
2,076 miliarde lei ajutoare pentru fermieri, exclusiv din bugetul de stat
La rugamintea mai multor producatori agricoli care ne-au scris la redactie, l-am solicitat pe directorul
Directiei pentru Agricultura Sibiu, ing. Gheorghe Budrala (foto) sa ne prezinte lista completa a
ajutoarelor de stat care se acorda, incepand cu anul 2010, pana in 2013, exclusiv din Bugetul National. 
  
  Domnia sa a tinut sa precizeze ca ajutoarele de stat existente la momentul aderarii nu mai pot fi acordate
(conform prevederilor Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana) incepand cu data de 1
ianuarie 2010. 
  
  Pentru a veni in sprijinul fermierilor, Ministerul Agriculturii a aprobat o serie de scheme multinationale
noi de ajutor de stat, compatibile cu legislatia europeana, care se acorda dupa notificarea prealabila si
aprobarea Comisiei Europene. 
  
  Pentru anul 2011, in lista prezentata de directorul Budrala, se afla urmatoarele ajutoare de stat:
subventionarea accizei la motorina utilizata in agricultura, in valoare totala de 430 milioane lei. Practic,
este vorba de o reducere de acciza in valoare de 1,16 lei/litru de motorina utilizata de producatorii
agricoli din sectoarele vegetal si zootehnic, subventionarea dobazilor la credite, in valoare totala de
34,856 milioane lei, plati nationale complementare directe pentru sectorul animal - in valoare totala de
837,454 milioane lei. Aici este vorba despre subventia la ovine si caprine (268,440 milioane lei), cu un
sprijin financiar de 40 lei/cap pentru un efectiv de maxim 6,711 milioane ovine si caprine. Şi de subventia
la bovine (569,014 milioane lei), cu un sprijin financiar de 410 lei/cap, pentru un efectiv de maxim
1.387.837 bovine, sprijin financiar pentru asigurarea productiei agricole, in valoare totala de 42,548
milioane lei, subventia pentru bunastarea animalelor - in valoare totala de 733,326 milioane lei (pe care
v-am prezentat-o in detaliu in editia din 20 ianuarie a ziarului TRIBUNA). 
  
  Nemultumirea sindicatelor 
  
  Sindicatele din agricultura, reunite in Federatia AGROSTAR, au anuntat deja ca vor relua protestele
inca de la inceputul anului 2011, deoarece considera ca sumele aprobate de Guvern drept ajutoare de stat,
pentru producatorii agricoli sunt neacoperitoare pentru nevoile lor. 
  
  Presedintele Ştefan Nicolae este ingrijorat de precizarea ca "aceste ajutoare de stat se acorda in limita
prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, ceea ce inseamna ca exista riscul ca acesti bani
sa nu ajunga in totalitate la producatorii agricoli. Şeful AGROSTAR crede ca "agricultorii vor fi din nou
amagiti ca vor primi ajutoare financiare, iar pe urma vor fi obligati sa iasa cu animalele in strada sa-s
ceara drepturile". 
  
  De data aceasta, ajutoarele de stat au fost aprobate prin doua Hotarari de Guvern, cu modalitati si
termene concrete de plata a subventiilor. Ar fi un dezastru ca Guvernul sa fie incapabil sa-si onoreze
propriile Hotarari. Poate unele ajutoare sunt mici fata de nevoile fermierilor, dar sunt sigur ca ele vor fi
achitate la timp. Un argument in plus - 2011 este un an preelectoral si guvernantii nu-si mai pot permite
balbaieli. 
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