele patru libertăți consacrate în funcționarea pieței
interne (libera circulație a bunurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalului) par să fie
cel puțin egale ca valoare cu abordarea guvernanței funciare bazată pe drepturile omului:
„aceste libertăți sunt adesea considerate «fundamentale», ceea ce reprezintă o stranie
ierarhizare a priorităților în raport cu drepturile fundamentale ale omului, cum ar fi
respectul pentru viață și dreptul de a nu fi arestat în mod arbitrar»” (ibidem). Natura
cadrului funciar de la nivelul UE este, prin urmare, un model de gestionare a
terenurilor bazat pe piață, puternic ancorat în noțiuni ce țin de dreptul de
proprietate privată.

Acest cadru funciar implicit al UE se reflectă în utilizarea unor instrumente de administrare
a proprietății funciare la nivelul UE, în principal sub formă de cadastru, în conformitate cu
prevederile Comitetului permanent privind cadastrul în Uniunea Europeană, elaborate în
2002 40 . Chestiunea cadastrului reprezintă un pas esențial pentru alocarea și
controlul, și ulterior cumpărarea, vânzarea sau închirierea de terenuri. Un cadastru
este în măsură să creeze un nivel ridicat de securitate juridică în ceea ce privește
proprietatea funciară. Cu toate acestea, el rămâne un instrument tehnic menit să faciliteze
buna funcționare a pieței funciare și să garanteze drepturile proprietarilor și al
investitorilor. Ca atare, el nu dă informații despre natura materială a unui transfer de
terenuri și nici nu precizează dacă un astfel de transfer se justifică din perspectiva
considerentelor de echitate socială și de mediu.

Există mai multe alte instrumente statistice care colectează date și informații cu privire la
regimul funciar la nivelul UE: Rețeaua de informații contabile agricole (FADN), ancheta
privind structura agricolă și Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS). Trebuie
însă subliniat că obiectivul lor declarat este altul. Într-adevăr, datele privind regimul funciar
se culeg aproape incidental, ca „subprodus al colectării altor informații privind producția
agricolă pentru a fi utilizate în politica agricolă comună (PAC). [...] informațiile generate de
aceste trei instrumente pot fi, de asemenea, utilizate în alte contexte decât PAC, inclusiv
pentru monitorizarea tendințelor în materie de proprietate funciară și dezvoltarea politicii în
materie de proprietate funciară” (FAO, 2006).

Având în vedere rolul absolut fundamental pe care îl joacă disponibilitatea unor date
precise și cuprinzătoare privind proprietatea funciară, distribuirea terenurilor și tipurile de
regim funciar pentru abordarea fenomenului de acaparare a terenurilor agricole, ar trebui
considerată urgentă dezvoltarea unui instrument care să depășească cadrul unui cadastru
și să culeagă multe alte informații esențiale. După cum se arată în capitolul 1, încă lipsesc
aproape cu desăvârșire datele exacte și utile cu privire la amploarea fenomenului de
acaparare a terenurilor agricole în UE. Acest lucru este valabil și pentru procesele conexe,
cum ar fi gradul de implicare financiară în patrimoniul funciar și în sectorul agricol, pentru
care nu există încă analize referitoare la amenințările latente implicite. Așa cum se arată în
studiul Van der Ploeg, J. et al. (în curs de publicare), „nu a fost elaborat nici măcar un

40 http://www.eurocadastre.org/; http://www.eurocadastre.org/pdf/Statutes_pcc.pdf
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sistem de monitorizare menit să ofere o avertizare timpurie. Ce se întâmplă pe piețele
funciare rămâne, după cum s-a mai arătat și în trecut, în mare parte invizibil”.

Prin urmare, recomandăm elaborarea unor noi instrumente de colectare a datelor
privind structura regimului funciar în Europa, cu date referitoare la utilizarea terenurilor,
caracteristicile sociale ale proprietarului terenului sau arendașului, relația proprietarului cu
terenurile aflate în posesia sa, etc. Înființarea unui Observator european, așa cum au
propus, printre alții, reprezentanții sindicali ai fermierilor, care să ilustreze schimbările
apărute în tipurile de proprietate funciară și să includă criterii economice, sociale și de
mediu semnificative, ar putea fi un pas important în crearea unei baze de date relevante
din punct de vedere social și cu adevărat paneuropene privind starea actuală a terenurilor
din Europa.

În final, am dori să abordăm ceea ce reprezintă, de facto, cadrul funciar de la nivelul UE,
care se bazează pe cele patru politici sectoriale descrise în secțiunile anterioare și care, în
bună măsură, privește terenurile din UE doar din punctul de vedere al caracterului lor de
mărfuri, care pot fi gestionate cel mai bine printr-o abordare de reglementare bazată pe
piață. Considerăm că acest lucru este periculos, dat fiind că procesele de acaparare a
terenurilor agricole care au loc în prezent în UE arată că există în mod indiscutabil o
serie de dimensiuni politice, sociale, culturale și de mediu asociate cu terenurile,
care se cer evidențiate pentru a putea aborda fenomenul de acaparare a
terenurilor agricole.

Este nevoie de o abordare diferită a guvernanței terenurilor în UE. Europa este considerată
a fi un exemplu de bună guvernanță în ce privește proprietatea funciară, aceasta din urmă
fiind văzută, în esență, ca o chestiune de ordin tehnic. Cu toate acestea, în opinia noastră,
terenurile nu pot fi înțelese doar sub aspectul lor tehnic, ele fiind o chestiune legată de
drepturile fundamentale ale omului. Principala problemă legată de regimul funciar al
terenurilor agricole din UE constă în lipsa accesului la terenuri al micilor și viitorilor fermieri.
Cadrul funciar al UE descris discriminează întreprinderile agricole neindustriale și
agricultura țărănească. El se concentrează mai mult pe proprietatea funciară și
exploatațiile agricole, încurajând, în cele din urmă, acapararea de terenuri agricole în
zonele rurale cele mai marginalizate din Europa.

Din acest motiv, recomandăm adoptarea unei orientări politice clare la nivelul UE
în materie de terenuri. Ea ar implica depășirea unei abordări pur tehnice și de piață în
ce privește guvernanța funciară, în condițiile în care denaturările constatate pe piața
funciară a UE (gradul mare de concentrare al terenurilor agricole, nivelurile dramatice
ale exodului rural, declinul agriculturii rurale și ieșirea de pe piață a micilor fermieri și
procesele tot mai ample de acaparare a terenurilor agricole) împiedică buna funcționare
a mecanismelor de piață și restabilirea nivelului dorit de bunăstare. Aceste tendințe sunt
un apel în favoarea unei schimbări de direcție în ce privește guvernanța funciară în UE.
Acest lucru ar putea fi realizat prin elaborarea unui nou instrument juridic la nivelul UE,
care să pună guvernanța funciară sub semnul unei abordări cuprinzătoare, holistice și
bazate pe drepturile omului. El ar putea lua forma unei recomandări a CE privind
terenurile, care să fie pusă în aplicare prin intermediul unor directive
europene, pe baza celor patru cadre orizontale (piața internă, agricultură, mediu și
coeziune teritorială), în care o reglementare la nivelul UE este posibilă. Astfel s-ar
institui o strategie ambițioasă și progresivă pentru guvernanța terenurilor (agricole) în
UE, oferind statelor membre suficientă marjă de manevră și flexibilitate în interpretare.
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4.6. Concluzie: Pentru o punere în aplicare în Europa a Orientărilor
voluntare privind guvernanța responsabilă a proprietății
funciare în Europa

Ce ar trebui să ghideze elaborarea și orientarea unei astfel de recomandări a CE privind
terenurile? În opinia noastră, Orientările voluntare privind guvernanța
responsabilă a proprietății funciare, a locurilor de pescuit și a pădurilor (denumite
în continuare OVGPF) pot servi drept sursă de inspirație și punct de referință
important41.

Într-adevăr, în prefața OVGPF se arată în mod explicit că „scopul acestor orientări voluntare
este de a servi ca punct de referință și de a oferi orientări pentru a îmbunătăți guvernanța
responsabilă a proprietății asupra terenurilor, locurilor de pescuit și pădurilor, cu obiectivul
general de a asigura securitatea alimentară pentru toți și de a sprijini punerea în practică a
dreptului la o alimentație adecvată în contextul securității alimentare la nivel național”. În
plus, așa cum se arată la punctul 2.4 din OVGPF, orientările au „un domeniu de aplicare
global”, în sensul că ele se aplică în egală măsură statelor membre ale UE și țărilor din
restul lumii.

Există trei motive principale pentru care OVGPF ar trebui să servească drept ghid practic
pentru reformarea guvernanței funciare europene:
În primul rând, ele au fost elaborate în cadrul unui proces consultativ favorabil
incluziunii și legitim, cu participarea unui game largi de părți interesate, inclusiv
persoanele cele mai afectate de foamete și de lipsa de acces la terenuri. În al doilea rând,
OVGPF sunt bazate pe drepturile omului, fiind, ca atare, primul instrument internațional
de guvernanță care privește chestiunea funciară dintr-o perspectivă bazată pe drepturile
economice, sociale și culturale. În al treilea rând, ele adoptă o abordare holistică și
sustenabilă în ce privește guvernanța resurselor naturale, luând în considerare
multiplele dimensiuni și valori pe care le reprezintă proprietatea funciară42.

În continuarea acestui cadru general, OVGPF conține o serie de dispoziții specifice care sunt
relevante pentru combaterea fenomenului actual de acaparare a terenurilor agricole și
pentru actualele probleme acute din UE asociate acestei chestiuni.

OVGPF arată că există „[...] riscuri care ar putea rezulta din tranzacțiile la scară
largă cu drepturi de proprietate funciară” (12.6). Ele prevăd o serie de garanții pe
care statele membre le pot pune în aplicare pentru a reduce la minimum aceste riscuri,
inclusiv „plafoane pentru tranzacțiile cu terenuri admisibile și reglementarea modului în
care transferurile care depășesc o anumită amploare ar trebui aprobate, de exemplu prin
aprobarea de către parlament” (12.6), precum și utilizarea unor „evaluări independente
prealabile cu privire la potențialul impact pozitiv și negativ pe care aceste investiții le-ar
putea avea asupra drepturilor funciare, securității alimentare și a punerii în practică
progresive a dreptului la o alimentație adecvată, la mijloace de subzistență și la mediul
înconjurător” (12.10). În plus, OVGPF solicită statelor să promoveze „o serie de modele de
producție și investiții care să nu ducă la un transfer pe scară largă al drepturilor funciare

41 Acest capitol se bazează în special pe analiza elaborată de Guffens, C., Kroff, F., și Seufert, P. (2013),
publicată în: Franco, J.C. and Borras, S.M. (editori): Land concentration, land grabbing and people’s struggles
in Europe, Transnational Institute, Amsterdam, pp. 222-233.

42 Punctul 3B5 din OVGPF arată că „o abordare globală și durabilă constă în recunoașterea faptului că resursele
naturale și utilizările lor sunt interconectate și în adoptarea unei abordări integrate și durabile în vederea
administrării lor”.
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către investitori și care să încurajeze parteneriatele cu titularii de drepturi funciare de la
nivel local” (12.6).

Chiar dacă Orientările subliniază multiplele responsabilități ale statelor, actorii nestatali,
inclusiv întreprinderile, au și ei răspunderea de a respecta drepturile omului și
drepturile funciare legitime (3.2). Printre alte măsuri, „întreprinderile ar trebui să
identifice și să evalueze orice impact potențial sau manifest asupra drepturilor omului și a
drepturilor funciare legitime în producerea căruia au putut fi implicate”. Acest demers ar
putea fi facilitat dacă pe teritoriile statelor membre s-ar institui sisteme clare în ce privește
responsabilitatea (principiul 3B9), transparența (principiul 3B8) și statul de drept (principiul
3B7).

OVGFP oferă totodată indicații esențiale referitoare la modalitățile de reglementare a
piețelor și a investițiilor funciare, cu un rol decisiv în dezvoltarea unui cadru funciar la
nivelul UE prin care să se blocheze și să se controleze acapararea de terenuri agricole.

La punctul 11.2 din OVGPF se afirmă că „statele ar trebui să ia măsuri pentru a preveni
orice impact nedorit asupra comunităților locale [...] și grupurilor vulnerabile care ar putea
fi provocat, printre altele, de specula cu terenuri, de concentrarea funciară și de încălcarea
drepturilor funciare cutumiare”. În plus, OVGPF observă că „Statele și celelalte părți ar
trebui să recunoască că valorile — de exemplu, valorile sociale, culturale și de mediu — nu
sunt întotdeauna bine deservite de piețele nereglementate”. Acest pasaj oferă statelor un
mandat de intervenție clar pentru a-și reglementa piețele funciare, de exemplu în sensul
prezentat în capitolul 4.4.

În ceea ce privește investițiile funciare, OVGPF (punctul 12.4) oferă o definiție clară a
investițiilor responsabile, de o importanță crucială în acest context:

„Investițiile responsabile ar trebui să nu aducă prejudicii, să cuprindă măsuri de
protecție împotriva deposedării titularilor legitimi de drepturile lor funciare și
împotriva daunelor aduse mediului și să respecte drepturile omului [...] Ele ar trebui
să se străduiască să contribuie într-o măsură mai mare la realizarea obiectivelor
de politici, precum eradicarea sărăciei, securitatea alimentară și utilizarea durabilă
a terenurilor, a locurilor de pescuit și a pădurilor; să susțină comunitățile locale; să
contribuie la dezvoltarea rurală; să promoveze și să asigure menținerea sistemelor
locale de producție alimentară; să favorizeze o dezvoltare socială și economică
durabilă; să creeze locuri de muncă; să diversifice mijloacele de subzistență; să
aducă beneficii țării respective și populației acesteia, inclusiv persoanelor celor mai
sărace și mai vulnerabile; să respecte legislația națională și standardele
fundamentale de muncă internaționale, precum și, după caz, obligațiile legate de
standardele Organizației Internaționale al Muncii.”

Așa cum s-a arătat în capitolul 3 în ceea ce privește impactul acaparării de terenuri agricole
și procesele aferente, multe dintre aceste tipuri de investiții nu ar trebui să fie autorizate să
continue, deoarece nu se conformează definiției investițiilor responsabile prezentate
anterior.

În contrast flagrant cu impulsul de a privatiza și de a uniformiza utilizarea și gestionarea
resurselor naturale, observat în cadrul proceselor de concentrare și de acaparare a
terenurilor agricole, OVGPF solicită statelor și actorilor nestatali să recunoască „diverse
sisteme agricole” (12.1), „o serie de modele de producție și de investiții” (12.6) și „un
ansamblu de drepturi funciare și de titulari ai acestor drepturi” (8.8). Aceste elemente ne
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oferă o perspectivă interesantă în ceea ce privește dezvoltarea unui cadru funciar la nivelul
UE. În Uniunea Europeană, multe terenuri se află în proprietatea unor organisme publice.
În loc să promoveze privatizarea generalizată a acestor terenuri, OVGPF solicită statelor să
„stabilească modalitățile de utilizare și de control al acestor resurse prin prisma unor
obiective sociale, economice și de mediu cu caracter mai general” (8.1). Date fiind
marginalizarea micilor fermieri europeni, afectați de sărăcie, precum și barierele
semnificative la intrarea pe piață a viitorilor fermieri, utilizarea și alocarea terenurilor
publice ar trebui să se facă în beneficiul acestor categorii. În plus, OVGPF reamintesc
statelor că există diferite tipuri de drepturi funciare care pot fi asociate cu terenurile
publice, de la o utilizare limitată la proprietatea deplină (8.8); astfel, se promovează
mecanismele de utilizare partajată a terenurilor, care îi avantajează pe fermierii tineri și pe
cei care nu dispun de un capital substanțial.

Această orientare este coerentă cu o abordare echilibrată a dezvoltării teritoriale, pentru a
contracara procesul de „artificializare a terenurilor”, descris în capitolele 2 și 3. În ce
privește politica teritorială și amenajarea teritoriului, orientările specifică faptul că
autoritățile trebuie „să facă eforturi în direcția concilierii și ierarhizării intereselor sectorului
public, intereselor comunității și intereselor private și să țină cont de solicitările referitoare
la diferite utilizări (zone rurale, agricultură, populații nomade, zone urbane, mediu)” (20.3).
De asemenea, statele ar trebui să recunoască „necesitatea de a promova o gestionare
durabilă și diversificată a terenurilor, zonelor de pescuit și pădurilor, inclusiv prin abordări
agroecologice” (20.5).

Nu în ultimul rând, este esențial ca persoanele cele mai afectate să poată participa la
procesele decizionale referitoare la terenuri. OVGPF oferă o indicație clară în această
privință în cadrul „principiului consultării și participării” (3B6), cu caracter global, care
presupune, „înainte de luarea deciziilor, implicarea și căutarea sprijinului celor care, deși
sunt titularii legitimi ai drepturilor funciare, ar putea fi afectați de aceste decizii, precum și
răspunsuri la contribuțiile acestor persoane; luarea în considerare a raporturilor de forțe
inegale dintre diferitele părți și asigurarea unei participări active, libere, eficace,
semnificative și în cunoștință de cauză a persoanelor și a grupurilor în procesele decizionale
respective”. În plus, OVGPF recomandă statelor să instituie sau să utilizeze platformele
existente de la nivel local, național și regional pentru a colabora în vederea implementării
acestor orientări, pentru a monitoriza utilizarea lor și a le evalua impactul asupra
îmbunătățirii guvernanței proprietății funciare, a locurilor de pescuit și a pădurilor (26.2).

Recomandăm ca OVGPF să fie utilizate pentru a îmbunătăți guvernanța funciară în
Uniunea Europeană și să stea la baza elaborării unei Recomandări a CE privind
terenurile. Punerea în aplicare a OVGPF trebuie să țină seama de competențele UE și de
cele ale statelor membre.

În concluzie, OVGPF reprezintă un instrument important pentru reformarea guvernanței
funciare în UE. Deși Europa este considerată adesea un exemplu de bună guvernanță
funciară, prezentul studiu a demonstrat că există probleme serioase în ce privește accesul
la terenurile agricole, utilizarea și controlul acestora în Europa zilelor noastre. Adoptarea de
către autoritățile publice a unor instrumente de piață simple și tehnice nu poate soluționa
problemele fundamentale generate la scara întregii societăți europene de acapararea
terenurilor agricole și procesele aferente. Având în vedere importanța Uniunii Europene pe
scena internațională și rolul său aparte în dezvoltarea mondială, solicităm insistent
Uniunii Europene să indice direcția de urmat prin puterea exemplului și să adopte
cel mai ambițios model de guvernanță funciară. Punerea în aplicare a OVGPF și
respectarea spiritului și principiilor pe care le conțin aceste orientări ar putea trasa calea
către guvernanța funciară democratică, durabilă și inteligentă pe care o merită fermierii și
cetățenii europeni.
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