Pentru a beneﬁcia de mai multe fonduri SAPARD

Micii proprietari de terenuri, sfatuiti
sa se asocieze
MIHAI VEREHA
Saptamana trecuta Agentia Nationala de Consultanta Agricola (ANCA) a organizat o vizita la cele mai reprezentative
unitati cu proﬁl agrozootehnic din judetul Giurgiu. Judetul Giurgiu detine 277.000 de hectare de teren agricol din care
251.879 de hectare reprezinta suprafata arabila, 11.119 hectare pasuni si fanete, iar aproximativ 14.000 de hectare
sunt culturi permanente si gradini familiale. Societatea Agrozootehnica SA din Adunatii Copaceni organizata pe
structura fostului IAS din localitate, are in exploatare o suprafata de 4.059 de hectare dintre care 2.950 de hectare
sunt irigate. Managerul general al societatii Ion Tevanov ne-a declarat ca anul acesta a fost cel mai diﬁcil pentru
agricultura ca urmare a conditiilor de clima foarte nefavorabile. Mai grav este faptul ca desi culturile au fost asigurate sau recuperat banii doar pentru orz si orzoaica, adica in medie 2,1 milioane de lei pe hectar. Agrozootehnica SA trebuie
sa primeasca despagubiri in valoare totala de peste sase miliarde de lei. In aceste conditii societatea inregistreaza
diﬁcultati la plata obligatiilor pentru arendarea terenurilor. Anul acesta statul a sprijinit ferma cu aproximativ 7 miliarde
de lei pe baza legii creditului agricol. Un al doilea sector de activitate al societatii il reprezinta cresterea taurinelor, cu un
efectiv de 1.367 de capete din care 606 vaci pentru lapte. Productia de aproximativ 6.000 de litri de lapte anual pe cap
de animal este prelucrata intr-o fabrica aﬂata in incinta fermei. Produsele lactate asigura o treime din necesarul total al
judetului pentru programul "Laptele si Cornul" iar restul cantitatii se comercializeaza in magazinele din Bucuresti.
Efectivele de animale pe care ﬁrma le detine in momentul de fata sunt contaminate cu leucoza si vor trebui sacriﬁcate.
Desi exista aceasta problema, Ion Tevanov a aﬁrmat ca virusul nu este transmisibil la om, iar laptele este pasteurizat la
95 de grade Celsius eliminandu-se astfel orice pericol de imbolnavire. Totusi, Uniunea Europeana este cat se poate de
clara in aceasta privinta animalele trebuie sacriﬁcate, iar conditiile de prelucrare a laptelui imbunatatite.
Alte doua ferme vizitate in judetul Giurgiu au fost SC Agro Nutrisco Impex SRL si SC Gat Ferme SRL, ambele din orasul
Mihailesti. Cele doua unitati intentioneaza sa acceseze fonduri din programul SAPARD. Agro Nutrisco SRL a fost pana nu
demult inregistrata cu sediul in Bucuresti, iar patronii nu au obtinut ﬁnantarea SAPARD, pe motiv ca exista o concurenta
foarte puternica in Capitala.
S-au cheltuit cateva zeci de milioane de lei pentru intocmirea proiectului, insa fara nici un rezultat.
Pentru a avea sanse mai mari de a obtine ﬁnantarea, ﬁrma a fost nevoita sa-si mute sediul in Mihailesti si urmeaza sa
redepuna proiectul in judetul Giurgiu. Cealalta societate, SC Gat Ferme este singura ferma din tara specializata in
productia de ﬁcat "fois-gras", o delicatesa pe piata europeana. Abia anul acesta a reusit sa inregistreze proﬁt si sa
incheie contracte. Un kilogram de ﬁcat "fois de gras" se vinde cu 900.000 de lei, ferma avand capacitate de 4.000 de
capete lunar de palmipede din specia Moulard. Beneﬁciind de consultanta din partea Directiei pentru Agricultura si
Dezvoltare Rurala (DADR) Giurgiu, Anon Israel intentioneaza sa depuna un proiect pentru ﬁnantare SAPARD in valoare
de 200.000 de dolari, suma necesara modernizarii abatorului. Desi reprezentantii ANCA si DADR aﬁrma ca programul
SAPARD este accesibil pentru toata lumea, este clar ca ﬁnantarile se indreapta spre societatile care dispun de bani.
Studiul de fezabilitate, prefezabilitate, intocmirea proiectului de catre o ﬁrma specializata presupun cheltuieli de zeci de
milioane de lei in cel mai bun caz, insa de obicei suma necesara se ridica la peste o suta de milioane de lei. La acestea
se adauga un procent de 50 la suta din suma investitiei pe care ﬁrma trebuie sa o detina. In aceste conditii, societatile
mici sau intreprinzatorii privati au sanse destul de reduse.
Specialistii ANCA cred ca solutia cea mai buna o constituie asociatiile agricole care sa absoarba prin arenda sau
achizitionare, suprafetele mici de teren detinute de tarani.
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