
n  Avem vinuri bune, însă 
piețele internaționale ră- 
mân inaccesibile pentru pro- 
ducătorii autohtoni  n Unul 
dintre motive este și lipsa unui 
proiect de țară, ca în Republica 
Moldova sau ca în Italia  n Im- 
plicarea autorităților ar duce la 
o promovare a acestei industrii 
și implicit la creșterea cererii 
din afară Pag. S6

Ghidul agricultorului român

Și cercetarea agricolă e în impas. 
Până nu demult un important motor de creștere 
a economiei, agricultura pare să țină tot mai greu 
pasul cu noutățile din domeniu. Cauza principa-
lă este subfinanțarea cercetării, care se resimte, de 
altfel, și în alte sectoare de activitate. Fondurile 
europene accesate au fost singurele care au salvat 
situația în ultimii ani. Pag. S4
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Competiție acerbă  
pe piața utilajelor 

Anul 2017 a fost unul al producţiilor- 
record în agricultură. Nu mai puţin de 
nouă culturi au avut evoluţii spectacu-
loase, apropiate de cele făcute din pix 
în epoca de aur, iar recolta de cereale a 
bătut spre 27 de milioane de tone. Tot 
în nota superlativelor se încadrează și 
atragerea fondurilor europene, agricul-
tura fiind de departe sectorul cu cea mai 
bună absorbţie cu cele 3,3 miliarde de 
euro. Am mai putea aminti aici plata la 
timp a subvenţiilor și demararea unor 
programe de sprijinire a fermierilor. Cine 
nu a auzit astăzi de programul „Alege 
oaia”, un proiect de suflet al ministrului 
Agriculturii, care s-a dovedit a fi un mare 
succes. Dacă la producţii stăm bine,  lu-
crurile se schimbă când vorbim despre 
prelucrare. Deși am ajuns un mare ex-
portator de materie primă, suntem și un 
mare importator de produse prelucrate. 
În timp ce grâul a fost anul trecut cel mai 
exportat produs al agriculturii, pe raftu-
rile supermarketurilor ne îmbie pâinea și 
produsele de patiserie congelate, aduse 
de pe te miri unde. Şi, parafrazându-i 
unul dintre celebrele cuplete ale marelui 
actor Tănase, întrebăm și noi: Şi cu asta 
ce-am făcut?

Anul recordurilor

SUPLIMENT AGRICULTURĂ

Vinurile 
românești,  

greu de 
vândut

De 4 ani, 
ne fuge 
pământul. 
Ce urmează?

Pag. S2


