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ASPECTE PRIVIND IMPACTUL SCHEMELOR DE PLATĂ ASUPRA 

PRODUCȚIEI AGRICOLE NAȚIONALE 
 

Implementarea Politicii Agricole Comune în România a determinat o schimbare radicală a schemelor 

de susținere a producției agricole, mecanismele naționale, aplicate anterior aderării, fiind înlocuite cu cele 

aplicate la nivel comunitar. Lucrarea prezintă aspecte privind corelația proceselor de producție agricolă cu 

programele naționale aplicate pentru susținerea financiară a sectorului agricol național. Autorii au prezentat 

modalitățile de finanțare a producției agricole din România, elemente de corelare a managementului 

exploatațiilor naționale cu sistemele de finanțare, unele efecte pozitive asociate schemelor de plată asupra 

fermelor din România. Deși sistemelor de plăți directe le sunt asociate în general efecte pozitive asupra 

producției agricole și bunăstării fermierilor, studiul efectuat a scos în evidență și efecte negative, legate în 

principal de încetinirea modernizării agriculturii naționale. Astfel, aplicarea schemelor de plăti directe a 

condus la creșteri ale prețurilor terenurilor agricole pe piața națională, valori ridicate ale arendei, încetinirea 

procesului de restructurare și de comasare a fermelor individuale. Cercetările efectuate reprezintă etape 

preliminarii, pregătind baza unei analize complexe privind impactul schemelor de plată asupra sectorului 

agricol național.  

 

Cuvinte cheie: scheme de plată. 

Clasificare JEL: Q14, Q 18. 

 

 

ASPECTS ON THE IMPACT OF PAYMENT SCHEMES ON NATIONAL 

AGRICULTURAL PRODUCTION 
 

 The implementation of the Common Agricultural Policy in Romania has led to a radical change in 

the support schemes for agricultural production, the national mechanisms applied before accession being 

replaced by those applied at Community level. The paper presents aspects regarding the correlation of 

agricultural production processes with the national programs applied for the financial support of the national 

agricultural sector. The authors presented the financing modalities of agricultural production in Romania, the 

correlation of national farm management with the funding systems, some positive effects associated with the 

payment schemes on the Romanian farms. Although direct payment systems are generally associated with 

positive effects on farmers' agricultural production and welfare, the study also highlighted negative effects, 

mainly linked to the slowdown in the modernization of national agriculture. Thus, the application of direct 

payment schemes led to increases in agricultural land prices on the domestic market, high rental rates, 

slowing down the restructuring and merging of individual farms. The researches carried out are preliminary 

stages, preparing the basis for a comprehensive analysis of the impact of payment schemes on the national 

agricultural sector. 
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