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CONVERGENȚA SECTORULUI AGRICOL DIN ȚĂRILE
CENTRAL ȘI EST-EUROPENE
Aderarea țărilor Central și Est-Europene, inclusiv a României, la Uniunea Europeană a produs
efecte semnificative la nivelul agriculturii, pe fondul aplicării Politicii Agricole Comune și a finanțărilor
generoase furnizate din fonduri europene, în special Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).
Evaluările făcute până acum asupra efectelor aplicării PAC în țările nou-aderate aduc în discuție
atât efectele pozitive cât și pe cele mai puțin pozitive. Efectele aplicării PAC în agriculturile din țările
Central-Europene au fost analizate din punct de vedere al rezultatelor sectoriale, al structurii fermelor, al
veniturilor, al productivității și al comerțului internațional agricol și au evidențiat ca, principale efecte
pozitive, îmbunătățirea balanței comerciale agricole și mai ales creșterea veniturilor fermelor, iar ca efecte
negative tendința de concentrare accentuată a terenurilor agricole și orientarea extensivă a producției
agricole.
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AGRICULTURAL SECTOR CONVERGENCE
IN THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES
The accession to the European Union of the Central and Eastern European countries, of Romania
inclusively, has had significant effects in agriculture, under the background of the Common Agricultural
Policy implementation and generous financial support from EU funds, mainly from the European
Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and the European Agricultural Fund for Rural Development
(EAFRD).
The assessment of the CAP implementation effects in the newly-accessed countries bring to
discussion both positive and less positive effects. The CAP implementation effects in the agriculture of
the Central European Countries were analyzed in terms of sectoral results, farm structure, incomes,
productivity and world agricultural trade; as main positive effects, the analysis highlighted the
improvement of the agricultural trade balance and mainly the increase of farm incomes, while the
negative effects were the strong farmland concentration trend and the extensive orientation of agricultural
production.
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