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Comerţul cu produse agricole
 Comerţul cu produse agricole (CPA) ocupă un rol important 

în politica comercială a fiecărei ţări.
 CPA face obiectul numeroaselor reglementări la nivel 

mondial, european, naţional;
 CPA a făcut şi face obiectul disputelor in negocierile în 

cadrul GATT şi apoi în OMC;
 UE – primul importator mondial de produse agricole;
 UE - al doilea exportator mondial de produse agricole; 
 UE este percepută ca fiind o piaţă puternic protejată; 
 Se doreşte:

 Liberalizarea comerţului, Renunţarea la diferitele forme de 
protecţie tarifară, netarifară şi la subvenţionarea exporturilor. 
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Suprafa ă globală a culturilor transgenice între 1996 i 2010:ț ș
ările industrialȚ izate i în curs de dezvoltare (milioane ha, milioane ș

acri)

Sursă: Clive James, 2010

Ha
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Suprafa ă globală a culturilor transgenice între 1996 i 2010ț ș  pe tipuri 
de culturi (milioane ha, milioane acri)

Sursă: Clive James, 2010

Ha
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Suprafa ă globală a culturilor transgenice între 1996 i 2010ț ș , 
dupa tipul de modificare genetica (milioane ha, milioane acri)

Sursă: Clive James, 2010

Ha
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Rata de adoptare (%) a plantelor transgenice la nivel 
global pentru principalele culturi (milioane ha, milioane 
acri), 2010

Sursă: Clive James, 2010

Ha
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ările în care s-au cultivat plante transgenice în 2010Ț

Sursă: Clive James, 2010
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Suprafa a globală a culturilor transgenice (1996-2010)ț

Sursă: Clive James, 2010
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Realitati OMG la plante in 2010  Realitati OMG la plante in 2010  ((Sursă: Clive James, 2010)

• 148.600.000 ha cultivate cu plante biotehnologice 148.600.000 ha cultivate cu plante biotehnologice 

• 1.000.000.000 ha cultivate 1996-20101.000.000.000 ha cultivate 1996-2010

• 10% din suprafa a globala de 1,5 miliarde ha arabilț10% din suprafa a globala de 1,5 miliarde ha arabilț

• 10% cre terea suprafe elor in 2010, 14.000.000 ha in plusș ț10% cre terea suprafe elor in 2010, 14.000.000 ha in plusș ț

• 29 tari, cu 4 mai mult (Suedia)29 tari, cu 4 mai mult (Suedia)

• 19 tari in curs de dezvoltare, 10 industrializate19 tari in curs de dezvoltare, 10 industrializate

• 59 tari accepta 30 produse modificate genetic59 tari accepta 30 produse modificate genetic

• 15,4 milioane fermieri cultiva, 90% in tari ICD15,4 milioane fermieri cultiva, 90% in tari ICD

• Brazilia + 4 M ha, Australia cre tere de 184% - 653.000 hașBrazilia + 4 M ha, Australia cre tere de 184% - 653.000 haș

                Cultura de plante biotehnologice in lumeCultura de plante biotehnologice in lume
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  Realitati GMO la plante in 2010  Realitati GMO la plante in 2010  ((Sursă: Clive James, 2010)

• Sporuri de produc ie  de 65 miliarde $ (1996-2010)țSporuri de produc ie  de 65 miliarde $ (1996-2010)ț

• Eliminarea utilizării a 393 milioane KG pesticide SUEliminarea utilizării a 393 milioane KG pesticide SU

• Reducerea emisiilor de CO2 cu 18 miliarde KGReducerea emisiilor de CO2 cu 18 miliarde KG

• Echivalentul a 8 milioane de ma inișEchivalentul a 8 milioane de ma iniș

• Conservarea biodiversită ii prin salvarea a 17 milioane hațConservarea biodiversită ii prin salvarea a 17 milioane haț

• Ajutor pentru 14,4 milioane fermieri mici, săraciAjutor pentru 14,4 milioane fermieri mici, săraci

• Reducerea sărăciei in 2015 la jumătate prin optimizareReducerea sărăciei in 2015 la jumătate prin optimizare

                Cultura de plante biotehnologice in lumeCultura de plante biotehnologice in lume



Bucuresti, 08.12.2011 Plante MG în lume, miză şi implicaţii comerciale11

Importuri de soia şi şrot de soia

Importuri srot soia

0,00

20,00

40,00

60,00

UE 27
Altii
Total

UE 27 22,21 24,07 20,98 21,80

Altii 30,33 30,00 30,20 31,41

Total 52,54 54,07 51,18 53,21

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Importuri soia boabe

0,00

20,00

40,00

60,00

China
UE 27
Altii

China 28,73 37,82 41,10 50,00

UE 27 15,29 15,12 13,21 12,90

Altii 25,05 25,18 22,86 24,23

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Sursa: EUROSTAT, Study on the Implications of Asynchronous GMO Approvals for EU Imports of AnimalFeed 

Products Final Report (Contract N° 30-CE-0317175/00-74) 
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Productia de carne de porc - UE m ii t
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Productia de carne de pasare - UE m ii t
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Producţii şi Exporturi, carne porc şi pasăre, UE 27, 2005- 2010

 Carne porc 
 22573,2 mii t prod 2010
 1236,45 mii t exp în 

2010
 3727,35 mil USD

 Carne pasăre
 9863,1 mii t prod 2008
 857,06 mii t în 2008
 1325,27 mil USD

 Sursa: EUROSTAT, Study on the 
Implications of Asynchronous GMO 
Approvals for EU Imports of Animal 
Feed Products Final Report (Contract 
N° 30-CE-0317175/00-74) 
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Importuri de soia şi şrot de soia

Sursa: EUROSTAT, Study on the Implications of Asynchronous GMO Approvals for EU Imports of AnimalFeed 

Products Final Report (Contract N° 30-CE-0317175/00-74) 

Exporturi soia boabe
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Argentina 9,56 13,84 5,59 11,50

Brazilia 23,49 25,36 29,99 28,45

SUA 30,39 31,54 34,82 40,69

Altii (Par, Can) 7,88 8,85 6,87 10,20
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Exporturi srot soia
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Argentina 25,63 26,82 24,03 25,38

Brazilia 12,72 12,14 13,11 12,50

SUA 7,99 8,38 7,71 10,34

Altii (Chi, Ind) 8,29 8,83 7,98 7,06

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
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Fluxuri comerciale soia, boabe şi 
şroturi în UE 27, 07- 09

 13,35 mil t import 
soia boabe în 2008;

 21,40 mil t import 
şrot de soia în 2008;

 34,75 mil t import 
soia şi şrot de soia în 
2008;

 16,231 mld USD 
import în 2008!
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Chicago Board Of Trade - CBOT SOYBEAN MEAL  
PRICES CHART  2000 - 2009
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Sursa importurilor UE în 2009 (mil t)

 Soia boabe 13,35 mil t
 Brazilia     8,72           58%
 USA           1,40          90%
 Paraguay  0,68
 Canada     0,48
 Uruguay    0,21
 Ukraina     0,18

 Şrot soia 21,40 mil t
 Argentina 10,24         96%
 Brazilia       7,98         58%
 USA             0,25
 Norvegia     0,13
 India           0,12
 Paraguay    0,09

 16,231 mld USD import în 
2008!
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Evoluţia suprafeţelor şi a producţiilor de 
soia în Romania

 Producţie medie 1970 – 2002 – 1000-1300Kg/ha
 Producţie medie 2003 – 2006 – 1700-2000 Kg/ha

Suprafeţe şi producţii de soia în Romania
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Balanţa comercială cu soia

 Deficit comercial 2009, 11 luni:
 8774,2 t soia şi 253344 t şrot soia (178475,5 t mai mare faţă de 

2006)
 137,276 mil USD deficit comercial mai mare faţă de 2006 (preţ 

2006)

Soldul balanţei comerciale cu soia şi produse derivate (mii t)
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Originea importurilor în UE
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Concluzii

 Politica comercială – intrument de dirijare şi control al 
economiei;

 Ţările exportatoare au adoptat rezultatele biotehnologiilor; 
 UE importă produse de bază, produce şi exportă produse 

prelucrate;
 Sectoarele porc şi pasăre sunt puternic dependente de 

importurile de soia, şroturi de soia, porumb şi DDGS;
 Nu există marfă convenţională “zero GMO”. Produsele “free of 

GMO”  sunt rare – preţuri mai mari cu 30-50%!
 Interzicerea importurilor de OMG va ridica preţul furajelor la 

nivele de 600% – nu există suficiente produse de substituţie!
 Creşte preţul cărnii la consumator, scade consumul, exportul 

dispare, creşte importul.
 Prin politica “zero toleranţă”, UE încurajează culturile GMO în 

ţările furnizoare şi dezvoltarea producţiei animale în ţări terţe;
 Avem şi veşti bune!
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Study Week, Vatican City, 15-19 May 2009

Transgenic Plants for Food Security in the Context of Development 
 Tehnologia GM, utilizată potrivit şi responsabil, poate aduce contribuţii 

esenţiale productivităţii agricole (producţie, calitate, toleranţă la stres).
 Ţări precum SUA, Brazilia, Argentina, India, Canada, China, Africa de 

Sud, unde culturile GM sunt larg răspândite, au beneficiat semnificativ. 
 Culturile GM - progres semnificativ pentru fermierii săraci şi familiile lor. 

Bumbacul şi porumbul rezistent la insecte au redus masiv consumul de 
insecticide, producţii şi venituri mai mari, reducerea ratei sărăciei în ţări 
ca India, China, South Africa and the Philippines. 

 Culturile rezistente la ierbicide, porumb, soia, rapiţă, sunt cele mai 
răspândite. A crescut producţia, s-au redus inputurile, au facilitat 
tehnologiile no till, cu rată de eroziune mai mică. 

 Tehnologiile GM pot combate eficient deficienţele nutriţionale. Golden 
Rice şi provitamina A.

 Tehnologiile GM reduc utilizarea pesticidelor, reduc costul unor inputuri 
şi imbunătăţesc sănătatea fermierilorşi a ecosistemului. 

 Tehnologiile GM reduc impactul negativ, consumul de energie, lucrările 
mecanice, îmbunătăţesc biodiversitatea şi protejează mediul, reduc 
emisii de CO2. 
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Study Week, Vatican City, 15-19 May 2009
Transgenic Plants for Food Security in the Context of Development

 Impactul predictibil al schimbărilor climatice întăreşte nevoia de apel la 
tehnologii potrivite iar toleranţa la secetă sau exces de umiditate vor fi 
incorporate cât mai repede posibil. 

 Tehnologiile GM au adus producţii mai mari şi este evident că au 
determinat venituri mai mari şi noi locuri de muncă care altfel nu ar fi 
fost create. 

 Evaluarea riscului trebuie să ia în considerare nu numai riscul utilizării 
unei noi varietăţi de plantă ci şi riscul alternativei, dacă acestă varietate 
nu ar fi diponibilă. 

 Se fac eforturi mari din partea sectorului public din ţările interesate 
pentru a produce varietăţi ameliorate genetic de cassava, cartof dulce, 
orez, porumb, sorg, banane şi alte culturi torpicale care vor veni în 
beneficiul fermierilor săraci. 

 Soluţiile care reduc sărăcia şi malnutriţia trebuie să fie aplicate imediat. 
Întârzierea duce la îmbolnăviri şi moarte. Creşterea preţului alimentelor 
a arătat vulnerabilitatea săracilor în competiţia pentru resurse. 

 Având în vedere datele prezentate este imperativ ca beneficiile 
tehnologiilor GM să fie disponibile pe scară largă pentru populaţia săracă 
şi vulnerabilă pentru a-şi îmbunătăţii sănătatea şi standardul de viaţă, 
protejând mediul. 



Cui serveşte politica “de toleranţă zero”?

Vă multumesc pentru atenţie!

Cine o 
susţine? Cu ce costuri/ riscuri?

Cine câştigă şi cine pierde?

- firmele importatoare

- statele producătoare

- firmele de pesticide, intermediarii, distribuitorii

- producătorii de furaje, fermierii ce produc carne

- consumatorul european, generic

- comisia europeană
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