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Rezumat. Criza generată COVID-19 a produs numeroase probleme în sectorul agricol și 

agroalimentar, în primul rând din perspectiva scăderii lichidităților și fluxurilor de numerar. 

Restricțiile de circulație, închiderea piețelor în aer liber, precum și cererea din partea industriei 

HoReCa pentru produsele agricole s-a diminuat dramatic, astfel încât efectele negative asupra 

fermierilor și a întreprinderilor  rurale mici care prelucrează produse agricole nu au întârziat să apară. 

Pentru a face față pandemiei SARS-Cov-2, totodată contribuind la procesul de relansare economică, 

Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri excepționale pentru a oferi mai mult sprijin 

sectoarelor afectate, atât la nivel comunitar, cât și la nivel național. 
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JEL Clasification: L59, G0, G1, E30 

 

Măsurile excepționale adoptate de Comisia Europeană 

Acel fapt că sectorul agriculturii și agroalimentar deține un rol foarte important în asigurarea cu 

produse alimentare pentru populația Uniunii Europene, susținerea acestuia este realizată pe mai multe 

direcții: (i) fermierii și întreprinderile acestora parte a sectorului IMM; (ii) sectorul agricol parte a 

politicii agricole comune (PAC). 

În urma apariției dificultăților cu care întreprinderile mici și mijlocii agricole se confruntă, în 

funcție de specificul activității acestora, la nivelul Uniunii Europene, începând cu luna martie au fost 

lansate o serie de măsuri cu titlul de recomandare, printre care: 

• Sprijin extins pentru sectoarele economice expuse celor mai mari riscuri, printre cele mai 

afectate în mod direct fac parte și domeniul agricol, HoReCa. 

• Aplicarea schemelor de păstrare a angajaților întreprinderilor deținători a contractelor de 

lucru permanent, precum și, la nivel de național, susținerea IMM-urilor agricole prin asigurarea 

salarială din partea statului. 

• Facilități față de organul fiscal datorită suspendării impozitelor și a contribuțiilor la 

asigurările sociale, astfel încât fermierii să-și poată redistribui mijloacele financiare pentru acoperirea 

cheltuielilor curente. În același timp, au fost propuse măsuri de amânare a plăților la chirie pentru 

muncitorii sezonieri și a diferitor tipuri de creditele pentru micile întreprinderi. 

• Sprijin financiar pentru micile întreprinderi agricole prin plăți directe oferite de bugetul UE, 

și principalele instituții financiare; excluderea ca formă prioritară a împrumuturilor și garanțiilor 

financiare pentru întreprinderi deoarece cu relansarea activității nu există ”garanții” ca acestea să-și 

poată îndeplini obligațiile financiare față de creditori.  

Din perspectiva politicii agricole comune (PAC), concentrată în mod deosebit pe sprijinul 

fermierilor la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, aceasta este menită să dezvolte 

economia la nivel rural prin creșterea productivității agricole și să contribuie în mod eficient la 

combaterea situațiilor de criză, inclusiv oferind soluții concrete de gestionare a impactului pandemiei 

Covid-19 asupra sectorului agricol. Astfel, pentru sectoarele agricole afectate, prin intermediul 

programului Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII +), fermierii și întreprinderile 

 
12  12  Elabora în cadrul Expresiei de interes ”Managementul riscurilor și elaborarea măsurilor de atenuare a 

consecințelor pandemiei COVID-19 asupra securității alimentare a Republicii Moldova”, (AGROCOV19), cifrul 

20.70086.25/COV 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_ro
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_ro


166 

 

agricole rurale pot obține împrumuturi cu scopul de acoperire a costurilor operaționale cu o valoare de 

200 mii de euro pe fermă cu rate mici de dobândă sau scheme de plată favorabile în cadrul Fondului 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (CE, 2020). 

Pe lângă măsurile legate direct de FEADR în contextul CRII+, s-a acordat o flexibilitate extinsă 

pentru utilizarea fondurilor necheltuite de către statele membre, acestea fiind în drept să realoce banii 

nefolosiți în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală (PDR), ca sprijin pentru fermieri și IMM ce 

fac parte din sfera agroalimentară (până la 5.000 EUR/fermier și respectiv 50.000 EUR/întreprindere 

mică), în loc să îi trimită înapoi la bugetul UE (CE, 2020). 

Pentru a permite statelor membre să reacționeze prompt la caracterul neașteptat și imprevizibil 

al epidemiei de Covid-19, Comisia Europeană a inclus un mecanism care să permită producătorilor 

depozitarea privată a produselor lactate și a produselor din carne, permițându-se retragerea temporară 

a produselor de pe piață timp de 2-6 luni. Astfel, s-a dorit o scăderea ofertei disponibile de pe piață 

pentru a fi reechilibrată pe termen lung (CE, 2020). 

Cu renunțarea la închiderea frontierelor dintre statele membre, UE a instituit „culoare verde” 

pentru a permite circulația alimentelor la export astfel evitându-se afectarea lanțului de aprovizionare 

pe piața unică. În același timp, s-a renunțat și la interdicții și restricții pentru muncitorii sezonieri, aceștia 

fiind considerați drept „lucrători esențiali” pentru asigurarea stabilității în sectorul agroalimentar. 

În fine, pentru a sprijini sectorul agroalimentar în cadrul politicii agricole comune (PAC) au 

fost reduse controalele fizice dintre fermieri și inspectorii, precum și a verificărilor de îndeplinire a 

condițiilor de eligibilitate. Fapt care ulterior a dus spre reducerea sarcinii administrative a fermierilor. 

Dincolo de acestea, pentru perioada 2021-2024, Comisia Europeană are ca scop stimularea 

bugetului UE cu surse financiare în valoare de 750 de miliarde EUR, o parte din această sumă fiind 

alocată pentru bugetul PAC, care la moment cuprinde 4 miliarde de euro în plus pentru Fondul 

European de Garantare Agricolă (FEGA), 20 miliarde de euro în plus pentru FEADR pentru a sprijini 

sectorul agricol întrucât efectele negative vor continua să se resimtă atât pentru perioada imediat 

următoare, cât și pe termen lung. 

Cu toate că Comisia Europeană deține vaste competențe în sectorul agroalimentar, practic 

fiecare stat membru al UE european își are propriul său sistem național de stimulare a dezvoltării acestui 

sector. În așa fel, statele membre de sine stătător decid modul de implementare a cadrului legislativ și 

bugetar la nivel național pentru agricultură. 

Exemple de bună practică întreprinse în unele țări europene 

Toate statele membre a UE au luat măsuri de susținere și relansare economică a sectorului 

agricol și agroalimentar pe timpul și post criză, în continuare sunt prezentate cele mai relevante practici 

utilizate în unele state europene (Tabelul 1): 

Tabelul 1 

Măsuri principale în combaterea efectelor C19 asupra sectorului agro-alimentar 

Țara 
Sectorul/ramura 

susținută 

Instrumentul 

financiar 
Descrierea 

Lituania 

Sectorul zootehnic, 

producătorii de bovine și 

lapte 

Subvenții directe 

Ridicarea lichidității în valoare de 30,5 mil. EUR 

pentru susținerea infrastructurii de producție și a 

stabilității sociale în zonele rurale. Beneficiari – 28 

mii întreprinderi active 

Sectorul agro-alimentar, 

forestier, și pescuit  

Subvenții directe 

și 

garanții de credit 

Creșterea lichidităților în valoare de 59 mil. EUR. 

Beneficiari - 1.300 întreprinderi agricole și aferente 

acestora. 

Sectorul de producere și 

procesare a producției 

vegetale, porcinelor și 

acvaculturii  

Subvenții directe 

Creșterea lichidităților întreprinderilor în valoare de 

47,5 mil. EUR (i) subvenții directe - 7,5 mil. EUR; 

(ii) ratele dobânzii subvenționarea ratelor dobânzii 

la împrumuturi - 40 mil. EUR. 

Estonia 

Economia (inclusiv 

companiile din sectorul 

agricol)  

Garanții publice și 

împrumuturi în 

condiții 

favorabile. 

Scopul programului este de a ajuta companiile să 

acopere capitalul de lucru imediat sau nevoile de 

investiții. Buget - 1,75 mlrd. EUR. 
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Sectorul agricol 
Garanții  

Împrumut rotativ 

Linie de garanție de  50 mil. EUR pentru 

împrumuturile acordate fermierilor. 

Împrumut rotativ de 100 mil. EUR pentru 

întreprinderile cu probleme de lichiditate din zonele 

rurale  

Companiile exportatoare 

(inclusiv cele din sectorul 

agricol)  

Subvenții directe 

Sprijinul financiar de 51 mil. EUR pentru 350 

companii exportatoare pentru acoperirea a 25% din 

contribuțiile obligatorii de asigurări sociale plătite 

de beneficiari.  

Letonia 

Întreprinderile 

producătoare de produse 

agricole primare  

Împrumuturi cu 

dobânda zero 

Până la 1,5 mil. EUR împrumuturi cu dobândă zero 

pentru stabilizarea fluxului de numerar și plăta 

bunurilor furnizate, materiile prime (cum ar fi 

semințe, materiale de plantare, produse fitosanitare, 

îngrășăminte minerale) și servicii.  

Sectorul agro-alimentar, 

piscicol, și de alimentație 

școlară  

Subvenții directe 

Sumă totală de 35,5 mil. EUR pentru compensarea 

pierderile legate de încetinirea activității economice 

a întreprinderilor.  

Polonia Sectorul agricol primar 

Granturi 

Creșterea lichidităților în valoare de 25 mil. EUR 

pentru fermieri afecteți de impactul epidemiei și a 

evenimentelor climatice nefavorabile de anul trecut.  

Subvenții la rata 

dobânzii 

9 mil. EUR pentru acoperirea până la 2% din rata 

dobânzii la împrumuturile pentru întreprinderile 

mici și mijlocii (IMM-uri) și până la 1% din rata 

dobânzii la împrumuturile pentru întreprinderile 

mari.  

Ungaria Sectorul agricol 

Subvenții 

O sumă de 99 mil. EUR distribuită către 15 mii 

întreprinderi din sectorul pescuitului și acvacultură 

(120.000 EUR per companie); angajate în producția 

primară de produse agricole (100.000 EUR per 

companie). 

Mijloace 

financiare 

Schema este deschisă întreprinderilor mici și 

mijlocii active cu accent pe lanțul valoric 

agroalimentar. Buget – 314 mil. EUR 

Cehia Sector agricol primar 

Subvenții directe 

370 mil. EUR ajutor pentru 20 mii de întreprinderile 

care au suferit o scădere a veniturilor totale de cel 

puțin 25%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 

2019.  

Granturi 

Sprijin de 100.000 EUR per întreprindere pentru 

reducerea până la 50% a sumelor restante la creditele 

bancare a 5.000 IMM-uri. Buget - 36,3 mil. EUR 

Sursa: elaborat de autori în baza sursei (CE, 2020). 
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