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Com a disparada nos preços dos alimentos e a escassez de terra arável, a União Européia se 
vê dividida sobre como adaptar um sistema de subsídio que freqüentemente paga aos donos 
de propriedades rurais para não cultivá-las. 
 
Criados quando a superprodução era uma preocupação maior, os subsídios foram para pessoas 
como John e Gitte Abrahmsen, que recebem US$ 1.500 por ano da UE para alugar seus 15 
hectares na zona rural da Dinamarca para um clube hípico.  
 
O dinheiro faz parte do apoio anual de US$ 75 bilhões da UE à atividade agrícola, criado para 
diminuir o excesso de produção e evitar o colapso dos preços. Mas nos dias atuais as 
autoridades da UE começam a buscar meios de incentivar a produção no campo. 
 
A UE suspendeu no mês passado a exigência de que os produtores mantivessem improdutivas 
10% de suas terras e aumentou as cotas que limitam o volume de leite que cada país pode 
produzir. Mas acabar com os subsídios individuais tem sido muito mais difícil, assim como 
chegar a um acordo sobre como usá-los para baixar o preço dos alimentos. 
 
A Dinamarca paga US$ 500.000 por ano para escolas de equitação. O Reino Unido gasta US$ 
800 milhões por ano em programas ambientais como o que incentiva o plantio de cercas vivas, 
que os fazendeiros normalmente arrancam para melhorar a eficiência da lavoura. A Polônia 
reservou quase US$ 1 bilhão no seu orçamento para vários programas, principalmente 
reflorestamento para reaproveitar terras agrícolas. 
 
A França, que assume mês que vem a presidência da UE, acredita que é hora de repensar 
essas políticas. Políticos franceses querem que a UE volte ao esquema anterior de pagar aos 
produtores por tonelada produzida, para estimular a produção. A UE abandonou essa prática 
nos últimos anos porque a Organização Mundial do Comércio afirma que subsídios diretamente 
relacionados à produção criam uma concorrência injusta. 
 
Outros países acreditam que a França está errada. Autoridades do Reino Unido acham que os 
altos subsídios da UE prejudicaram a produção mundial de alimentos porque os países do bloco 
despejaram seus excessos em mercados em desenvolvimento a preços baixos, desencorajando 
a produção local. O Reino Unido quer eliminar totalmente esse tipo de subsídio. Em vez disso, 
defende que cada país da UE pague uma certa quantia por hectare aos donos de terras 
agrícolas, deixando que o mercado decida qual o uso mais lucrativo e eficiente para a terra.  
 
Economistas dizem que ambos podem estar errados. "O único método comprovado para baixar 
esses preços é aumentar a produtividade através de pesquisa", diz Hafez Ghanem, diretor de 
economia da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, sediada 
em Roma. 
 
A legislação da UE, no entanto, proíbe que os US$ 75 bilhões de ajuda ao setor agrícola 
financiem essas pesquisas. Em vez disso, US$ 420 milhões por ano são fornecidos pelo 
orçamento de Pesquisa e Desenvolvimento, de US$ 10 bilhões. O Reino Unido e outros países 
já defenderam a transferência de mais recursos dos subsídios agrícolas para as pesquisas, mas 
até agora não conseguiram apoio suficiente dos países em que o lobby dos produtores é mais 
forte. 
 
"Não existe mais uma política agrícola comum", diz Jack Thurston, fundador do site 
farmsubsidy.org, de Bruxelas, cujo objetivo é acompanhar e fiscalizar os subsídios na Europa. 
"Então cada país tem interesse em manter o status quo." 
 
Quando se trata de subsídios agrícolas, os Estados Unidos não diferem muito da UE. Apenas 
um terço do mais recente pacote agrícola dos EUA, de US$ 298 bilhões, vai diretamente para 
os agricultores. O resto financia vales de alimentação, educação nutricional e conservação 
ambiental. 



 
A zona rural da França vive um boom por causa dos subsídios e da alta recorde do trigo. 
Apesar da cotação em alta, "os produtores continuam agarrados a seus subsídios, porque é um 
negócio tão volátil", diz Alain Lepicard, trader de commodities agrícolas de Yerville, no norte da 
França. 
 
Os subsídios do Reino Unido que não estão ligados à agricultura também têm raízes fortes. 
Jane Bendall diz que nunca mais plantará trigo em sua fazenda de 57 hectares no sul da 
Inglaterra, onde a família criou gado e produziu trigo durante três gerações. Por volta de 1990, 
o baixo preço do bezerro incentivou Bendall a expandir uma loja de verduras na beira da 
estrada e transformar sua fazenda numa atração para turistas e estudantes. 
 
O governo britânico fornece a ela US$ 10.000 por ano em subsídios agrícolas da UE para 
crescer cercas vivas e criar faixas de vegetação ao redor de suas terras, fornecendo um 
ambiente mais atraente para pássaros e morcegos. A Sociedade Real Protetora dos Pássaros 
do país, uma das maiores ONGs desse segmento no mundo, hoje em dia apóia fortemente o 
programa de subsídios agrícolas da UE. 
 
Até mesmo os subsídios mais impopulares podem ser difíceis de cortar. Em 2003, os países da 
UE fecharam acordo para diminuir pela metade os subsídios para o tabaco, para US$ 500 
milhões, e eliminá-lo totalmente até 2010. Apesar de a UE já ter lançado campanhas contra o 
cigarro, o acordou acabou se tornando uma dor-de-cabeça para concretizar. 
 
Países da UE que produzem tabaco - Itália, Grécia, Espanha, França, Polônia, Bulgária e 
Portugal - ainda estão lutando contra o acordo. O Parlamento Europeu votou em maio por 379 
votos contra 244 pela extensão dos subsídios por mais três anos, até 2013. Para isso 
acontecer, a maioria dos 27 países do bloco também deve votar a favor. 
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