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EVOLUŢIA SECTORULUI FRUCTELOR DUPĂ ADERAREA LA UE CAZUL EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE
Lucrarea abordează evoluţia principalilor indicatori specifici sectorului fructelor după aderarea la
UE. Au fost utilizate statisticile Eurostat si cele prezentate de Comisia Europeana pe baza sondajului
FADN în care variabilele reprezintă valorile medii pe exploatație. Principalii indicatori utilizaţi în analiză
se referă la: suprafaţa livezilor, forţa de muncă din exploataţiile specializate în fructe, dimensiunea fizică
şi economică a exploataţiilor agricole, producţia standard, costuri specifice /ha, Venitul brut al fermei,
Valoarea adăugată netă/UMA. Realizând o analiză comparativă între România şi principalele state
membre producătoare de fructe se constată decalaje semnificative şi o competitivitate a producţiei
scăzută. În aceste condiţii, subprogramul tematic pentru sectorul pomicol se impune ca o condiţie absolut
necesară redresării sectoriale, însă efectele vor fi vizibile pe termen mediu şi lung.
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EVOLUTION OF THE FRUIT SECTOR AFTER THE EU ACCESSION - THE
CASE OF AGRICULTURAL HOLDINGS
The paper addresses the evolution of the main indicators specific to the fruit sector after the
accession to the EU. The statistics of Eurostat and of the European Commission was used on the basis of
the FADN survey where the variables are the average values per holding. The main indicators used in the
analysis refer to: orchard area, labour force on specialized fruit farms, physical and economic size of
agricultural holdings, Standard Output, Specific crop costs / ha, Gross Farm Income, Farm Net Value
Added / AWU. Carrying out a comparative analysis between Romania and the fruit producing member
states, we can notice significant gaps and Romania’s low production competitiveness. In these conditions,
the thematic sub-program for the fruit sector is an indispensable condition for sectoral recovery, yet the
effects will be noticeable only on the medium and long term.
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