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PLĂȚILE DIRECTE – IMPLICAȚII ȘI IDEI PENTRU VIITOAREA PAC
Unul dintre obiectivele strategice ale Politicii Agricole Comune pentru perioada 2021-2027 este
este asigurarea unui sprijin de venit echitabil agricultorilor, adică îmbunătățirea distribuirii plăților
directe, traduse într-o propunere tranșantă a Comisiei Europene de reducere a sprijinului unitar pentru
marii beneficiari ai subvențiilor.
Aceasta s-ar putea face prin plafonarea plăților directe primite de o exploatație și direcționarea
sprijinului către fermele mici și mijlocii, proiectul de regulament impunând statelor membre să introducă
un sprijin de venit redistributiv complementar pentru sustenabilitate. Plată redistributivă este în prezent
voluntară în cadrul PAC 2014-2020 și are ca scop asigurarea unui sprijin de venit mai eficient fermierilor
mai mici prin acordarea unei plăți suplimentare pe hectar pentru primele hectare sub un anumit prag.
În cadrul actualei PAC, România a optat pentru plata redistributivă, în locul aplicării unei
reduceri liniare de 5% a sumelor de peste 150 000€/fermă. Lucrarea realizeză un studiu comparativ al
efectului celor două scheme asupra diferitelor clase de mărime a exploatațiilor agricole, aratând că plata
redistributivă poate fi un instrument eficient dacă se urmărește sprijinirea exploatațiilor mici. În final, prin
recalibrarea analizei în lumina prevederilor propuse pentru noul PAC, sunt formulate câteva concluzii pe
care decidenții politici le-ar putea avea în vedere pentru următorul exercițiu bugetar.
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DIRECT PAYMENTS – IMPLICATIONS AND IDEAS FOR
THE FUTURE CAP
One of the strategic objectives of the Common Agricultural Policy for the period 2021-2027 is to
ensure a fair income to farmers, that is, improving the distribution of direct payments, translated into a
firmly formulated proposal by the European Commission to reduce unitary support for the large subsidy
beneficiaries.
This could be achieved by capping direct payments received by a holding and directing the
support to small and medium-sized farms, the draft regulation requiring Member States to introduce a
complementary redistributive income support for sustainability. The redistributive payment is voluntary
under the CAP 2014-2020 and aims to raise income support to smaller farmers by providing an additional
amount per hectare for the first hectares below a certain threshold.
Under the current CAP, Romania has opted for the redistributive support instead of applying a
5% linear reduction of all amounts exceeding 150,000 €/farm disbursed as basic payments. The paper
makes a comparative analysis of the effects of the two schemes on the different size categories of
agricultural holdings, showing that the redistributive payment can be an effective tool if it is intended to
support small farms. Finally, by recalibrating the analysis in the light of the proposed provisions for the
new CAP, some conclusions are drawn that political decision-makers might consider for the next budget
exercise.
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