FOCUS BIO

AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

“Agricultura ecologică reprezintă un sistem de producție care susține sănătatea solurilor, a
ecosistemelor și a oamenilor. Aceasta are la bază sistemele ecologice, biodiversitatea și
ciclurile de viață adaptate condițiilor locale, în locul utilizării input-urilor cu efecte adverse.
Agricultura ecologică combină tradiția, inovația și știința în beneficiul mediului înconjurător
și promovează relațiile echitabile precum și o calitate bună a vieții tuturor celor implicați”
(Definiția propusă cu ocazia Adunării Generale a IFOAM din Vignola, Italia, 2008)
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 Introducere
 SCURT ISTORIC: DE CE ECOLOGIC?
Conform sondajului realizat de EUROPEAN FOOD INFORMATION COUNCIL, referitor la anul 2013, rezultă că
cererea din ce în ce mai mare pentru alimentele ecologice din partea consumatorilor a apărut în urma unor
îngrijorări în privința sănătății și a mediului, ulterior agravate de temeri și scandaluri alimentare. Consumatorii
par a trage câteva concluzii pozitive din termenul “ecologic”, cum ar fi cele referitoare la autenticitatea
produselor alimentare, la savoarea lor, la producția lor locală și chiar la lipsa lor de aditivi, pesticide și alți
poluanți. Consumatorii percep alimentele produse cu metode ecologice ca fiind mult mai bogate în substanțe
nutritive, inclusiv vitamine și minerale, decât alimentele tradiționale (cu alte cuvinte, alimentele organice conțin
mai puțini contaminanți chimici de sinteză). Produsele cu un număr mai mic de contaminanţi au mai multe
beneficii faţă de cele cu un număr mai mare de nutrienţi. În general, consumatorii consideră că agricultura
ecologică implică o utilizare minimă sau chiar nulă a pesticidelor. Informațiile existente indică o posibilitate
majoră ca alimentele tradiționale să conțină reziduuri de pesticide sintetice (unul sau mai multe) comparativ cu
alimentele bio, deoarece, nivelurile de reziduuri sunt în mod normal mai mari în produsele tradiționale, decât în
alimentele bio.
O listă a tuturor produselor autorizate, pentru protecția plantelor, este introdusă în directiva 91/414 CEE, în
timp ce anexa II la Regulamentul CE nr. 889/2008, prevede o listă de produse care pot fi folosite în agricultura
ecologică. De fiecare dată când vine pronunțat cuvântul “agricultură ecologică” suntem obișnuiți să ne gândim
la o ramură a agriculturii foarte modernă și recentă, care s-a dezvoltat în ultimii ani. De fapt, agricultura
ecologică (denumită și organică sau biologică) a luat naștere la începutul secolului XX, însă principiile acestui
sistem de agricultură au fost promovate după cel de-al doilea război mondial, de către consumatorii și medicii
preocupați de efectul alimentelor asupra sănătății oamenilor. Pe parcursul anilor ’50, obiectivul principal
atribuit agriculturii era de a satisface, datorită unei creșteri foarte importante a productivității agricole, nevoile
primare de hrană și creșterea nivelului de trai în C.E. Se înțelege, așadar, că a fost greu pentru agricultura
ecologică să obțină o poziție favorabilă în acest context. În schimb, sfârșitul anilor ’60 și ’70 corespund cu
apariția conștientizării importanței protecției mediului, la care agricultura ecologică putea da un răspuns
adecvat. S-au creat noi asociații regrupând producători, consumatori și alte persoane interesate de ecologie și
de o viață legată de natură. Cu toate acestea, agricultura ecologică a înflorit cu adevărat în decursul anilor ’80
când modelul nou de producție și interesul consumatorilor pentru aceste produse a continuat să crească, atât în
majoritatea țărilor europene, cât și în alte țări, ca SUA, Canada, Australia și Japonia. Asistăm acum la o creștere
importantă a numărului de producători și la o demarare de inițiative în domeniul prelucrării și comercializării
produselor ecologice.
De-a lungul timpului numeroase persoane au contribuit și influențat dezvoltarea agriculturii ecologice prin
activitatea practică și prin numeroase studii. Astfel, termenul de agricultură ecologică a fost utilizat pentru
prima dată de Lord Northbourne și derivă din conceptul “fermă ca organism” fiind explicat în cartea sa “Privește
spre pământ” (1940) unde descrie o abordare holistică și ecologică a fermei. Pe când Sir Albert Haward (19731947), numit uneori fondatorul mișcării “ecologice” a influențat mult la începutul secolului XVIII înțelegerea
fertilității solului și importanța asupra productivității acestuia. Urmând o abordare agro-ecologică, el a observat
importanța crucială a managementului humusului în sol. El a lucrat timp de 25 de ani ca cercetător agricol în
India, unde a dezvoltat cunoscutul proces de dezvoltare a compostului prin care a explicat arta tradițională a
acestuia pe baze științifice. În anul 1943, Lady Eve Balfour publică “The Living Soil” care a contribuit la
dezvoltarea agriculturii ecologice în Marea Britanie, pe când fermierul japonez Masanobu Fukuoka practica în
anii 1940 ceea ce el denumește “agricultura în care nu faci nimic, fără arat, fără fertilizat, fără control al
ierburilor și fără pesticide”. Cu acestă metodă el poate cultiva cereale cu producții comparabile cu cele de la
culturile intensive. Această metodă nu numai că ajută pământul să susțină populațiile sale naturale, dar
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Fukuoka consideră că este superioară economic chiar și metodelor moderne. Etapele istorice cele mai
importante ale agriculturii ecologice în Europa sunt următoarele:
- anul 1924 marchează începutul agriculturii ecologice în Germania, odată cu lansarea cursului de agricultură
biodinamică a lui Rudolf Steiner, care prin cuvântul “agricultură biodinamică“ vrea să îmbrățișeze înțelesuri
holistice și spirituale ale naturii, cu ferma în interiorul acesteia, unde natura este un organism independent de
dezvoltare, care ține la minim intrările externe: se folosește pregătirea biodinamică, iar cerințele includ, printre
altele, armonia cu ritmurile cosmice, comerț onest și promovarea relațiilor economice asociative între
producători, procesători, comercianți și consumatori.
Agricultura biodinamică este un sistem de producție agricolă avansat care a câștigat o mare atenție datorită
accentelor pe care le pune asupra calității alimentelor și asupra sănătății solului. S-a dezvoltat astfel o nouă
abordare a acestei situații, care conduce spre asocierea producătorilor și consumatorilor pentru beneficiul lor
reciproc. Ideile lui Steiner au fost preluate și dezvoltate de către Ehrenfried Pfeiffer în Germania. Acesta a lucrat
inițial în Germania și în Olanda, după care în Statele Unite ale Americii, publicând lucrarea intitulată “Fecondie
de la terre” în anul 1937.
Pentru comercializarea produselor lor, fermierii care practică agricultura biodinamică sunt organizați într-un
sistem internațional de certificare numit “Demeter”. Marca Demeter este folosită pentru a garanta
consumatorului că produsul a fost obținut prin metode biodinamice;
- în perioada 1930-1940 doctorul Hans Muller activează în Elveția unde dezvoltă sistemul de agricultură organobiologică, acesta fiind în prezent cel mai răspândit sistem de agricultură ecologică din țările germanice
(reprezentat prin “Bioland” în Germania și “BioSuisse” în Elveția);
- în anul 1946 se înființează Asociația Solului din Marea Britanie;
- anul 1967 corespunde publicării primelor standarde organice de către Asociația Solului din Marea Britanie;
- în anul 1972 se înființează Federația Internațională a Mișcărilor de Agricultură Organică IFOAM la Versaille,
Franța;
- se înființează în anul 1973 Institutul de Cercetare pentru Agricultură Organică din Elveția, care este cel mai
mare institut de cercetare pentru agricultura ecologică din lume;
- în anul 1975 se înființează Fundația “Ecologie și Agricultură” din Germania;
- la nivelul anilor 1980 se înființează majoritatea asociațiilor și organizațiilor pentru agricultură ecologică și se
publică standardele de bază IFOAM;
- în 1985 Franța adoptă legislația cu privire la agricultura ecologică;
- în 1990 are loc prima expoziție de agricultură ecologică în Germania, la Nuremberg;
- 1991 corespunde înființării Grupului regional IFOAM al Uniunii Europene;
- în 1991 apare reglementarea UE 2092/91 cu privire la agricultura ecologică, care devine lege în 1993;
- în 1992 apare reglementarea EU 2078/92 care prevede măsuri de sprijin financiar pentru agricultura ecologică,
care devine lege în 1993;
- în 1992 apare reglementarea EU 2078/92 care prevede măsuri de sprijin financiar pentru agricultura biologică
în UE și se pun bazele programului IFOAM de acreditare;
- anul 1995 corespunde lansării primului plan de acțiune pentru agricultura ecologică din Danemarca;
- în 1999 apare reglementarea privind Dezvoltarea Rurală cu nr. 1257/1999, care prevede măsuri de sprijin
financiar pentru agricultura ecologică în UE. De asemenea, apare reglementarea CE nr. 1804/19 iulie din 1999,
care se referă la producerea de produse agricole ecologice de origine animală și se adoptă “Codex Alimentarius
guidelines”;
- în 2000 la Copenhaga se lansează Agenda 2000 pentru UE care prevede măsuri de sprijin financiar pentru
agricultura ecologică;
- în luna mai a anului 2001, la Compenhaga se fac primii pași pentru un plan european de Acțiune pentru
agricultura ecologică;
Acest context favorabil dezvoltării agriculturii ecologice se datorează, în mare parte, grijii consumatorilor de a
vedea expuse produse sănătoase și de a respecta mai mult mediul, ca urmare a unor experiențe negative
determinate de utilizarea produselor chimice de sinteză, generate de tehnologiile agricole de tip intensiv,
industriale, bazate pe mecanizarea și automatizarea excesivă a tehnologiilor de producție, precum și datorită
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folosirii în cantități mari a pesticidelor pentru protecția plantelor și a biostimulatorilor în alimentația animalelor
(antibiotice, hormoni etc.) 1
În concluzie se poate spune, conform definiției dată de Organizația pentru Alimente şi Agricultură FAO (Food &
Agriculture Organisation) și de Organizația Mondială a Sănătății OMS în “Codul Alimentarius”, că agricultura
ecologică reprezintă un “sistem integral de gestionare a procesului de producție, care contribuie la sprijinirea și
consolidarea rezistenței agroecosistemului, incluzând biodiversitatea, ciclurile biologice și activitatea biologică a
solului”. Obiectivul principal al agriculturii ecologice este de a proteja biosfera și resursele naturale ale planetei,
excluzând utilizarea îngrășămintelor chimice, pesticidelor de sinteză și a erbicidelor, metodele de prevenire
jucând un rol primordial în lupta împotriva dăunătorilor, bolilor și a buruienilor. Principiile pe care este fondată
agricultura ecologică sunt universale, dar tehnicile utilizate sunt adaptate în funcție de condițiile pedoclimatice,
de resurse și de tradițiile locale.
Practicile specifice agriculturii ecologice cuprind:
- rotația culturilor ca premisă a folosirii eficiente a resurselor fermei;
- limite foarte stricte privind folosirea pesticidelor sintetice chimice și a îngrășămintelor chimice, a antibioticelor
pentru animale, a aditivilor alimentari și a altor substanțe complementare folosite pentru prelucrarea
produselor agricole;
- interzicerea folosirii organismelor modificate genetic;
- valorificarea resurselor existente la fața locului, ca de pildă folosirea ca fertilizator a gunoiului provenient de la
animale și a furajelor produse la fermă;
- alegerea unor specii de plante și animale rezistente la boli și dăunători, adaptate condițiilor locale;
- creșterea animalelor în libertate și adăposturi deschise și hrănirea acestora cu furaje ecologice;
- folosirea unor practici de creștere a animalelor adaptate fiecărei rase în parte.2
În ceea ce privește terminologia, în conformitate cu Regulamntul (CE) 834/2007 al Consiliului și cu
Regulamentul 889/2008 al Comisiei, țările comunitare folosesc, cu același înțeles, următorii termeni: agricultură
organică (Anglia, Cipru, Irlanda, și Malta), agricultură biologică (Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, Grecia, Italia,
Luxemburg, Olanda și Portugalia) și agricultură ecologică (Danemarca, Lituania, Polonia, România, Spania,
Slovenia, Suedia și Ungaria). De asemenea, alte țări folosesc câte doi termeni: atât agricultură biologică, cât și
agricultură ecologică (Republica Cehă, Estonia, Germania, Letonia, Slovacia și Spania). În fiecare din aceste țări
există organizații și experți care se “abat de la regulă”, de exemplu, Olanda unde, în ultimul timp, termenii de
agricultură organică și agricultură ecologică sunt mai des folosiți decât cel de agricultură biologică. De
asemenea, fiecare din acești termeni sunt criticați, susținându-se, mai mult sau mai puțin justificat, că întreaga
agricultură este biologică sau organică și că nu ar exista agricultură neecologică. Din dorința de a fi
atotcuprinzătoare, unele publicații folosesc termeni de o acuratețe îndoielnică științifică precum: agricultură
organico-dinamică sau organico-biologică. 3

 Estimări numerice ale sectorului biologic
1. În Lume

1

Ing. Drd. Simona Laura Inoan, Agricultură Ecologică, Cluj-Napoca 2012.
Mihaela Diana Podariu, Agricultura Ecologică: Realități, Politici, Tendințe, Iași 2010.
3
Manual de agricultură ecologică, Ion Toncea, Enuța Simion, Georgeta Ioniță Nițu, Daniela Alexandrescu, Vladimir Adrian
Toncea, pdf.
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INDIA deține cel
mai mare număr
de producători de
produse bio:
650,000

AUSTRALIA posedă
cea mai mare
suprafață de
terenuri de
cultivare ecologică:
17,2 milioane de
hectare

INSULELE
FALKLAND posedă
cea mai mare
procent de
terenuri de
cultivare ecologică:
36,6%

STATELE UNITE ALE
AMERICII posedă
cea mai mare piață
pentru alimente bio,
în valoare de 24,347
milioane de euro

ELVEȚIA prezintă
consumul cel mai
înalt pe cap de
locuitor: 210 €

Potrivit ultimului sondaj realizat de Institutul de Cercetare FiBL (Institutul de Cercetare în Agricultură Ecologică) si
fundația IFOAM (Fundația Internațională pentru Agricultură Ecologică) care se ocupă de agricultură ecologică
certificată în întreaga lume, datele la sfârșitul anului 2013, sunt disponibile pentru 170 de țări, comparativ cu cele
164 din anul 2012.

a) SUPRAFEȚE DESTINATE AGRICULTURII ECOLOGICE

Milioane de hectare destinate Agriculturii
Ecologice, per Continent 2013
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Conform datelor colectate prin intermediul sondajelor anului 2013, 43,1 milioane de hectare de teren din lume sunt
destinate agriculturii ecologice. Continentul care deține supremația în utilizarea hectarelor de pământ pentru acest
tip de agricultură este Oceania cu 17.3 milioane de hectare, urmată de Europa cu 11,5 milioane de hectare, America
Latină, cu 6,6 milioane de hectare, Asia (3,4), America de Nord (3) și Africa.
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Procent per Continent raportat terenurilor
mondiale de Agricultura ecologică, 2013
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Oceania deține 40% din terenurile agricole ecologice mondiale. Europa, un continent care a avut o creștere
constantă de-a lungul anilor, deține mai mult de un sfert din terenurile mondiale pentru cultura ecologică, urmată de
America Latină, cu un procent de 15%.
În ceea ce privește țările in mod specific, Australia, care se confruntă cu o perioadă de creștere semnificativă
începând cu 2011, este țara cu cea mai mare suprafață de teren agricol ecologic.
Argentina și Statele Unite ale Americii se clasifică pe al treilea loc. Cele 10 țări (Australia, Argentina, Statele Unite ale
Americii, China, Spania, Italia, Franța, Germania, Uruguay și Canada) care dețin acest record, posedă 30.5 milioane
de hectare din 43.1 și asta înseamnă că reprezintă mai mult de 70% din terenurile mondiale pentru agricultura
ecologică.

10 țări cu cele mai extinse suprafețe de teren destinate
Agriculturii Ecologice, 2013
Milioane de hectare
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b) PROCENTUL RESPECT SUPRAFEȚELOR AGRICOLE TOTALE ALE UNUI CONTINENT/ȚARĂ
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Dacă luăm în considerare procentul de dezvoltare a sectorului ecologic, respectiv cel al suprafețelor agricole
totale din fiecare Continent, cifrele sunt următoarele:

Procentul dezvoltării sectorului ecologic, respectiv
procentul suprafețelor agricole totale, pe Continent,
2013
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Oceania înregistrează un procent de 4,1% urmată de Europa cu 2,4% și America Latină cu 1,1%.
Dacă analizăm fiecare țară, acestea sunt datele rezultate din statistici:

Țări

Procentul dezvoltării sectorului ecologic,
respectiv procentul suprafețelor agricole totale,
pe Țară, 2013
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La nivel individual, țările dețin procente mult mai înalte și 11 din acestea care au ajuns la mai mult de 10%, fac
parte di Europa, dar Insulele Falkland dețin recordul, având cel mai mare procentaj.

c) DEZVOLTAREA SECTORULUI ECOLOGIC
Comparativ cu anul 1999, când 11 milioane de hectare rezultau a fi dedicate agriculturii ecologice, numerele
privind acest tip de agricultură, au crescut de 4 ori. Actual, suprafața destinată agriculturii ecologice în lume,
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este de aproape 43,1 milioane de hectare, ceea ce înseamnă că, în 2013, s-au înregistrat 5,6 milioane de
hectare, cu 15% mai mult, comparativ anului 2012.


EVOLUŢIA SUPRAFEȚELOR BIO DIN 1999 PÂNĂ ÎN 2013

Evoluţia suprafețelor mondiale destinate Agriculturii
Ecologice din 1999 până în 2013
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EVOLUŢIA SUPRAFEȚELOR BIO PE CONTINENTE, DIN 2005 PÂNĂ ÎN 2013
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Cea mai mare dezvoltare a fost înregistrată de Oceania, care din 2005 până acum a perceput o creștere de 5.5
milioane de hectare destinate sectorului ecologic, cu o creștere semnificativă în anii 2012 și 2013 de respectiv +42%
și +5.2% milioane de hectare. Pe al doilea loc se află Europa, care a avut o creștere graduală și în ascensiune
adăugând la cele 6,76 milioane de hectare din 2005, 4.7 milioane de hectare destinate tipului de agricultură în cauză.
În schimb, în America Latină s-a constatat un declin de 3%, de fapt Argentina a raportat o scădere de 400.000 de
hectare, o micșorare care a afectat în mod evident cifrele întregului Continent.
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CELE 10 ȚĂRI CU CEA MAI MARE EVOLUŢIE A TERENURILOR ECOLOGICE DIN 2013
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Australia, conform datelor anului 2013, s-a poziționat pe primul loc în clasamentul pe țară, deoarece între 2011 și
2014 a înregistrat o creștere de 53% de terenuri ecologice deplin certificate și o creștere de 5,2 milioane de
hectare de terenuri ecologice. După Australia, țările care au raportat o creștere evidentă a suprafeței de această
tipologie, au fost China, Peru și Italia.
d) PRODUCĂTORII BIO

Creșterea numărului de producători Bio din 1999 până în
2013
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În 2013 au fost înregistrați, în lume, două milioane de producători bio, cu o creștere de 4% față de anul
precedent, adăugându-se prin urmare, mai mult de 71.000 de producători.
Din cele 2 milioane de producători de produse bio din lume, aproximativ trei sferturi se află în Asia, Africa și
America Latină. Țara cu cel mai mare număr de producători este India, urmată de Uganda și Mexic.
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 PRODUCĂTORI BIO PE CONTINENT ȘI ȚARĂ, 2013
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Ținând cont de datele referitoare anului 2013, se poate observa că trei sferturi din producătorii de produse bio
din lume se află în Asia, Africa și America Latină. Tocmai Asia a înregistrat un număr de aproape 0.7 milioane de
producători, cei mai mulți se află în India, care se situează pe primul loc în clasamentul celor 10 țări cu cel mai
mare număr de producători de produse bio din lume, respectiv 650.000 de producători. În ceea ce privește cel deal doilea continent, care este Africa, a înregistrat mai mult de 540.000 de producătorii, dintre care 231.000 se află
în Uganda, o țară care se clasează imediat după India. Pe al treilea loc din clasament, se plasează America Latină,
care deține peste 300.000 de producători bio, dintre care, 169.703 se află în Mexic, clasându-se pe poziţia a treia
în topul celor zece țări cu cei mai mulți producători bio, pe când 52.284 de producători se află în Peru, care se
plasează pe al șaptelea loc din același clasament.

e) PIEȚELE BIO
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Evoluţia pieței globale de alimente și
băuturi bio din 1999 până în 2013
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Vânzările la nivel mondial de alimente și băuturi bio au ajuns la 72 milioane de dolari în 2013, crescând astfel
de cinci ori comparativ cu anul 1999. În ultimul deceniu, vânzările produselor bio au crescut urmând un decurs
regulat și sănătos, iar Monitorul Organic prevede că acestea vor fi destinate să crească în următorii ani.

Cele zece țări cu cele mai mari piețe de alimente
Bio, 2013
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Țări
Europa și America de Nord reprezintă peste 90% din vânzările la nivel mondial. În 2013, țările cu cele mai mari
piețe de alimente ecologice, au fost Statele Unite cu 24,3 miliarde de dolari, Germania cu 7,6 miliarde de
dolari, Franța cu 4,4 miliarde de dolari și China cu 2,4 miliarde de dolari.
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Distribuția valorilor de vânzări cu amănuntul pe
Piețele Unice, 2013
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În ceea ce privește piața unică, găsim Statele Unite ale Americii clasate pe primul loc, cu un procent de 43% din
piața globală, urmate de Uniunea Europeană cu 22,2 miliarde de euro și un procent de 40% din piața globală, și
China, cu 2,4 miliarde de euro.

2. În Europa
Europa este printre predecesorii agriculturii ecologice și dezvoltarea pozitivă a acesteia se datorează
numeroaselor motive, printre care putem menţiona cererea puternică a consumatorilor pentru acest tip de
produse, precum protecția legală și rechizitele pentru producția și etichetarea produselor ecologice, datorită
cerințelor Uniunii Europene și a legilor naționale individuale. Europa este pe al doilea loc, precedată de
Oceania, în clasamentul continentelor cu cel mai mare procent de teren dedicat agriculturii ecologice din
totalul terenurilor arabile. De fapt Oceania deține un procent de 4.1% pe când Europa prezintă un procent de
2.4%. Europa, împreună cu America de Nord, reprezintă 90% din vânzările mondiale de pe piața ecologică.
Uniunea Europeană, prin Reg. CE nr. 1235/2008 reglementează procedurile pentru importul de produse
ecologice, alimente și băuturi produse sau prelucrate în Uniunea Europeană precum și pentru produsele bio
provenite din zone externe Uniunii Europene. Acestea pot fi cu ușurință importate din țările din afara Uniunii
Europene, ale căror norme de producție și standarde de control biologic sunt echivalente cu cele ale Uniunii
Europene – în prezent Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, India, Israel, Japonia, Noua Zeelandă, Tunisia,
Elveția și statele Unite ale Americii.
În 2013, Europa a înregistrat 11,5 milioane de hectare destinate Agriculturii Ecologice (dintre care 10,2
milioane de hectare în UE), ceea ce înseamnă 27% din totalul terenurilor din lume dedicate acestui tip de
agricultură, clasându-se astfel, pe locul al doilea după Oceania, pentru acest record. Aceste date sunt rezultatul
unei creșteri care s-a verificat de-a lungul anilor, de exemplu din 2012 până în 2013, creșterea înregistrată a
fost de 3%, ceea ce înseamnă cu 0,3 milioane de hectare mai mult.

a) SUPRAFEȚE DESTINATE AGRICULTURII ECOLOGICE ȘI EVOLUŢIA PRODUSELOR BIO
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Evoluţia suprafețelor destinate Agriculturii
Ecologice în Europa în decursul anilor
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După cum se poate observa în graficul de mai jos, țările cu cel mai mare număr de terenuri agricole
ecologice sunt Spania cu 1,3 milioane de hectare, Italia cu 1,3 milioane de hectare, Franța și
Germania, ambele cu 1,1 milioane de hectare.

Cele zece țări cu cea mai mare creștere de terenuri
destinate Agriculturii Ecologice, în 2013
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În 2013 suprafețele destinate agriculturii ecologice au crescut cu 180.000 de hectare (UE: 155.000).
Țara cu cea mai mare creștere a fost Italia ( + 150.000 de hectare), urmată de Ucraina (+120.000 de
hectare) și Portugalia (+71.000).

b) PRODUCĂTORII, PROCESĂTORII ȘI IMPORTATORII
În 2013 Europa a contorizat mai mult de 330.000 de producători de produse bio. În același an, în
Uniunea Europeană s-au înregistrat 260.000; pe când la nivel global au fost înregistrați aproximativ
două milioane, o șesime dintre aceștia în Europa.
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Evoluţia numărului de producători de produse Bio în
Europa din 2008 până în 2013
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Țările cu cel mai mare număr de producători Bio din
Europa, 2013
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Turcia pare a fi țara cu cei mai mulți producători (65.042), urmată de Italia (45.969), Spania (30.462), Polonia
(25.944 în 2012) și Franța (25.467). Un număr mare de producători (195.000), aparține grupului de țări care
făceau parte din UE înainte de 2004, pe când 64.000 se află în țările care au aderat la UE după 2004.
În schimb, în ceea ce privește procesătorii de produse biologice, în 2013 au fost înregistrați 43.000 (UE:
42.000). Potrivit datelor colectate o parte covârșitoare a procesătoriilor face parte din țările care au aderat la
UE înainte de 2004, ceea ce înseamnă mai mult de 39.000 de procesători. Numărul de importatori înregistrați
în 2013 este de 1.600 (UE: 1.400). 90% din aceștia se află în țările care fac parte di UE, dinainte de 2004, fiind
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piețele ale acestor țări bine dezvoltate, pe când în celelalte țări (cele care au aderat la UE după 2004 și
candidații), numărul importatorilor este mai redus.
Toate produse bio importate din țările din afara Uniunii Europene trebuie să fie însoțite de un certificat de
inspecție. Acest certificat poate fi eliberat de către:
1. Un organism de control recunoscut de către UE;
2. Autoritatea de control sau organismele de control, autorizate de o țară, recunoscute de către UE;
3. Autoritatea de control sau Instituțile de control autorizate de către Organul competent din fiecare Stat
membru.

c) BIO-RETAIL ȘI IMPORTURILE ÎN ITALIA
Potrivit datelor “ISMEA - PIAȚA ECOLOGICĂ ÎN ITALIA DIN 2014”, în medie, un magazin specializat de
dimensiuni mai mari comerciază circa 3.000 - 4.000 de produse bio, pe când, suprafețele mai mici, se limitează
aproximativ la 1.500. Este relevantă în acest caz, diferența cu distribuția modernă, care limitează numărul de
referințe bio tratate în punctele sale de vânzare la circa 300 (o cifră care se referă la hiper și supermarketuri),
aproximativ egal cu 4% din totalul de produse vândute. Considerând numai canalul specializat pe produse
biologice, se estimează că din totalul de produse vândute, adică 30%, sunt produse importate. Acestea sunt în
mare parte banane, iaurt, produse lactate, nuci, vegeta pentru ciorbe și articole cosmetice. Această incidență a
fost de 70% în 1993, atunci când sectorul biologic în Italia, precum în alte țări europene, nu a fost încă pe
deplin dezvoltat. Sistemul de distribuție al pieței ecologice se referă la o realitate națională formată din 28.500
de moderne puncte de vânzare, aproximativ 1.350 magazine specializate, peste 191.000 de magazine
tradiționale, 18.200 farmacii, aproape 4.300 magazine de plante și peste 1.600 parafarmacii, pentru un total
de aproximativ 250.000 puncte de vânzare implicate în distribuția produselor la diferite nivele.

d) PIEȚELE BIO
În 2013, piața ecologică în Europa și în Uniunea Europeană a crescut cu aproximativ 6%. Această creștere a fost
înregistrată în toate țările europene pentru care sunt disponibile datele. Piața produselor biologice a ajuns
astfel la aproximativ 24,3 miliarde de euro, dintre care respectiv 22,2 miliarde de euro în UE.

Europa și UE: Creșterea pieței de produse bio
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În Europa, Germania deține recordul, prezentându-se ca cea mai mare piață cu 7,6 miliarde de euro, fiind a
doua mare piață a produselor bio după Statele Unite ale Americii. Locul al doilea în Europa, este ocupat de
Franța cu 4,4 miliarde de euro, urmată de Regatul Unit și Italia, cu 2 miliarde de euro.
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Cele zece țări europene cu cele mai mari piețe Bio, 2013
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e) PIEȚE NOI – ACORD DE ECHIVALENȚĂ UE-COREEA DE SUD
Deschiderea spre piețe noi, prin simplificarea reglementărilor în susținerea relațiilor de afaceri, este unul
dintre obiectivele Uniunii Europene. Pe data de 1 februarie 2015, Comisia Europeană și Republica Coreea au
anunțat că produsele bio procesate, certificate în Europa sau în Coreea de Sud, pot fi comercializate ca
produse bio în ambele regiuni. Până în acest moment a fost necesară o procedură complexă de certificare.
Sectorul ecologic continuă să fie unul dintre cele mai dinamice sectoare productive ale agriculturii și Republica
Coreea este o piață în creștere foarte importantă. Acest acord reduce birocrația, în mod special pentru
întreprinderile mici și mijlocii, favorizând producătorii europeni să exporte și stimulând astfel creșterea
economică și ocuparea forței de muncă. Aceasta este o veste bună pentru cei 200.000 de fermieri ecologici din
Uniunea Europeană, precum și pentru cele zecile de mii de întreprinderi din acest domeniu. Eliminând nevoia
de a deține două certificate separate, cu taxe suplimentare, inspecții și documente pe care acestea le implică,
pentru producătorii de produs bio va fi mai ușor accesul pe cele două piețe principale, pentru o valoare totală
de peste 23 de miliarde de euro și 550 de milioane de consumatori care sunt din ce în ce tot mai mulți. Acordul
acoperă toate produsele prelucrate, de la cereale, produse lactate și carne, ulei de măsline, alimente
preparate, alimente pentru copii, ciocolată, până la vin și băuturi spirtoase, care reprezintă 80% din exporturile
agricole ale Uniunii Europene spre Coreea.

f) PAC ȘI FEADR; EUROPA 2014-2020
Uniunea Europeană este angajată în îndeplinirea obiectivului de a părăsi urma crizei, creând condițiile pentru o
economie mai competitivă și cu o rată de ocupare a forței de muncă mai mare, de asemenea Politica de
Dezvoltare Rurală a Uniunii Europene, a evoluat în mod constant pentru a răspunde la provocările care provin
din zonele rurale. Cel mai recent proces de reformă, care a însoțit reforma generală a Politicii Agricole Comune
(PAC) a fost completat în decembrie 2013, cu aprobarea actelor legislative de bază pentru perioada 2014-2020.
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În conformitate cu Strategia Europa 2020 și cu obiectivele generale ale Politicii Agricole Comune, pot fi
identificate trei obiective strategice pe termen lung pentru politica Uniunii Europene, în privința dezvoltării
rurale pe perioada 2014-2020:
1. Încurajarea competitivității agricole;
2. Asigurarea unei gestiuni sustenabile a resurselor naturale și a condițiilor climatice;
3. Realizarea unei dezvoltări echilibrate a economiilor naționale și a comunităților rurale, inclusiv prin crearea
și protecția locurilor de muncă.
Finanțările provin în parte de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și parțial din
resurse naționale/regionale și, uneori, private. Stategia “Europa 2020” își propune drept obiectiv o creștere
care să fie: Inteligentă, datorită investițiilor mai eficiente în educație, cercetare și inovare; Sustenabilă
datorită deciziei în favoarea unei economii cu emisii reduse de CO2; Solidală prin crearea de locuri de muncă și
reducerea sărăciei. PAC introduce o nouă arhitectură de plăți directe mai bine orientate și mai echitabile,
pentru a îmbunătăți dezvoltarea rurală. Din 2015, toate statele membre vor trebui să utilizeze 30% din plățile
directe pentru a finanța practici agricole sustenabile (“ecologizare”). Agricultorii ecologici nu vor trebui să
schimbe practicile lor pentru a se conforma cerințelor prevăzute de “ecologizare”. Competitivitatea se
adresează direct operatorilor, prin introducerea de modificări a mecanismelor de pe piață, în mod particular
prin dispariția restricțiilor de producție, cu privire la volumul de producție pentru zahăr, produse lacatate și din
sectorul vitivinicol, permițând, agricultorilor să raspundă creșterii cerințelor la nivel mondial.
Cele cinci obiective pe care Uniunea Europeană trebuie să le realizeze până în 2020:
1. Ocupația: Creșterea la 75% a ratei de ocupare (pentru cei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani);
2. R&S: Creșterea investițiilor în cercetare și dezvoltare până la 3% din PIB-ul UE;
3. Schimbări climatice și dezvoltare sustenabilă: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% (sau chiar
cu 30% dacă există condiții favorabile) față de anul 1990, 20% din necesarul de energie din surse regenerabile,
creșterea de 20% a eficienței energetice;
4. Educație: Reducerea ratelor de abandon școlar timpuriu până sub 10% și creșterea de 40% persoanelor de
30-34 de ani cu instrucție secundară;
5. Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale: reducerea cu cel puțin de 20 de milioane a persoanelor cu risc
sau în situație de sărăcie și de marginalizare socială.
Statele membre pot de asemenea, garanta sprijin suplimentar operatorilor sau agricultorilor ecologici, printr-o
serie de măsuri pentru a promova, de exemplu: o cooperare majoră sau inovarea în domeniul filierei
agroalimentare; dezvoltarea sistemelor de calitate pentru produsele agricole; înființarea de asociații sau
organizații de producători; asistență comunitară în favoarea asociatiilor profesionale și ale activităților comune
de sensibilizare a consumatorilor. Vor fi implicate toate activitățile de promovare, care se vor desfășura pe
piața internă și în țările terțe. În general, Uniunea Europeană finanțează până la 50%, cu 20% solicitantul și
Statele membre cu restul cotei. În ceea ce privește cadrul juridic reformulat, se extinde de la posibilitatea de
aplicare a negocierilor colective (în unele sectoare) și a contractelor de furnizare (pentru toate sectoarele) la
organizații de producători și asociați ai acestora, până la introducerea de derogare temporară de la anumite
norme de concurență (de exemplu retragerea de pe piață) în perioade de dezechilibru sever a pieței.

3. În România
a) SUPRAFEȚE DESTINATE AGRICULTURII ECOLOGICE
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România are o suprafață agricolă de 14,8 milioane de hectare, dintre care doar zece milioane sunt ocupate cu
terenuri arabile. După o evaluare făcută în noiembrie 2008, aproximativ 6,8 milioane de hectare agricole nu
sunt lucrate. Valoarea producției agricole din România a fost de 64,4 miliarde de lei în anul 2010. Producția
vegetală a fost în valoare de 43,4 miliarde de lei (67,5%), cea animală de 20,4 miliarde lei (31,6%), iar serviciile
agricole s-a ridicat la 557,2 milioane lei (0,9%). În anul 2009, valoarea totală a producției agricole a fost de 59,9
miliarde de lei (scădere) și de 66,9 miliarde lei în 2008 (creștere 40%). În anul 2013, agricultura a adus 18,5
miliarde de euro în economie, acesta fiind cel mai bun rezultat din istorie, pe când valoarea totală a producției
din agricultura României a fost în 2014 de 74,524 miliarde de lei.4

(Sursa: “România în cifre 2015”, publicație editată de INS)
În ultimi ani România a cunoscut o evoluție ascendentă a unui sector dinamic al agriculturii, în mod special în
sectorul agriculturii ecologice. Până în anul 1990, deși în multe țări europene se practica de ceva vreme,
agricultura ecologică și se perfecționau tehnologii în acest sens, în România, pe întreaga suprafață agricolă se
producea numai în sistem convențional, poate cu mici excepții, și anume pe pășunile din zona deal-munte,
unde se utiliza îngrăşământ natural și nu se utiliza nici un fel de produs de sinteză, dar fără a fi recunoscut sau
prevăzut undeva acest lucru.
În Strategia Națională de Export 2005-2009 se precizează că fermele ecologice reprezintă un nou sector în
România, ținând cont de faptul că țara noastră beneficiază de condiții corespunzătoare pentru a promova
agricultura ecologică, precum solul fertil și productiv și lipsa unui impact negativ precum cel din țările
dezvoltate din cauza folosirii substanțelor chimice și a tehnologiilor aferente. Potențialul productiv în sistemul
ecologic de agricultură al țării poate să depăşească 20% din suprafața totală agricolă, suprafețele cele mai mari
fiind concentrate în zona de deal-munte, unde tehnologiile de întreținere și exploatare a pășunilor s-au bazat
pe metodele tradiționale-ecologice (aplicarea gunoiului de grajd, exploatarea prin pășunat și cosit, folosirea
trifoiului ca plantă furajeră și amelioratoare a fertilității solului, utilizarea sistemului mixt vegetal-zootehnic),
dar nu sunt de neglijat nici suprafețele arabile din zonă. Suprafețele cultivate în sistem ecologic au crescut în
cinci ani de peste șase ori, de la 17 438 ha în anul 2000, la 110 400 ha în 2005, în 2006 suprafața totală
cultivată după modul de producție ecologic fiind de 170 000 ha.

4

HotNews.ro, știri non-stop, Valoarea Totală a Producției din agricultura României din 2014. http://economie.hotnews.ro
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Sursă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

În această perioadă, principalele culturi agricole ecologice sunt reprezentate în cea mai mare parte de culturi
furajere și pășuni, cereale și plante oleaginoase și proteice, iar efectivele de animale crescute în sistem
ecologic cuprind ovine și caprine (aproximativ 76 000 capete pentru anul 2006), vaci de lapte (circa 10 000
capete-2006) și găini ouătoare (aproximativ 7 500 capete-anul 2006)
Evoluţia suprafeţelor şi efectivelor de animale în agricultura ecologică
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UM

1. Suprafaţa
ha
totală d.c:
Cereale
ha
Păşuni şi
plante
ha
furajere
Oleaginoase
ha
şi proteice
Legume
ha
Fructe
(vişine,
ha
cireşe, mere)
Colectare
floră
ha
spontană
Alte culturi
ha
2.Nr. animale d.c: x
Vaci lapte
cap
.
Ovine şi
cap
caprine
.
Găini
cap
ouătoare

2000

2001

2002

2003

2004

17.43
8
4.000

28.80
0
8.000

43.85
0
12.000

57.20
0
16.000

73.80
0
20.500

110.40
0
22.100

143.00
0
16.310

9.300

14.000

20.000

24.000

31.300

42.300

51.200

4.000

6.300

10.000

15.600

20.100

22.614

23.872

38

100

700

200

300

440

720

-

-

50

100

200

432

292

50

100

300

400

500

17.630

38.700

50
x
2.100

300
x
5.300

800
x
6.500

900
x
7.200

900
x
7.200

4.884
x
8.100

12.100
x
9.900

1700

3700

3.000

3.200

3.200

40.500

86.180

-

-

-

2.000

2.700

7.000

4.300

Sursa: M.A.D.R Comunicări organisme de inspecţie şi certificare
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2005

Realizat
2006

În ceea ce privește sectorul animalier, în anul 2005 s-a înregistrat o creștere a efectivelor de animale
certificate ecologic, în special la ovine-caprine, de circa 13 ori mai mare față de efectivele înregistrate în anul
2004. În sectorul “produse procesate” se constată creșterea produselor procesate din lapte, precum și
dublarea producției de miere ecologică, respectiv 610 tone în anul 2005.

Evoluţia producţiilor în agricultura ecologică
SPECIFICARE
1. Cantitate totală
vegetal d.c:
Cereale d.c:
-*export
Oleaginoase şi
proteice d.c:
-*export
Legume
Fructe (vişine,
cireşe)
Colectare floră
spontană d.c :
-*export
Alte culturi
2. Producţia
animală d.c
Lapte de vacă
Lapte oaie şi capră
Ouă
3. Produse
procesate
Telemea oaie d.c :
-*export
Schweitzer
*export
Caşcaval
*export
Conserve de
legume şi fructe
Miere d.c :
-*export

UM

REALIZAT
2002
2003

2000

2001

to

13.502

24.400

32.300

to
to

7.200
-

12.500
-

to

5.500

2006

2004

2005

30.400

87.200

131.898

166.574

16.000
-

14.400
-

41.000
7.100

55.000
11.100

48.441
18.100

7.200

11.000

12.480

37.000

45.600

73.082

to

600

4.000

4.000

2000

9.800
3.000

12.100
7.200

22.100
8.708

to

-

-

200

300

500

1.000

340

to

200

400

300

320

4.500

16.748.

24.962

to
to

2

300

800

900

3800
1200

14.200
6350

11.041

x

x

X

x

x

x

x

-

hl
hl
mii.buc

58.367
701
-

63.885
1.740
-

92.747
1.360
-

92.485
1.470
500

92.868
1.800
650

100.000
13.500
1.820

112.000
15.500
1.075

x

x

X

x

x

x

x

x

to
to
to
to
to
to

18
23
-

46
23
121
-

36
100
250
-

45
38
110
220
-

48
48
116
61
253
52

480
180
268
160
330
210

520
70
576
22
642
80

to

-

-

-

-

35

50

42

to
to

10
6

20
12

80
52

110
93

320
210

610
509

1.243
720

Sursa: M.A.D.R Comunicări organisme de inspecţie şi certificare
Se pare că agricultura ecologică crește anual cu un ritm mediu ponderat de 23%. În anul 2007, suprafața totală
cultivată după metoda de producție ecologică a fost de 131.448 ha din care 46.865 suprafață în conversie și
84.585 suprafață certificată ecologic. La nivelul anului 2012, suprafața cultivată în sistem ecologic este de
450.000 ha, în timp ce culturile din flora spontană sunt colectate de pe o suprafață de cca. 520.000 ha. În anul
2012, suprafețele în sistemul ecologic au crescut cu 45% față de anul 2011, reprezentând cca. 3,38% din totalul
suprafeței agricole utilizate a României.

Suprafaţa totală cultivată după metoda de producţie ecologică
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Sursă: colectare date statistice MADR

Din analiza suprafețelor cultivate cu principalele culturi în anul 2007, se constată că 32.222 ha sunt suprafețe
ocupate cu cereale și cca. 27.713 ha cu oleaginoase și proteice. Însă pășunile și fânețele dețin o suprafață de
57.600 ha.
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Sursă: colectare date statistice MADR
Pentru anul 2012, suprafețele de pășuni și plante furajere dețin cea mai mare pondere în totalul suprafețelor
44% (cca. 165.000 ha) urmate de cereale 29% (cca. 130.000 ha), oleaginoase și proteice 22% (105.000 ha).
Suprafețele cultivate cu pomi fructiferi, viță de vie și legume dețin cea mai scăzută, 2%, respectiv 1%.
Dinamica suprafeţelor cultivate cu principalele culturi

Sursă: colectare date statistice MADR

În sectorul animalier, în anul 2012 s-a înregistrat creșterea efectivelor de animale crescute după metoda de
producție ecologică, în special la ovine și caprine, 160.000 capete, 85.000 capete găini ouătoare și 60.000
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capete vaci de lapte. În ceea ce privește sectorul apicol, în anul 2012 au fost înregistrate un număr de 102.881
familii de albine.

Dinamica efectivelor de animale

Sursă:
colectare date statistice MADR
Conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se poate constata faptul că în
intervalul 2010-2013, s-a înregistrat o creștere a suprafețelor cultivate în regim ecologic, dar, în 2014 aceste
suprafețe s-au diminuat cu aproape 10.000 de hectare față de nivelul consemnat în 2013.
Astfel, România avea în 2010 o suprafață totală cultivată în regim ecologic de 182.705 de hectare, aceasta
crescând în 2011 la circa 229.945 de hectare. Trendul crescător s-a păstrat și în 2012, atunci când au fost
cultivate suprafețe în regim ecologic de peste 288.260 de hectare. De asemenea, și în 2013, fermierii români au
ales să cultive ecologic pe aproape 301.150 de hectare. Cu toate acestea, în 2014, suprafața cultivată în regim
ecologic, la nivel național, a scăzut la 289.815 de hectare. Cauza majoră a diminuirii suprafețelor cultivate în
regim ecologic o reprezintă scăderea subvențiilor, conform cuvintelor spuse de Marian Cioceanu, președinte Bio
Romania.
“Suprafețele cultivate în regim ecologic au scăzut din cauza politicii incoerente de susținere. Subvențiile pentru
acest tip de agricultură s-au diminuat, asta este o cauză, plus că banii pe 2012 de exemplu s-au dat în 2014. De
asemenea, s-a promis un ajutor de minimis care nu s-a mai dat. O altă cauză ar fi că tarifele de certificare au
crescut de la an la an. Prin această creștere a tarifelor de certificare se distruge sectorul bio. În noul PNDR,
fermierii crescători de animale au o subvenție pe pășune ecologică de 111 euro față de 256 de euro, cât aveau
pe anii trecuți. Astfel, sprijinul este zero. În mică măsură se achiziționează producția de lapte. Dacă nu ai nici un
stimulent, de ce să rămâi bio? Cu siguranță vor scădea suprafețele, însă cel mai dramatic va scădea numărul
operatorilor. Dacă rămânem cu jumătate trebuie să ne declarăm fericiți” (Marian Cioceanu, președinte Bio
Romania).5
Cea mai mare pondere a culturilor ecologice din 2014 au avut-o cerealele (circa 102.393 ha), fiind urmate de
culturile permanente de pășuni și fânețe (95.720 ha), culturi industriale (54.530 ha), plante recoltate verzi
(13.544 ha), viță de vie (9.531 ha), teren necultivat (9.058 ha), leguminoase uscate și proteaginoase (2.311 ha),
legume (2.041 ha), plante tuberculifere și rădăcinoase (628 ha), alte culturi (59 ha).

5

http://www.stiriagricole.ro
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Indicator

2010

Număr operatori certificați în
agricultura ecologică

3155

Suprafața totală în agricultura
ecologică (ha)
Cereale (ha)

2011
9703

2012

2013

2014

15544

15194

14470

182705,7 229945,67

288260,83

301148,1 289251,79

72297,78 79166,95

105148,5

109105,3 102531,47

Leguminoase uscate și
5560,22
proteaginoase pentru producția de
boabe (inclusiv semințe și
amestecuri de cereale și
leguminoase) (ha )

3147,36

2764,04

2397,34

2314,43

Plante tuberculifere și radacinoase 504,36
total (ha)

1074,981

1124,915

740,75

626,99

Culturi Industriale (ha)

47815,07 47879,68

44788,73

51770,78 54145,17

Plante recoltate verzi (ha)

10325,4

4788,49

11082,93

13184,14 13493,53

Alte culturi pe teren arabil (ha)

579,61

851,44

27,77

263,95

29,87

Legume (ha)

734,32

914,08

896,32

1067,67

1928,36

4166,62

7781,33

9400,31

9438,53

Culturi permanente (ha) pășuni și 31579,11 78197,51
fânețe

105835,57

103701,5 95684,78

Teren necultivat (ha)

10216,78 9758,554

8810,734

9516,33

77294,35 338051

1082138

944546,2 1787548,25

Culturi permanente (ha) livezi vită- 3093,04
de- vie

Colectare din flora spontană (ha)
*nu se include în suprafața totală
din agricultura ecologică

9058,66

Sursa: Comunicări organisme de inspecție și certificare6
* Clasificare Eurostat

Din punct de vedere al județelor care dețin cele mai mari suprafețe agricole cultivate în regim ecologic se
remarcă Tulcea, aceasta având în 2014 o suprafață cultivată în sistem ecologic de 49.458 de hectare, pe locul
doi fiind Timiș (19.455 ha), iar pe locul trei Suceava (16.567 ha).
De asemenea, suprafețe importante cultivate în regim ecologic au fost înregistrate în 2014 și în Galați (14.731
ha), Alba (14.686 ha), Iași (13.557), Ialomița (13.205 ha) Bistrița (13.065 ha), precum și în Brașov (12.192 ha) și
Cluj (12.015 ha). La polul opus, județele care au avut anul trecul cele mai mici suprafețe cultivate în regim
ecologic au fost Vâlcea (70 ha) și Gorj (91 ha).
Din anul 2010 și până în 2015 suprafețele cultivate în sistem ecologic au crescut cu 37%, dar din păcate această
creștere este considerată mică, și anume de doar 2,1%, dacă este raportată la totalul suprafețelor agricole.
Menționând cuvintele fostului ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin: “Sigur că cifra de

6

Ministerul Agriculturii și a Dezvoltării Rurale, Dinamica operatorilor și a suprafețelor în agricultura ecologică,
http://www.madr.ro .
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290.000 de hectare este impresionantă și este bună, dar ca procent cred că avem un spațiu foarte mare pentru a
ne dezvolta”.7
De asemenea, pentru a evita scăderea suprafețelor cultivate în regim ecologic și pentru a valorifica potențialul
României în ceea ce privește producția ecologică, Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2020 ,
acordă facilități și sprijin direct pentru sectorul agriculturii ecologice prin măsuri dedicate sectorului bio.
Prin PNDR 2020, agricultura ecologică beneficiază de o alocare directă de 268 milioane de Euro (din care 200,7
milioane de Euro finanțarea Uniunii Europene prin fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Astfel,
prin Măsura 11, “Agricultura ecologică”, vor fi sprijiniți fermierii activi înregistrați în sistemul de agricultură
ecologică, atât pentru operțiunile realizate în vederea conversiei la agricultură ecologică (subMăsura 11.1), cât
și pentru menținerea certificării în agricultura ecologică (subMăsura 11.2). Sprijinul financiar acordat va ține
cont de diferențele între tipurile de culturi, dar și de perioada între conversie și certificare.
Alte măsuri din PNDR 2020, care susțin direct sau indirect componenta de agricultură ecologică, sunt:
- Măsura 4- “Investiții în active fizice” are în vedere disponibilitatea sprijinului pentru investiții în tehnologii noi
și eficiente de reducere a poluării și a eroziunii solului, modernizarea echipamentelor de irigații în fermă și în
cadrul sistemelor secundare din afara fermelor și nu în ultimul rând, producția și utilizarea energiei din surse de
energie regenerabilă în ferme care vor contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea performanței de mediu în
cadrul multor ferme.
- Măsura 8- “Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor” aduce beneficii
potențiale pentru protejarea biodiversității, reducerea eroziunii solului și îmbunătățirea calității apei.
- Măsura 10- “Agromedio și climă” și Măsura 11- „Agricultură ecologică” vor viza direct protecția, conservarea și
utilizarea responsabilă a biodiversității, solului și apei pe terenurile agricole, prin menținerea practicilor agricole
tradiționale extensive, reducerea semnificativă a utilizării inputurilor agrochimice, conservarea resurselor
genetice animale din rase locale în pericol de abandon și introducerea/menținerea practicilor de gestionare a
exploatațiilor agricole ecologice. Măsura 10 continuă, de asemenea, să sprijine conceptul important de
agricultură de Înaltă Valoare Naturală (HNV), fiind îmbunătățită cu submăsuri suplimentare axate pe
conservarea biodiversității pe tipuri specifice de habitat. Totodată, sunt acordate plăți compensatorii
beneficiarilor care dețin terenuri arabile în zone care prezintă un risc mare de deșertificare, pentru promovarea
adaptării la condițiile de secetă a sistemelor de cultivare și recoltare.
- Măsura 13-“Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” va
contribui la protecția factorilor de mediu locali, biodiversitatea, solul sau peisajele și menținerea viabilității
zonelor rurale prin reducerea fenomenului de abandon al activităților agricole. Utilizarea de practici benefice
pentru protecția solului în lucrările de exploatare forestieră și reducerea numărului de investiții siviculturale,
promovate prin Măsura 15 - “Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea biodiversității și protecția
resurselor de sol pe terenurile forestiere“.
- Măsura 16- “Cooperare” reprezintă un sprijin potențial pentru dezvoltarea unor proiecte pilot, noi tehnologii
și practici, inovatoare care să adreseze probleme specifice de management al mediului.
În viziunea PNDR 2020, agricultura ecologică furnizează servicii de mediu, prin asigurarea protecției
biodiversității, reducerea poluării, a emisiilor de dioxid de carbon, asigurarea unor condiții de bunăstare a
animalelor și dezvoltarea activităților economice la nivel local.8

b) LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ A AGRICULTURII ECOLOGICE

7
8

http://www.paginadeagricultura.ro
EuroAgricultură, Maria Cătărău Medeanu, Agricultura Biologică, decembrie 2015.
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Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a produce hrană mai curată, mai potrivită metabolismului
uman, în deplină corelație cu conservarea și dezvoltarea mediului. Unul dintre principalele scopuri ale
agriculturii ecologice este producerea de produse agricole și alimentare proaspete și autentice, prin procese
create să respecte natura și sistemele acesteia. Așadar producția agriculturii ecologice trebuie să se
conformeze atât normelor cuprinse în legislația comunitară, cât și normelor normelor naționale din acest
domeniu. Aceste norme, alături de definirea metodei de producție în sectorul de producție vegetală,
animalieră și de acvacultură reglementează și următoarele aspecte legate de sistemul de agricultură ecologică:
procesarea, etichetarea, comerțul, importul, inspecția și certificarea. Prevederile privind etichetarea
produselor obținute din agricultură ecologică, stabilite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind
producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și în Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 sunt foarte precise și au în vedere oferirea
încrederii depline a consumatorilor în produse ecologice, ca produse obținute și certificate în conformitate cu
reguli stricte de producție, procesare, inspecție și certificare. Pentru obținerea și comercializarea produselor
ecologice care poartă etichetele și siglele specifice, producătorii trebuie să parcurgă un proces strict
reglementat de următorul cadru legislativ:
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000, privind produsele agroalimentare ecologice;
- ORDIN nr. 317/190 din 11 mai 2006, privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii, alimentației și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare
ecologice;
- ORDIN nr. 219 din 21.03.2007 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulilor privind
înregistrarea operatorilor în agricultură ecologică;
- ORDIN nr. 51 din 1 martie 2010, pentru aprobarea regulilor nationale privind autorizarea importurilor de
produse agroalimentare ecologice din țări terțe;
- ORDIN nr. 252 din 2010, pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale
nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică;
- HOTĂRÂRE nr. 759 din 21 iulie 2010 cu modificările și completările ulterioare, privind acordarea de ajutoare
specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică;
- ORDIN nr. 17 din 20 ianuarie 2011 privind aprobarea reducerilor și excluderilor aplicabile cererilor de plată a
ajutorului specific pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică;
- HOTĂRÂRE nr. 590 din 8 iunie 2011, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.759/2010
privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de
agricultură ecologică;
- ORDIN nr. 147 din 16 iunie 2011, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale nr. 17/2011 privind aprobarea reducerilor și excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific
pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică;
- ORDIN nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în
agricultură ecologică;
- HOTĂRÂRE nr. 418 din 26 iunie 2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind
acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură
ecologică;
Trecerea de la agricultura convențională la cea ecologică nu se face brusc, ci prin parcurgerea unei perioade
tranzitorii, “numită perioadă de conversie”, care are o durată de:
- 2 ani pentru culturile de câmp anuale;
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- 3 ani pentru culturile perene și plantații;
- 2 ani pentru pajiști și culturi furajere;
- 12 luni pentru vite pentru carne;
- 6 luni pentru rumegătoare mici și porci;
- 6 luni pentru animale de lapte;
- 10 săptămâni pentru păsări pentru producția de carne, cumpărate la vârsta de 3 zile;
- 6 săptămâni pentru păsări pentru producția de ouă;
- 1 an pentru albine, dacă familia a fost cumpărată din stupine convenționale;
Etapele de parcurs pentru un producător de produse ecologice sunt:
1. Perioada de conversie
Înainte de a putea obține produse agricole ce pot fi comercializate cu mențiunea “produs obținut din
agricultură ecologică” exploatația trebuie mai întâi să parcurgă perioada de conversie. Pe durata întregului lanț
de obținere a unui produs ecologic, operatorii trebuie să respecte permanent regulile stabilite de
Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consilului. Ei trebuie să-și supună activitatea, din exploatație, unor vizite de
inspecții, ale organismelor de inspecție și certificare pentru a se asigura că fermierii respectă legislația în
vigoare privind produsele ecologice.
2. Înregistrarea activității
Înregistrarea producătorilor în agricultură ecologică, este obligatorie în fiecare an.
Înregistrarea activității ca producător, procesator, importator, distributor, comerciant în agricultura ecologică
la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din județul unde se află unitatea/ferma, prin completarea
fişelor de înregistrare care îi conferă calitatea de producător în agricultuă ecologică. Procedura de înregistrare
a producătorilor în agricultură ecologică este reglementată prin Ordinul nr. 1253/2013 pentru aprobarea
Regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultură ecologică, cu completările și modificările ulterioare.
Ca urmare a procesului de înregistrare, M.A.D.R elaborează în fiecare an lista operatorilor din agricultură
ecologică care este pusă la dispoziția celor interesați.
3. Contract cu un organism de inspecție și certificare
În vederea inspecției fermei sale și pentru obținerea certificatului de produs ecologic, producătorul trebuie să
încheie un contract cu un organism de inspecție și certificare aprobat de MAPDR. În România, controlul și
cerificarea produselor obținute din agricultura ecologică este asigurată în prezent de organisme de inspecție și
certificare private. Acestea sunt aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe baza criteriilor de
independență, imparțialitate și competență stabilite în Ordinul nr.181/2012 pentru aprobarea Regulilor privind
organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare și de
supraveghere a activității organismelor de control. Aprobarea de către M.A.D.R a organismelor de inspecție și
certificare este precedată, în mod obligatoriu, de acreditarea acestora realizată de către un organism abilitat în
acest scop.
Lista organismelor de inspecție și certificare aprobate de M.A.D.R pentru efectuarea inspecției și certificării
produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile art.4 al Ordinului
Ministerului nr. 181/2012 și art. 27 al Regulamentului (CE) 834/2007, este:
- BCS ÖKO-GARANTIE ROMÂNIA S.R.L, acreditat de DAKKS
- S.C ICEA ROMANIA S.R.L, acreditat de ACREDIA
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- S.C ECOCERT S.R.L, acreditat de COFRAC
- S.C. ECOINSPECT S.R.L., acreditat de RENAR
- BIOS S.R.L ITALIA -SUCURSALA ROMÂNIA, acreditat de ACCREDIA
- LACÓN PRIVATE INSTITUTE FOR QUALITY ASSURANCE AND CERTIFICATION OF ORGANICALLY PRODUCED
FOODSTUFFS SRL, GERMANIA - SUCURSALA BUCUREŞTI, acreditat de DAKKS
- AGRECO R.F. Göderz GMBH GERMANIA- SUCURSALA ROMÂNIA, acreditat de DAKKS
- BIOAGRICERT ITALIA SRL – SUCURSALA ROMÂNIA, acreditat de BIOAGRICERT ITALIA
- AUSTRIA BIO GARANTIE S.R.L SUCURSALA ROMÂNIA, acreditat de Ministerul Federal al Economiei, Familiei
și Tineretului din Austria
- CERTROM SRL, acreditat de RENAR
- SC ECOROISCERT SRL, acreditat de RENAR
- MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE, acreditat de RENAR
- CERES ORGANIC CERT SRL, acreditat de DAKKS
- BIO CERT TRADIȚIONAL SRL
4. CERTIFICAREA
În urma controalelor efectuate de organismele de inspecție și certificare, operatorii care au respectat regulile
de producție vor primi certificatul de produs ecologic și își vor putea eticheta produsele cu mențiunea
„ecologic”. Pe eticheta aplicată unui produs ecologic sunt obligatorii următoarele mențiuni: referire la
producția ecologică, siglele, numele și codul organismului de inspecție și certificare care a efectuat inspecția și
a eliberat certificatul de produs ecologic. Sigla națională “ae”, specifică produselor ecologice, alături de sigla
comunitară sunt folosite pentru a completa etichetarea, în scopul identificării de către consumatori a
produselor obținute în conformitate cu metodele de producție ecologică.

Sigla “ae”, proprietate a M.A.D.R, garantează că produsul astfel etichetat, provine din agricultura ecologică și
este certificat de un organism de inspecție și certificare aprobat. Dreptul de utilizare a siglei “ae” pe produsele,
etichetele și ambalajele produselor ecologice îl au producătorii, procesatorii și importatorii înregistrați la
M.A.D.R. Pentru a obține dreptul de utilizare a siglei „ae” de certificare și a siglei „ae” de comunicare,
solicitanții vor completa cererile de solicitare.
Însă aplicarea logului UE pe produsele alimentare preambalate este obligatorie de pe data de 1 iulie 2010.
Folosirea logului comunitar UE trebuie să fie însoțită de indicarea locului de producere al materiilor prime
agricole. Logo-ul comunitar oferă recunoașterea produselor certificate ecologic în întreaga Uniune Europeană.
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Consumatorii care cumpără produse care poartă sigla națională și logul comunitar pot avea încredere că 95%
din incredientele produsului au fost obținute conform producției ecologice și produsul respectă regulile de
producție ecologică. În plus, produsul poartă numele producătorului, procesatorului sau vânzătorului și
numele sau codul organismului de inspecție și certificare.9

5. ORGANIZAREA COMERCIALIZĂRII
Organizarea comercializării produselor ecologice constituie un element important din filiera de agricultură
ecologică. Comercializarea produselor ecologice se face numai de comercianți înregistrați la M.A.D.R., prin
diferite canale de piață: vânzări de la poarta fermei, vânzări prin magazine en-gros, vânzări prin magazine
specializate, vânzări prin bursa on-line pentru produse ecologice și vânzări prin piețe sezoniere.

c) OPERATORI AI SECTORULUI BIO
Producția produselor ecologice implică: producătorii, procesătorii, exportatorii, importatorii,
comercianții și magazinele. Începând cu anul 2010, numărul operatorilor a crescut anual de
aproximativ trei ori față de anul precedent. Aceasta s-a datorat în special măsurilor de sprijin existente
pentru perioada de conversie acordate în baza art. 68 al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 de stabilire a
unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole
comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori.

Sursă: colectare date statistice MADR

9

Ministerul agriculturii și dezvoltării rurale, agricultura ecologică.
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Potrivit datelor furnizate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în anul 2012 s-a înregistrat cel mai
mare număr de operatori în domeniul agriculturii ecologice, respectiv 15.544.
Numărul s-a redus la 15.194 în anul 2013, și la 14.470 în anul 2014. 10
În ceea ce privește sectorul de produse procesate, în anul 2012 s-a înregistrat o creștere semnificativă a
numărului de procesatori, iar gama de produse ecologice a fost mult mai diversificată cuprinzând: produse
procesate din lapte de vacă și oaie (telemea, swaitzer, unt, smântână etc.), produse procesate din soia (lapte,
tofu, pate, crochete), ulei din floarea soarelui, sortimente variate de produse de panificație (pâine, paste
făinoase, fursecuri) produse procesate din orez, fulgi de cereale, ceaiuri din plante, sucuri din fructe de pădure,
produse procesate din semințe de cânepă, subproduse apicole (ceară, propolis, polen), produse procesate din
carne de porc (cârnați, jambon) și vin ecologic. Piața de produse ecologice din România este abia într-o fază
incipientă de dezvoltare, lipsind date viabile privind dimensiunea acesteia. Deși consumul de produse ecologic
se află într-o ușoară creștere, acesta reprezintă un procent mic din consumul total de produse agroalimentare.
În 2011, vânzările de produse ecologice au atins aproximativ 1% din întreaga piață de vânzare cu amănuntul din
România, potrivit estimărilor asociațiilor de profil. În același an, exporturile au înregistrat o valoare totală de
200 de milioane de euro (de două ori mai mare decât în anul anterior), în timp ce piața internă a atins 89 de
milioane de euro, cu o creștere anuală constantă de 20%.
Cea mai mare parte a consumului domestic este acoperit de importuri, în vreme ce România este încă un
exportator net de mărfuri ecologice brute. Cele mai multe produse sunt vândute la export sub formă de
materie primă în țările din Vest și se întorc la prețuri duble sau triple. În prezent, doar 20% din produsele
ecologice de pe rafturile magazinelor sunt autohtone, pentru că fermierii români nu au unități de procesare, iar
mulți au văzut în export un profit imediat.11 Și din moment ce, sectorul de procesare este insuficient dezvoltat ,
pentru că întregul lanț de furnizare a produselor ecologice este încă neconsolidat, multe dintre produsele
certificate sunt vândute ca produse convenționale. Cu toate acestea, accesibilitatea produselor ecologice s-a
îmbunătățit semnificativ în ultimii doi, mai ales datorită interesului comercianților cu amănuntul. Astăzi,
aproape toate marile lanțuri de magazine, printre care supermarket-uri, hypermarket-uri, prezintă la vânzare
produse ecologice și constituie cele mai importante canale de distribuție a produselor certificate în România.12
Printre exportatori de produse ecologice românești pot fi menționați: Dorna Lactate, Delta Dunării Organics,
Apiprodex, etc., pe când printre importatori se află: Mega Image, Sano Vita, Nutrimold, Ecofrut, Apiprodex și
Natura Land. În ceea ce privește comercianții produselor ecologice, există mulți comercianți mici, persoane
fizice, neorganizați, multe direcții silvice, dar și câteva firme mari care sunt în general și producători și
procesatori.
Magazinele specializate în comercializarea produselor ecologice sunt:
- Magazin “BIOCOOP”: BIOCOOP Sibiu este o asociație între producători, procesători și comercianți. Magazinul
BIOCOOP a fost deschis în Sibiu în anul 2004 și comercializează produsele bio ale asociaților.
- Magazinele Naturalia (www.naturalia.ro)
- Pukka Food SRL, care comercializează brânzeturi,preparate tradiționale din carne, ouă,fructe și legume de
sezon, pâine, conserve, dulciuri, vinuri, sucuri, ceaiuri și cafele, mâncare pentru bebeluși, cosmetice naturale și
detergent.
- Bio Market: Life Care Corp SRL, comercializează produse alimentare și cosmetice pentru copii, legume, fructe,
carne și mezeluri, lapte și produse lactate, alimente de bază, pâine, sucuri, dulciuri și delicatese, băuturi, pet
food și terminând cu produse pentru igiena personală și cosmetice sau detergenți și produse pentru
întreținerea curățeniei. Marea parte din aceste produse sunt importate în condiții de exclusivitate de la
producătorii din Germania și Austria.
- Life Care este primul brand românesc bio care deține, potrivit reprezentanților săi, 70% din piața bio din
România cu produse cosmetice, detergenți biologici și suplimente alimentare ale celor mai buni producători
10

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Dinamica operatorilor și a suprafețelor în agricoltură ecologică.
Agricultura ecologică aduce profit la export, http://www.digi24.ro.
12
PNDR 2014/2020: plăți compensatorii de până la 620 de euro pentru conversia la agricultura ecologică,
http://www.stiriagricole.ro.
11
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bio din lume. Portofoliul LifeCare se compune în proporție de aproximativ 85% din produse bio. Segmentul
cosmeticelor reprezintă 60% din vânzările companiei. Life Care își distribuie produsele prin: network marketing
și prin reatail-ul clasic (magazine naturiste, hipermarketuri, propriul magazin, Bio Martkt). Din august 2008, Life
Care a început comercializarea produselor bio prin rețeaua Carrefour, și este unul dintre inițiatorii Asociației
Producătorilor și Importatorilor de produse bio din România.13

d) ANALIZĂ DE MARKETING
Termenul “marketing” semnifică: organizarea procesului de concepție a produselor, producția, desfacerea și
activitatea de comunicare, pornind de la ideea de cunoaștere a cerințelor consumatorilor sau utilizatorilor, în
scopul satisfacerii celor mai exigente cerințe ale acestora.
După Stanton „Marketingul este un întreg sistem de activități economice referitoare la programarea, prețurile,
promovarea și distribuirea produselor și serviciilor menite să satisfacă cerințele consumatorilor actuali și
potențiali”.
Specialiștii americani Joel Evans și Barry Berman consideră următoarele funcții de bază ale marketingului, care
de fapt, determină conținutul activității:
1. Analiza și cercetarea de marketing a mediului firmei, adică: urmărirea și cercetarea acelor factori externi
care pot influența succesul sau eșecul firmei care sunt: sistemul economic, concurența și furnizorii.
2. Analiza consumatorului prin examinarea și evaluarea caracteristicilor acestuia (nevoile, procesele
cumpărare etc. )

de

3. Programarea produselor și a producției de bunuri, idei, servicii, care are în vedere: dezvoltarea și apărarea
produselor și sortimentelor, apărarea poziției mărcii, ambalajul, eliminarea produselor vechi, promovarea
noului etc.
4. Programarea distribuției prin activități cuprind: stabilirea canalelor de distribuție, logistica distribuției,
depozitarea mărfurilor, transportul, vânzările etc.
5. Programarea promovării prin acțiuni combinate de reclamă, publicitate, promovarea vânzării prin
intermediari, a relației firmei cu publicul etc.
6. Programarea prețului adică stabilirea unei politici în domeniul categoriilor de prețuri, a nivelurilor acestora,
a termenelor de plată, utilizarea prețului ca factor activ sau pasiv.
7. Responsabilitatea socială, orice firmă are obligativitatea de a oferi bunuri, servicii și idei sigure, folosibile,
corespunzătoare din punct de vedere etic, moral, și a mediului înconjurător.
8. Managementul marketing-ului, funcție integratoare care se referă la luarea deciziilor privind elaborarea,
aplicarea, controlul planurilor/programelor de marketing, evaluând implicațiile organizaționale, financiare și
umane.14
Ținând cont de definițiile prezentate mai sus, poate fi dezvoltată o analiză de marketing a sectorului agricol
ecologic în România, care să țină cont de cota de piață a produselor ecologice, de calitatea acestora și de
comportamentul consumatorilor. Cu o suprafață agricolă de 14,8 milioane de hectare, în sectorul agriculturii
ecologice, România poate deveni furnizorul de produse ecologice al Europei întrucât are cantitatea cea mai
mică de azot utilizată la hectar, aceasta fiind de peste 20 de ori mai mică decât în Olanda.15 Solul este în mare
parte „odihnit” și în multe regiuni, relativ “curat”, câștigând în acest fel un important avantaj competitiv
echivalând între 6 până la 8 ani (echivalentul perioadei de conversie necesare pentru a elimina rezidurile
13

Despre Piața Bio din România, pdf. www.infomina.ro.
Marketing-elemente elemente fundamentale, strategii și tactici, marketingul și importanța sa în economie, pdf.
http://antreprenoriat.upm.ro.
15
Boianoiu (MADR): Romania poate deveni furnizorul de produse ecologice al Europei, http://www.business24.ro.
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chimice și fertilizatorii) în comparație cu multe zone la nivelul Uniunii Europene. În plus, Bărăganul și Câmpia de
Vest au unul dintre cele mai fertile terenuri agricole din UE.
Cererea pentru această categorie de produse este în creștere atât la export cât și la nivel intern, dar vânzările
totale de produse BIO în România ajung la aproximativ 10 milioane de euro, ceea ce reprezintă sub 1% din
piața de retail și foarte puțin față de 5-6 %, cât este media europeană.
Cererea consumatorilor pentru această categorie de produse se concentrează în principal la nivelul economiilor
dezvoltate și acest lucru poate să fie explicat in principal prin intermediul a doi factori:
- prețurile “premium” folosite pentru comercializarea produselor alimentare ecologice, în strânsă legătură cu
puterea de cumpărare a consumatorilor din aceste regiuni;
- nivelul de educație și informare cu privire la avantajele consumului de produse ecologice (siguranță
alimentară, protecția mediului, sănătate, etc.)
De asemenea pot fi luați in considerare și următorii factori:
- Localizarea: regiuni urbane, în pondere majoritară fiind localizați în orașe mari;
- Comportamentul consumatorului: alegerea se bazează pe calitate, proveniență, metode de producție;
- Factori demografici: la nivel ridicat de educație, studii superioare, cu standarde sociale mediu-ridicate, vârstă
cuprinsă între 25-45 ani;
- Putere de cumpărare: nivel mediu și ridicat al veniturilor, nivel ridicat al puterii de cumpărare.
În baza proiectului CONSUMECO, condus de către USAMV București, al cărui obiectiv a fost dezvoltarea unor
strategii de marketing care să ducă la creșterea competitivității economice a producătorilor români de produse
alimentare ecologice, factorii care pot duce la o dezvoltare internă mai mare a pieței de produse ecologice sunt
legați de comportamentul consumatorilor români și se disting în:
Factori care trebuie înțeleși și luați în considerare de agentul economic:
Consumul, care depinde de: - factori demografici (vârstă, gen, educație);
- factori economici (venit, sensibilitate la preț);
- factori psihografici (stil de viață, valori, credințe);
- factori fiziologici (metabolism, alergii, starea de sănătate).
Mediul, care este constituit de: - structura familiei;
- factori culturali;
- obiceiuri, tradiții;
- religie;
- norme sociale și norme morale personale.
Factori care pot fi influențați de către agentul economic:
Alimentul: - caracteristicile produsului (gust, aromă, valoarea nutrițională, textura);
- calitatea percepută;
- beneficii percepute vs. riscuri și costuri percepute;
- modul de producție;
- experiența cu produsul cu marca/cu producătorul.
Contextul:

- disponibilitatea la raft;
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- conveniența percepută;
- ocazia de consum;
- situația de utilizare, locația și timpul.
Din punctul de vedere al consumatorului român, produsele ecologice înseamnă un preț premium pentru un
produs pe care îl găsește la un preț cu până la 70% mai mic în piață sau în grădina bunicii de la țară. Pentru a putea
influența vânzarea produselor ecologice, agentul economic trebuie să-și pună următoarea întrebare: DE CE AR
PLĂTI CONSUMATORII DIFERENȚA pentru produsele ecologice certificate, vândute în magazinele specializate sau
de pe raftul Bio al retailerilor?
AR PLĂTI pentru că:
- sunt produse sănătoase (traduse de consumatori prin faptul că nu conțin E-uri, OMG-uri, fertilizatori sau
pesticide);
- sunt produse naturale;
- sunt mai gustoase (nu au gustul artificial al produselor din supermarket, ci cel al produselor tradiționale);
- schemele de identificare internațională sunt de încredere.
NU AR PLĂTI pentru că:
- sunt scumpe
- sunt greu de diferențiat de produsele „de la țărani” necertificate;
- au varietate restrânsă (în special la fructe, legume și produse din carne);
- se găsesc doar în câteva magazine specializate premium și în marile magazine de retail
- nu există producție cu adevărat ecologică deoarece producătorii români nu respectă normele impuse de sistemul
de producție ecologică.

Deci, pentru a ameliora extinderea pieței produselor ecologice, operatorul economic trebuie să ia în considerare
motivele pentru care consumatorul nu ar fi dispus să plătească pentru un produs ecologic. Dacă produsul bio este
considerat scump de către consumator, atunci operatorul economic trebuie să dezvolte piața produselor
ecologice, prin mărirea volumului producției, deci a ofertei. Făcând acest lucru, prețurile produselor ecologice se
vor reduce semnificativ. Dacă identificăm operatorul economic cu un actor politic, care are capacitatea de a lua
decizi la nivel național, atunci, majorarea ofertei produselor ecologice se poate obține prin activarea unor politici
de promovare pentru aceste produse.
De exemplu, un sprijin economic adresat producătorilor acestor produse, ar fi foarte eficient pentru a ridica, la
nivel național, producția produselor bio. În ceea ce privește faptul că aceste produse sunt “greu de diferențiat de
produsele de la ţărani necertificate”, operatorul economic trebuie să includă în comunicarea sa elemente de
diferențiere relevante pentru consumatori, cu accent pe garanția și încrederea oferită de o schemă de certificare.
Pentru a oferi o ofertă diversificată de produse ecologice, în special legume și produse din carne, ar fi necesară o
mărire a numărului de procesători ale acestor produse. Pentru a rezolva chestiunea disponibilității acestor
produse, ar fi necesară extinderea acestora și în format de magazine mai mici, de cartier pentru ușurarea
accesului la aceste produse. În ceea ce privește faptul că “nu există producție cu adevărat ecologică pentru că
producătorii români nu respectă normele sistemului de producție ecologică”, operatorul economic, trebuie să facă
în așa mod încât consumatorii să aibă încredere în organele de control și certificare a produselor ecologice.
Acestea vor obține încrederea consumatorilor, numai atunci când vor aplica norme de sancționare foarte stricte
pentru producătorii care nu respectă normativele agriculturii ecologice.
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4. În Italia
a) SUPRAFEȚE DESTINATE AGRICULTURII ECOLOGICE
Elaborarea SINAB pe datele furnizate Ministerului Agriculturii și a Pădurilor, de către Organele de Control,
evidențiază că suprafețele destinate agriculturii ecologice în Italia în anul 2013 sunt 1.317.177 hectare, adică o
zecime din terenurile totale arabile, cu o creștere de 12,8% față de anul precedent. Principalele orientări
productive sunt pășunile, furajele si cerealele.

Creșterea suprafețelor destinate Agriculturii Bio
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Din anul 2012 până în anul 2013 s-a asistat la o creștere globală de 12,8%. Potrivit datelor procurate de
FederBio, în 2014 creșterea cifrei de afaceri a fost cu 8% mai mare față de anul precedent, ajungând la 2,6
miliarde de euro numai având în vedere piața internă. Exporturile adaugă o valoare de 1,06 miliarde de euro la
total.

b) OPERATORI ÎN SECTORUL BIO
În ceea ce privește operatorii din sectorul bio, în 2013 au fost înregistrați 52.383 dintre care: 41.513 de
producători exclusivi; 6.154 intermediari exclusivi (inclusiv companiile implicate în operațiuni de vânzare cu
amănuntul); 4.456 care îndeplinesc ambele activități (producție și intermediere) și 260 de operatori care
efectuează activități de import.
În 2013, operatorii au crescut cu 5,4%, comparativ anului 2012. Ca și în anii precedenți, în 2013, Sicilia și
Calabria se dovedesc a fi regiunile cu cel mai mare număr de agricultori de produse bio.
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Evoluția numărului de operatori în sectorul Bio
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c) PIEȚELE PRODUSELOR BIO

Variația procentuală de produse ecologice în cumpărături
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Pe baza datelor, din Panelul de gospodării GFK- Eurisko, elaborate de Ismea, se poate confirma cu ușurință că
în primele luni ale anului 2014 s-a înregistrat o creștere evidentă, de 17,3% , a achizițiilor domestice pe piața
produselor biologice ambalate. Între 2011 și 2013, după cum se poate observa urmărind graficul și tabelul de
referință, modificarea procentuală părea să fi scăzut, având o înălțare rapidă în 2014, atunci când cheltuielile
sectorului de agribusiness convențional a scăzut de (-1,4%). Având în vedere anul 2014 și analizându-l pe
categorii de produse putem observa că procentul de achiziții al acelui produs diferențiat în cele două categorii
“BIO” și “Non BIO”, rezultă mai înalt pentru produsele din categoria “BIO”. Creșterea totală pare a fi cea mai
mare din urma celor zece ani, în care o cifră similară a fost înregistrată numai în anul 2002.
Conform tabelului, produse care înregistrează creșteri, nu au suferit modificări semnificative pe parcursul
anilor. Acestea sunt paste, orez, substitute ale pâinii, fructe și legume, biscuiți, dulciuri și snacks-uri. Tabelul de
mai jos este rezultatul unei elaborări efectuate de SINAB, prin colectarea datelor pe baza comunicărilor din
partea importatorilor, care sunt obligați să le prezinte, Ministerului Italian al Agriculturii (Decretul ministerial
nr. 700/2011 Anexa 1 și Anexa 2; Decretul ministerial n. 18378/2012 Anexa 1 și Anexa 2), la sfârșitul fiecărui
an. Pe data de 31 decembrie 2013, companiile înregistrate pe lista națională a importatorilor de produse bio
din țări terțe, rezultă a fi 260. Datele referitoare la volumul de produse autodeclarate de aceste companii, au
fost clasificate în șase categorii diferite de produse: cereale, culturi de plante industriale, extracte naturale/
aromatice și de condimente, fructe proaspete și uscate, legume, și produse prelucrate.
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Analiza datelor referitoare la importurile de produse bio din țări terțe demonstrează că în 2013 a existat o
creștere substanțială a valorii totale, de aproximativ 21% comparativ anului 2012. Ceea ce a influențat foarte
mult această tendință este sectorul culturilor industriale (în mod special soia) cu o creștere de 165,31%
comparativ anului 2012. Alte categorii de produse care au înregistrat schimbări pozitive față de anul 2012 sunt
fructele (+52,40%) și legumele (+9,67%). Însă, cerealele, extractele naturale și produsele prelucrate, au
înregistrat o scădere bruscă în ceea ce privește volumul importurilor, în scădere față de 2012, de respectiv
54,56%, 27,36% și 5,96%. Analizând distribuția de importuri pe regiuni geografice și pe tip de produs, apare o
realitate destul de diversificată, în mod special în Asia și America Latină, între 2012-2013. În ceea ce privește
tipul de produse, trebuie remarcat faptul că din țările asiatice (în mod special India, China și Thailanda) se
importă o mare cantitate de cereale (orez și alte cereale grosiere) și de plante tehnice (soia, floarea soarelui și
in), în timp ce din țările care se află în America Latină, se importă în special fructe (în special banane, kiwi și
pere) și produse prelucrate (cafea, ceai, cacao și trestie de zahăr).
Europa, ci nu UE, este continentul care a cunoscut o reducere mai mare a cantităților importate, comparativ
anului 2012 (o reducere totală de -33,93%), cu o scădere semnificativă, care a avut efect negativ asupra
sectorului cerealelor și a culturilor industriale în unele țări din Europa de Est (-98,03%). În alte țări europene,
de fapt, exporturile spre Italia de fructe bio și de produse bio prelucrate au perceput o creștere puternică, de
respectiv +210,60% și de +11,99% față de anul precedent.

Tabelul indică cantitatea de produse bio importate în Italia în anii 2012-2013, pe categorii de produse
(cereale, culturi industrale, fructe proaspete și uscate, extracte naturale, legume, produse prelucrate) și pe
zone geografice (Africa, America Centrală, America de Nord, America de Sud, Asia, Europa din afara Uniunii
Europene și Oceania). Toate valorile sunt exprimate în tone.
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d) NOUL DOCUMENT PENTRU AGRICULTURA BIO REALIZAT DE PNDR
Reforma Politicii Agricole Comune (PAC), referitoare anilor 2014-2020, introduce noutăți importante chiar și
pentru Agricultura Ecologică în cadrul pilonului I și II. În ceea ce privește pilonul I, autoritățile de la Bruxelles
au stabilit ca fermele ecologice destinatare de plăți directe, să primească o plată pentru practicile agricole
benefice pentru mediu, de aproximativ 30%, din venitul total, așa numită ecologizare. În ceea ce privește
dezvoltarea rurală, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 a introdus o măsură specifică pentru agricultura
ecologică (Măsura 11 sau M11), pe când în programarea anterioară sprijinul era legat de o acțiune în cadrul
măsurii agroambientale, garantând fermelor ecologice, posibilitatea de accesare a fondurilor acordate, prin
intermediul uneia dintre măsuri, cu condiția ca angajamentele să fie diferite. În ceea ce privește cantitatea
resurselor publice destinate Măsurii 11, cifra națională este de 8,7%, având o variaţie de la un minim de 1,2%
(Veneto) până la un maxim de 22,4% (Calabria). Totuși, este posibil, ca în faza de implementare a Măsurii 11,
aceasta să fie imbunătățită din punct de vedere financiar, mai ales pentru faptul că este vorba de o măsură
care ar putea majora ușor bugetul de cheltuieli. Acest lucru ar putea explica de ce la sfârșitul anului anului
2013, resursele publice dedicate agriculturii ecologice (Măsura 2014, plățile de agromediu) reprezintă
aproape 24% din totalul cheltuielilor propus de toate PNDR-urile, o sumă mult mai mare decât cea planificată
pentru perioada 2014-2020.
Unele PNDR-uri recunosc agriculturii ecologice capacitatea de a ameliora profitabilitatea și competitivitatea
fermelor agricole și agriculturii în general, precum și creșterea competitivității producătorilor primari prin
integrarea lor în lanțul agroalimentar datorită produselor de calitate, promovarea lor pe piețele locale și
dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare. Cu toate că sectorul bio este singura branșă din cadrul
agroalimentar care în plină criză economică și financiară a înregistrat o creștere constantă și de durată pe
piață de opt ani, strategiile de dezvoltare dedicate agriculturii ecologice, din partea tuturor programelor
naţionale de dezvoltare rurală, sunt slab articulate, adesea limitate substanțial numai la activarea Măsurii 11.
Drept dovadă de o politică care nu ia prea mult seamă de evoluția cerințelor consumatorilor. În mod special,
toate regiunile au activat măsura privind Agricultura Ecologică, dar numai în patru cazuri din 21 ( față de cele
cinci din programarea trecută) există dorința de a sprijini această metodă de producție. Printre măsurile sau
chiar sub-măsurile diferite de M11, cele mai recurente, care implică un tratament preferențial pentru fermele
ecologice în ceea ce privesc prioritățile, criteriile de selecție, creșterea ratei de cofinanțare publică sau care
includ agricultura ecologică printre subiectele de dezbatere, se pot enumera: serviciile de consultanță,
investițiile în ferme agricole, start-up-uri de afaceri pentru tinerii fermieri și înființarea de asociații și
organizații de producători. În octombrie 2015, Programele Naționale de Dezvoltare Rurală, aprobate de
Comisia Europeană rezultau a fi numai 10 din cele 21 prezentate (P.A din Bolzano, Emilia Romagna,
Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, P.A din Trento, Umbria, Veneto).
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Tabelul indică resursele oferite de către Regiunile italiene, în sprijinul sectorului ecologic, din cadrul
Programelor Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

 Producție, prelucrare și consum
1. Legislația agriculturii ecologice
Scopul agriculturii ecologice este de a garanta consumatorilor produse fără reziduuri de pesticide și utilizarea
unui sistem de producție care respectă mediul rural. Această metodă de producție este definită și
reglementată la nivel comunitar prin Regulamentul CE 834/07 și prin Regulamentul de punere în aplicare
889/08, cât și la nivel național de către Decretul Ministerial 220/95. Divulgarea termenului “ecologic” și a
semnul aferent, poate avea loc, numai în cazul în care produsul a respectat metodele de cultivare,
reproducere, manipulare, prelucrare și comercializare în conformitate cu Regulamentul UE, de-a lungul
întregului proces de producție, până la consumatorul final. Sistemul, la nivel național, este bazat pe controlul
de entități private autorizate de Ministerul Agriculturii Politicilor Agricole , care menține funcția de
supraveghere, prin diferite instituții, cum ar fi Inspectoractul Central Fraudă, Administrațiile Regionale și
Comunale, Comunitățile montane, etc., pentru a garanta conformitatea produselor către consumator. Un
produs poate fi denumit de proveniență bio numai în cazul în care îndeplinește următoarele condiții:
1. Conformitatea cu instrucțiunile operative indicate în Reg. CE 2092/91;
2. Verificarea din partea unui organism de control acreditat de a emite declarații de conformitate cu metoda
de producție folosită;
3. Autorizarea de către organul competent de a folosi denumirea “bio” cu simbolul respectiv, conform
normelor stabilite.
4. Capacitatea de a da dovadă de calificarea și de operațiunile de producție, printr-un sistem de înregistrări.
Adeziunea la astfel de sistem necesită impllicare companiei de a respecta criteriile descrise, precum și
normele Regulamentului UE 1151/2012, în privința sistemului de calitate al produselor. Regulamentele
prevăd reglementarea următoarelor compartimente:
- producțiile vegetale: Tehnica se bazează pe utilizarea minimă amateriilor externe, prin
excluderea
produselor sistemice de sinteză pentru protecția culturilor și a produselor minerale sintetice de fertilizare,
preferința pentru resurse organice și tehnici derivate din ferme ecologice, îmbunătățirea condițiilor de
fertilitate a solului și îmbogățirea biodiversității animale și vegetale;
- producțiile animale: Față de tehnica precedentă, aceasta adaugă atenție la bunăstarea animalelor, prin
reducerea intervențiilor veterinare, exceptând cele legate de creșterea producției, și preferând hrana
biologică, și de preferință produse care provin din aceeași companie, urmând așadar obiectivul de a crea un
“ciclu închis” (auto-sustenabil) în armonie cu natura.
- prelucrarea: Pentru realizarea produselor biologice este prevăzută utilizarea unor structuri adecvate, care
sunt curăţate în cazul în care în același loc au fost prelucrate produse convenționale; De asemenea, este
permis un număr limitat de aditivi, conservanți, corectori de aciditate, etc. Este obigatorie punerea în
aplicare a procedurilor de operare pentru a preveni amestecarea și contaminarea cu produse convenționale,
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asigurând astfel conformitatea materiilor prime, supravegherea proceselor de producție și conformitatea
ulterioară a produselor realizate. Sunt permise numai procesele de producție de natură fizică, mecanică sau
de fermentație.
Scopul final este acela de a garanta starea de sănătate a produselor, conservarea calității nutriționale,
menținerea aromelor și în cele din urmă:
- etichetare: Se referă numai la produsele care au urmat regulile stabilite în punctele de mai sus și pentru
care acest lucru poate fi dovedit datorită unui sistem de înregistrări. Regulilor de comunicare stabilite, la
nivel general, se adaugă o serie de indicații precum și sigla care reamintește respectarea metodei de
producție adoptată. Regulamentul prevede ca produsul să păstreze transmiterea informațiilor, în legătură cu
originea agricolă, la care există o trimitere explicită, pe baza căreia, produsul este prezentat nu ca biologic, ci
ca produs al Agriculturii Ecologice.

a. ORGANELE DE CERTIFICARE ȘI ACREDITARE

Singurul organism național de acreditare desemnat de Guvernul italian. Funcția sa este
aceea de a certifica competența, imparțialitatea și independența laboratoarelor precum și a organismelor
care verifică conformitatea produselor, serviciilor și a profesioniștiilor cu standardele normativelor de
referință, facilitând circulația produselor la nivel internațional. Într-un articol publicat în decembrie 2014 a
fost raportat numărul de organisme în posesia “autorizării de control” conferite de Accredia: 33 de
organisme , cu un total de 45 de acreditări emise, dintre care 12 referitoare la emiterea de certificate de
producție ecologică. În ceea ce privește societăţile certificate în acreditare, în 2013 au fost 132.8158, dintre
care 52.383 din sfera biologică, cu + 5,4 % mai multe față de anul precedent.
Cele mai importante organisme de control și certificare în Italia sunt următoarele:

BIOAGRICERT S.r.l.

CODEX S.r.l.

QCERTIFICAZIONI S.r.l.

BIOS S.r.l.

CCPB S.r.l

ECOGRUPPO ITALIA S.r.l.

ICEA Consorzio

SIDEL S.p.a.

SUOLO E SALUTE S.r.l.

2. Producție
a. CEREALE
Suprafața destinată cerealelor ecologice în anul 2013 este estimată la mai puțin de 191.000 de hectare, în
scădere comparativ anului precedent cu aproximativ 9%. Din cerealele cultivate pe aceste suprafețe a fost
estimată o producție, care depășește 520 de mii de tone. Numai grâul dur acoperă 41% din producția ecologică
totală estimată de cereale, urmată la distanță de producția de orez (17%), grâu comun și orz (15%), orez (11%)
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ovăz (aproximativ 9%) și porumb (aproximativ 8%). În ceea ce privește grâul dur, s-a observat o reducere a
suprafețelor plantate, care se atestă la aproximativ 73.700 de hectare, cu o scădere de 16% pe an. Din toate
suprafețele nationale, cultivate cu grâu dur, culturile biologice reprezintă 6% din total.

Tabelul indică producția de grâu dur biologic în regiunile italiene, în 2013.

b. LEGUME
Investițiile în legume ecologice, în 2013, au fost estimate la 20.157 de hectare, cu o creștere de 4,7% față de
anul precedent. Peste 85% din suprafețe sunt ocupate cu legume, legume-fructe și legume cutivate pentru
tulpină, cu o cotă de respectiv 40,1%, 27,7% și 18,1%. Producția de legume, în schimb, se estimează la mai puțin
de 135 de mii de tone. În ceea ce privește produsul specific, producția cea mai mare în termeni cantitativi este
reprezentată de rosii (cultura care oferă 52,5% din oferta monitorizată de legume bio), urmate de morcovi
(14,5%), conopidă și broccoli (13,5%). Cele trei legume bio, considerate printre cele mai importante în ceea ce
privește suprafața și producția (morcovi, roșii, și conopidă) în 2013 au înregistrat un declin anual al suprafeței
cultivate. În special, morcovii au scăzut cu 9,1% pe 2012, roșiile cu 5,8% și conopida cu 3,9%. Zonele destinate
roșiilor bio, reprezintă 1,3% din suprafața națională destinată cultivării de tomate, pe când cele destinate
morcovilor bio reprezintă 5,4%, iar cele utilizate pentru culturile de conopidă bio, reprezintă 4,7%. La nivel
geografic culturile horticole bio se extind pe aceleași suprafețe teritoriale care sunt dedicate întregimii
produselor horticole. Producția totală de tomate este concentrată în 75% , în patru regiuni: Puglia, Emilia
Romagna, Sicilia și Campania, în timp ce producția biologică provine în procent de 80% din trei regiuni: Emilia
Romagna, Lazio și Sicilia. Printre aceste regiuni, cota cea mai mare din totalul producției bio este deținută de
regiunea Lazio, cu un procent de 7% din total.

Tabelul indică producția estimată de roșii bio în regiunile italiene, pe anul 2013.
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Tabelul indică producția estimată de conopidă și broccoli bio, în regiunile italiene, pe anul 2013.

Tabelul indică producția estimată de morcovi bio, în regiunile italiene, pe anul 2013.

c. FRUCTE
Suprafețele destinate sectorului ecologic, dedicat fructelor și citricelor, în 2013, au fost estimate la
aproape 101 de mii de hectare, cu 29,3% mai mult decât în anul precedent. În ceea ce privește produsul
specific, principalele producții din categoria citricelor, par a fi portocalele, cu o cotă de 33% din întreaga
producție de fructe bio, urmate de producțiile de mere, cu un procent de 16,0 %. Suprafețele dedicate
agriculturii ecologice, pentru cultivarea acestor două produse, în anul 2013, par a fi în scădere anuală de
10% pentru mere și în creștere de 8,3% pentru portocale. Producțiile de fructe bio, urmează în mod
general aptitudinile productive ale zonelor geografice.

Tabelul indică producția estimată de mere bio, în regiunile italiene, pe anul 2013.
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Tabelul indică producția estimată de portocale bio, în regiunile italiene, pe anul 2013.

d. VIȚĂ DE VIE PENTRU VIN
Sectorul producției viticole, în 2013, în ceea ce privește sfera bio, deține o suprafață de aproape 68.000 de
hectare, cu 18,5% mai mult decât în anul precedent. Suprafața viticolă convertită metodei de producție ecologică,
pare a avea o tendință pozitivă, în contratendință cu suprafețele totale viticole, care în 2013, potrivit datelor de
inventar, erau 646.000 de hectare faţă de cele 655.000 din anul precedent. Totodată, reducerea suprafețelor este
un fenomen care a început cu ceva timp în urmă. De exemplu, este suficient să spunem că în 15 ani s-au pierdut
140.000 de hectare. Având în vedere acest lucru, rezultă faptul că suprafețele dedicate producției ecologice, au
crescut, ajungând la un procent de 11% din total. În ceea ce privește producția, în 2013, s-a ajuns aproape la
valoarea potențială de 5 milioane de chintale de struguri de vin, care reprezintă mai mult de 7% din totalul
potențialului național, estimat la aproximativ 3,5 milioane de hectolitri.

Tabelul indică producția estimată de viță de vie bio pentru vin, în regiunile italiene, pe anul
2013.

Distribuția suprafețelor de struguri de vin bio este cu siguranță mai extinsă în Sicilia, regiunea care datorită celor
25.000 de hectare, reprezintă 38% din totalul național, urmată de Puglia, cu peste 9.000 de hectare și o cotă de
14% din total și în final, de Toscana, care atinge aproape aceeași valoare reprezentând 13% din totalul național.
Analizând incidența suprafețelor bio pe totalul suprafețelor cultivate cu viță de vie, Sicilia se plasează în capul
listei cu un procent de 24%, urmată de Marche cu 22% și Calabria cu 20%.

e. LAPTE
Anul 2013 a fost caracterizat de redresarea industriei naționale pe produsele lactate, mai ales în a doua jumătate
a anului în urma unei aprovizionări mai reduse de lapte și ale unor rezultate pozitive privind exportul de brânză și
produse lactate. În special, prețul plătit fermierilor pentru livrările de lapte convenționale, a ajuns în Lombardia, la
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aproape 40 euro/100 de litri (fără premii și fără TVA) astfel înregistrând o creștere de 5,0% față de anul
precedent; Laptele bio a urmat aceeași tendință (+5,6% față de 2012) stabilindu-se pe valoarea medie de 49,81
euro/100 de litri. În cele din urmă, diferența medie dintre remunerația de lapte bio și lapte covențional este de
aproape 10 euro/100 litri, cu 8,2% în creștere de pe un an pe altul.

Graficul prezintă evoluția prețului de lapte crud, bio și convențional, din Regiunea Lombardia, între ianuarie 2012
și decembrie 2013

3. CONSUMUL
În categoria produselor ecologice sunt incluse anumite alimente care au o pătrundere deosebit de bună pe piața,
comparativ cu totalul consumurilor de produse (bio + non bio). Acestea sunt în mare parte, produse bio de larg
consum pentru care consumatorul manifestă o preferință deosebită deoarece consumul unui aliment
convențional implică un risc mai mare pentru sănătate (ex: ouă și omogenizate). Acest lucru se poate referi la
produsele de larg consum (de exemplu gemuri și paste) a căror difuzare în sfera bio, este seminificativ mai mare
decât difuzarea altor produse biologice. Dintre cele mai importante produse bio cele care, în primele cinci luni ale
anului 2014 au avut cea mai mare rată de penetrare sunt marmeladele și gemurile, cu o rată de pentrare de peste
53%. În plus, acest procent, pare a fi în creștere în termini absoluți cu aproape 3 puncte față de aceeași perioadă a
anului 2013. Cu o rată de penetrare de aproape 17%, urmează omogenizatele si produsele înlocuitoare ale pâinii,
cu o dinamică în scădere de respectiv 3 puncte pentru omogenizate și în creștere de un punct pentru produsele
înlocuitoare ale pâinii. Destul de pozitivă și rata de penetrare referitoare la ouă (11%, cu o scădere ușoară în lunile
ianuarie-mai 2013) și cea referitoare la paste (8,4% un procent stabil în primele cinci luni ale anului 2013).
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Tabelul indică rata de penetrare pe produsul total, ale principalelor produse bio confecționate în primele luni
ale anului 2014 (în %).

Dinamica pozitivă a cheltuielilor bio care au caracterizat ultimii ani, depinde și de tendința prețurilor de consum,
mai puțin inflaționiste în comparație cu cele ale produselor convenționale. Potrivit datelor colectate de ISMEA pe
baza celor mai importante lanțuri din marea distribuție organizată, se remarcă de fapt, din 2010 până în 2013, o
tendință ascendentă a prețurilor de produse principale, mult mai redusă pentru sectorul bio decât pentru sectorul
produselor convenționale.

Dinamica prețurilor de consum a principalelor produse ecologice din 2010 și 2013 și confruntarea cu produsele
convenționale corespunzătoare
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 Potențialul românesc
Conform datelor difuzate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se estimează că aproximativ 80% din
producția ecologică a României, este exportată pe piețele europene. 80% din aceste expediții intracomunitare,
includ materii prime, cum ar fi cereale, oleaginoase, miere, fructe de pădure, ulei de floarea soarelui și numai o
mică parte din procent se referă la produsele prelucrate, cum ar fi brânzeturi, vinuri sau produse de panificație
care sunt căutate mai mult pe piața internă, împreună cu ouăle. Principalele țări comunitare care reprezintă
importante pieți de desfacere pentru produsele bio neprocesate (materii prime bio) sunt: Germania, Austria,
Italia, Olanda, Elveția și Danemarca, care în același timp, se află printre principalii furnizori de produse ecologice
procesate. Se estimează că în 2011 importurile de produse bio din România s-au ridicat la o valoare de 75 de
milioane de euro. Sectorul agriculturii ecologice a crescut într-un ritm alert, cu o creștere în 2012 de 8,4 ori mai
mult, față de 2012, ajungând, astfel, la un număr de 26.736 de profesioniști implicați în producția, prelucrarea și
comercializarea produselor bio. Dintre aceștia, 103 sunt implicați în procesarea produselor, 211 în sectorul de
marketing și 26.390 sunt fermieri. Numărul de companii care operează în acest domeniu a crescut de la cele 3.800
de unități din 2007, la aproximativ 27.000 din 2012, înmulțindu-se de șapte ori. În opinia Ministerului Român al
Agriculturii această creștere se datoreză măsurilor de sprijin existente, pentru perioada de conversie, acordate în
baza articolului 68 din Regulamentul (CE) 79/2009. Sectorul ecologic este parte a măsurilor de intervenție
prezente în al doilea pilon al Politicii Agricole Comune, cu un budget din partea Guvernului român de aproximativ
200 de milioane de euro în jur de 2,5% din întregul plan de dezvoltare rurală.
În plus, Guvernul român contribuie cu 50% la costurile suportate pentru exportul de produse bio și participă cu
60% în finanțarea contribuțiilor prevăzute de Regulamentul CE 8/2008, care are scopul de a comprima costurile
de promovare ale produselor bio, bugetul pentru această măsură este de 1,4 milioane de euro pentru toate țările
din Uniunea Europeană, și 2,2 milioane de euro pentru exporturile spre Rusia și Elveția. În ceea ce privește
companiile care procesează produse bio, înregistrate la Ministerul local, în 2012, au ajuns la 103: dintre care, 25
se ocupă cu procesele de transformare ale produselor de morărit și panificație, 25 produc miere și produse
apicole, 17 sunt active în sectorul de transformare a legumelor și a fructelor, 16 produc infuzii de fructe de
pădure, ierburi aromatice și mirodenii, 10 fabrică produse lactate, 5 produc ulei, 4 produc vin și struguri bio, iar
două prelucrează carnea. Agricultura Biologică în România ocupă cel puțin 450.000 de hectare cu un procent de
3% din întreaga suprafață agricolă a țării, de 14,7 milioane de hectare. Mai mult de 70% din această suprafață
este
ocupată de
cultivarea
cerealelor
și
a
plantelor
destinate
prelucrării
industriale,
care se află,
în special în
zonele de
câmpie
situate în
Satu Mare,
Arad, Timiș
și
Dobrogea.
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Evoluția operatorilor și a suprafețelor destinate agriculturii ecologice
Putem remarca creșterea economică pozitivă începând cu 2011 și se prevede să rămână cât mai solidă pe
perioada 2015-2016. De când a început criza, creșterea PIB-ului a fost susținută de redresarea treptată a cererii
interne, cât și de creșterea totală a volumului de exporturi. Conform estimărilor, creștera economică a României
va rămâne solidă, atât în 2015, cât și în 2016, datorită cererii interne. Piața forței de muncă a arătat semne de
ameliorare în 2013, dar și în 2014, cu un nivel relativ stabil al șomajului, chiar dacă ratele de activitate și de
ocupare a forței de muncă sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeană. În concluzie, în România, chiar dacă
inflația a fost întotdeauna la un nivel înalt, în ultimii ani pare să se fi redus, începând cu anul 2014 și se
preconizează că va rămâne la niveluri moderate chiar și în perioada 2015-2016.
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