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Confederația Europeană Via Campesina este o organizație europeană la firul ierbii, care reunește în prezent 31 de organizații 

naționale și regionale de agricultori, lucrători în domeniul agricol și circumscripții rurale din 21 de țări europene. Pornind de la 

dreptul la Suveranitate Alimentară ca principiu de bază, scopul nostru principal este acela de a proteja drepturile agricultorilor și 

ale lucrătorilor agricoli și de a promova o agricultură țărănească și familială diversificată și sustenabilă. La rândul lor, aceste principii 

necesită politici agricole și alimentare fondate pe legitimitate, echitate, solidaritate și sustenabilitate. Este nevoie de toate acestea 

pentru a garanta securitatea și siguranța alimentară, sănătatea publică și ocuparea forței de muncă în zonele rurale, precum și 

pentru a găsi soluții la criza alimentară globală și la schimbările climatice. Solicităm o politică agricolă a UE nouă și îmbunătățită, 

clădită pe principiile de mai sus.

Lista acronimelor:

• CCS: Carbon Capture and Storage 

• CSC: Captarea și stocarea carbonului

• CO2: Dioxid de carbon

• ETS: Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii

• ARO: “Avoid, reduce, offset” („Evitare, reducere, compensare”)

• ESR: Regulamentul european privind partajarea eforturilor

• GES: Gaze cu efect de seră

• MRV: Monitorizare, raportare și verificare

• PAC: Politica Agricolă Comună

• UE: Uniunea Europeană

• LULUCF: Folosința terenurilor, schimbarea destinației folosinței terenurilor 

și silvicultură

• REDD+: Mecanismul de reducere a emisiilor provocate de defrișări și de 

degradarea pădurilor

Text: Hélène Tordjman

Concepție grafică: Ines Hirata
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Cum s-a ajuns la cultivarea carbonului?

Dintre numeroasele propuneri care se regăsesc în Pactul Verde european din decembrie 2019, instituțiile europene 

au ales să se concentreze pe „cultivarea carbonului”. Aceasta presupune încurajarea agricultorilor și proprietarilor 

de terenuri și păduri să aplice practici care facilitează absorbția dioxidului de carbon în sol și biomasă, în vederea 

limitării încălzirii globale. Ambiția de a face ceva în sensul reducerii efectelor schimbărilor climatice este adecvată, 

însă abordarea avută în vedere ridică unele întrebări, pe care acest document își propune să le examineze.

1

1  Hélène Tordjman, La croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande, 2021, Paris, La Découverte.

Imagine :  Micheile.com-visual-stories/unsplash

Începuturile abordării naturii din perspectivă economică  

Ideea se înscrie în cadrul general al Convenției ONU privind diversitatea biologică, semnată cu ocazia Summit-ului 

Pământului de la Rio din 1992. 

Convenția susține o schimbare de paradigmă în ceea ce privește politica de protecție a naturii, încredințând-o sectorului 

privat și în special marilor companii, prin implementarea „instrumentelor de piață”. Astfel, ea urmează recomandările teoriei 

economice dominante, conform căreia semnalele pieței și prețurilor sunt cele mai eficiente mecanisme de interacțiune 

socială. Abordarea este una care se clădește pe o viziune tehnică și financiară a naturii, aceasta din urmă fiind  

considerată „capital natural” care furnizează „servicii ecosistemice”, ca un catalog de funcții naturale discrete, 

precum reglarea fluxurilor de apă, polenizarea ori sechestrarea carbonului, cărora li se poate atașa o etichetă 

de preț1. „Piețele carbonului” au fost primele „instrumente de piață” care au decurs din Protocolul de la Kyoto (1997). 

Mecanismele de mai sus fac posibilă plafonarea emisiilor globale de gaze cu efect de seră (GES), obligându-i totodată pe cei 

mai mari poluatori să plătească și oferind recompense celor care au un comportament adecvat. Aceleași mecanisme mai 

prevăd opțiunea de „compensare” a emisiilor de GES prin finanțarea de proiecte care vizează reducerea emisiilor în țările 

Sudului (Mecanismul de Dezvoltare Curată) și ale Nordului (implementare comună). Proiectele în cauză sunt foarte variate, 

de la transferul de tehnologie mai puțin „murdară” la împăduriri.
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Logica compensării

Principiul compensării își are rădăcinile într-o doctrină apărută în anii 1970, și anume „ierarhia atenuărilor”. Conform acestei 

ierarhii, agenții economici ar trebui în primul rând să facă tot ce le stă în putință pentru a nu distruge natura. Dacă nu 

este posibil, aceștia trebuie să reducă amploarea distrugerii. În fine, dacă provoacă daune mediului înconjurător, trebuie să 

opereze o compensare prin restaurarea altor zone deteriorate. Aceasta este doctrina numită „evitare, reducere, compensare”, 

prescurtată ARO în limba engleză. Abordarea tridirecțională ARO nu a fost folosită des la început (cu excepția Statelor Unite, 

în protecția zonelor umede), însă principiul compensării a devenit un pilon important în politicile de combatere a încălzirii 

globale și a erodării biodiversității. Astfel, obiectivele climatice la nivel european sunt exprimate în „emisii nete” 

(Pactul Verde european are ca obiectiv reducerea cu 55% a emisiilor nete până în 2030 față de anul 1990 și atingerea 

neutralității emisiilor de dioxid de carbon până în 2050). Cu alte cuvinte, dacă emisiile reale nu scad suficient, acestea 

pot fi compensate prin preluarea carbonului din atmosferă plantând copaci, de exemplu, sau prin adoptarea anumitor 

practici agricole.

Principiul compensării în practicile agricole din Uniunea Europeană  

Într-o comunicare a Comisiei Europene din 15 decembrie 2021 se menționează care sunt mijloacele posibile pentru 

eliminarea carbonului în acest mod. Intitulată Sustainable Carbon Cycles (Cicluri durabile de carbon) și cuprinzând 

o secțiune privitoare la cultivarea carbonului, aceasta diferențiază între mijloace tehnologice, cum ar fi captarea 

și stocarea carbonului (CCS) și „soluții inspirate de natură”, care presupun extinderea „rezervoarelor de carbon” 

naturale, căzând astfel sub incidența utilizării terenurilor2. În comunicare se anunță că se vor aloca „credite de carbon” 

proprietarilor și/sau administratorilor de terenuri dacă practicile folosite vor permite sechestrarea în sol și biomasă a unei 

cantități crescute de carbon. Beneficiarii pot mai apoi să vândă creditele pe piețele carbonului, ceea ce le asigură un flux 

suplimentar de venituri. Înainte de a intra în detaliile propunerilor făcute de Comisia Europeană, este nevoie de o recapitulare 

a felului în care funcționează piețele carbonului.

2  Comisia Europeană, Sustainable carbon cycles, COM (2021) 800 final.

Sursa :  IEA Bioenergy, https://www.ieabioenergy.com/iea-publications/faq/woodybiomass/biogenic-co2/
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Nu există o piață internațională unică a carbonului, ci un număr mare de piețe diferite, mai mult sau mai puțin conectate, 

care alcătuiesc o arhitectură prea complexă pentru a putea fi prezentată în articolul de față. Dacă generalizăm puțin, 

distingem două tipuri principale.

În primul rând, așa-numitele piețe de conformitate (en. compliance markets) cuprind companii care sunt obligate 

legal să își acopere emisiile de GES prin achiziționarea de credite de carbon reprezentând o cantitate echivalentă. 

Piața europeană, fondată în 2005, este cea mai mare, având în jur de 11.000 de companii participante. Este vorba despre 

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). În fiecare an, autoritățile stabilesc o cantitate totală de emisii 

de CO
2
 care nu poate fi depășită, iar apoi distribuie drepturile de emisii corespunzătoare. Companiile care sunt angajate în 

strategii de reducere a emisiilor nu își folosesc întreaga cotă: acestea vând pe piață cotele nefolosite și astfel câștigă bani. Pe 

de altă parte, companiile care poluează mai mult decât au dreptul trebuie să achiziționeze cote suplimentare de pe piață. 

Cotele sunt „anulate” de emisiile corespunzătoare.

În al doilea rând, există piețe de compensare care funcționează pe principiul că țările industrializate și/sau în curs 

de dezvoltare pot finanța proiecte de reducere a emisiilor în țările din Sud, unde compensarea este mai ieftină, 

în schimbul unor credite care le perminte să își compenseze emisiile de GES. Țările-gazdă beneficiază de investiții și 

transfer de tehnologie. Companiile și/sau țările care derulează proiecte beneficiază de venituri suplimentare din vânzarea 

de credite, dintre care unele sunt vândute pe piața europeană (ETS), iar altele sunt vândute pe piețele voluntare de carbon. 

Primul și cel mai important este Mecanismul de Dezvoltare Curată (MDC), care a rezultat în urma Protocolului de la Kyoto; 

acest mechanism se află acum în curs de reevaluare în urma Acordului de la Paris din 2015. 

Obiectivul „emisii nete zero”

Articolul 6.4 din Acordul de la Paris privind schimbările climatice stabilește principiul compensării internaționale, stipulând 

că părțile la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (adică statele) își pot atinge 

contribuțiile stabilite la nivel național folosind rezultatele măsurilor de atenuare folosite în altă parte. Conținutul său tocmai 

a fost pus la punct  cu ocazia COP 26 de la Glasgow în noiembrie 2021. Obiectivul de atingere a neutralității carbonului, 

cunoscut și ca „emisii nete zero”, adoptat de guverne, stimulează creșterea piețelor carbonului. Astfel, conform 

Compensarea și piețele carbonului2

Imagine : Jason Blackeye/Unsplash
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McKinsey, piețele de conformitate au înregistrat tranzacții în valoare de 250 miliarde de dolari în 2020. Piețele voluntare 

sunt ceva mai limitate (300 milioane de dolari în 2020), însă cererea anticipată pentru credite de compensare crește odată cu 

angajamentele climatice ale companiilor și statelor3. Din cele 2.000 cele mai mari companii cotate la bursă, 20% își propun 

să ajungă la zero emisii nete până în 2050; printre acestea se numără Total Energies, Thales, La Poste, precum și aproape 

300 de companii aeriene. Avioanele își văd în continuare de zboruri, dar Air France plantează copaci... De menționat un 

aspect important aici: compensarea creează „active naturale”, și anume, certificate reprezentând tone de CO2 evitate sau 

„înlăturate” din atmosferă. Prin crearea acestui tip de active, compensarea joacă un  rol important  în financiarizarea 

naturii, ceea ce înseamnă că „obiectivele” de mediu discrete sunt reprezentate de active intangibile care au foarte 

multe în comun cu activele financiare4.

Eficiența pieței europene a carbonului

Europa a înregistrat reduceri semnificative de emisii, de aproximativ 30% față de nivelurile din 1990. Totuși, aceste reduceri 

se anulează dacă luăm în calcul emisiile importate. De altfel, eficiența pieței ETS în reducerea emisiilor este neclară. 

Mai precis, după ce la început prețul era de 30 euro/tonă de CO
2
, prețul a stagnat la aproximativ 5 eur/tonă între 2013 și 

2018. Este evident că un astfel de preț nu mai reprezintă un stimulent. Aceasta se datorează politicii europene de alocare 

gratuită în masă a cotelor de carbon, ceea ce face ca oferta să fie structural mai mare decât cererea. Începând cu 2018, prețul 

și-a revenit din două motive principale. Europa și-a restricționat politica de cote gratuite și a implementat mecanisme de 

reglementare a prețurilor de pe piață. Obiectivul ambițios de reducere care a fost anunțat (55% mai puține emisii nete în 

2030 față de nivelurile din 19905) sporește anticiparea unei creșteri a cererii. În toamna lui 2021 prețul pe tonă a ajuns la 

60 euro. Mai mult, la nivel international, prețurile carbonului variază de la 1 euro/tonă la peste 100 euro/tonă, în funcție de 

piață. Prețurile sunt, prin urmare, foarte volatile din punct de vedere istoric și geografic.

3 McKinsey, Putting carbon markets to work on the path to net-zero, 28 octombrie 2021.
4 A se vedea și crearea Grupului operativ pentru extinderea piețelor voluntare de carbon (Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets). Companiile și organizațiile 

participante sunt mereu aceleași ONG-uri mari de mediu, precum The Nature Conservancy sau Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN), companii mul-
tinaționale ca Blackrock, Coca-Cola, Bunge, Deloitte etc., în total aproximativ 250 de organizații, vezi https://www.iif.com/Portals/1/Files/TSVCM_NewGovernanceBody.
pdf, p. 19. 

5  Pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55” din Pactul Verde

Imagine : lovelyday12/istockphoto.com

https://www.iif.com/Portals/1/Files/TSVCM_NewGovernanceBody.pdf
https://www.iif.com/Portals/1/Files/TSVCM_NewGovernanceBody.pdf
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Cele trei instrumente principale ale politicilor europene privind clima sunt: piața carbonului (ETS, menționată mai sus), 

Regulamentul privind partajarea eforturilor (ESR) și Regulamentul privind folosința terenurilor, schimbarea destinației 

folosinței terenurilor și silvicultură (LULUCF).

ETS acoperă în jur de 40% din emisiile de GES, cuprinzând sectoarele combustibililor fosili, industria oțelului, cea a cimentului 

și alți mari emițători. ESR se referă la celelalte sectoare industriale și agricole. LULUCF, așa cum îi spune și numele, se referă 

la toate emisiile și înlăturarea acestora din sectorul funciar, ocupându-se doar de emisiile de carbon. Metanul (creșterea 

animalelor) și protoxidul de azot (îngrășământ) emise de procesele agricole nu sunt cuprinse în ESR.

Aceste trei instrumente sunt în prezent în curs de modificare pentru a le adapta la noul obiectiv al Pactului Verde. Sectorul 

funciar absoarbe CO
2
, deoarece solurile și biomasa sechestrează carbon. Ceea ce se dorește este creșterea capacității de 

sechestrare de la -225 MteCO
2
 (milioane de tone echivalent dioxid de carbon) la -310MteCO

2
 in 2030, din care 42Mt pentru 

sechestrarea carbonului în soluri agricole, pentru atingerea neutralității emisiilor de carbon a solului și agriculturii (inclusiv 

creșterea animalelor și îngrășăminte) până în 20356.

Cum folosește Europa carbonul sechestrat în sol

Este vorba despre favorizarea practicilor agricole și silvicole virtuoase prin crearea de instrumente monetare care să 

ofere stimulente. Comisia propune astfel crearea unui „nou model de afaceri pentru administratorii de terenuri” ca 

oportunitate de venituri suplimentare pentru cei care își îmbunătățesc practicile.

Planul prevede două tipuri principale de instrumente. Pe de o parte, mecanismele bazate pe acțiuni recompensează 

acțiunile întreprinse de administratorii și proprietarii de terenuri ex ante. Pe de altă parte, instrumentele bazate pe rezultate 

îi recompensează pe agricultori și silvicultori doar dacă cantitățile de carbon sechestrate au crescut cu adevărat, deci ex 

post. Această a doua soluție presupune existența unui întreg sistem tehnic de măsurare a biomasei și a carbonului din soluri.

În comunicarea sa din 15 decembrie 2021, Comisia Europeană abordează aspectele principale ale unui raport tehnic pe 

care l-a solicitat grupului de consultanță COWI, care pune accentul pe mecanismele bazate pe rezultate, confirmându-

și astfel preferința pentru o viziune mercantilizată a protejării naturii7. Doar rezultatele sunt cele care pot determina 

eliberarea creditelor de carbon care pot fi comercializate pe piață: adoptarea practicilor remunerate ex ante face 

imposibilă cunoașterea cantității efective de carbon care va fi stocată în „rezervoarele” de carbon. În Europa există deja 

plată ex ante pentru aceste practici, în special plăți prin pilonul doi al Politicii Agricole Comune (PAC), la care se vor adăuga 

programele ecologice stipulate în noua PAC. În documentele care însoțesc comunicarea, Comisia menționează 

că PAC nu va putea finanța aceste inițiative pe termen lung. De aceea, plănuiește să meargă mai departe și să 

mobilizeze finanțări private pentru elaborarea de proiecte care ajută la creșterea cantității de CO
2 sechestrate 

în sol și biomasă, de unde și optarea pentru instrumentele bazate pe rezultate. Unele dintre aceste proiecte există 

deja, iar raportul întocmit de COWI se inspiră din ele pentru a concepe viitoarele aranjamentele instituționale.

Propunerile Uniunii Europene pentru  
stimularea cultivării carbonului 

6 Propunere de modificare a Regulamentului LULUCF 2018/841 din 14 iulie 2021, SWD (2021) 609 final. Trebuie menționat faptul că statele membre pot, în anumite 
condiții, să utilizeze creditele de carbon obținute în sectorul LULUCF pentru a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor pentru sectoarele care intră sub incidența ESR, 
stabilite în  prezent la -40% pentru 2030 în raport cu nivelurile anului 2005. Accentul se pune în continuare pe compensare.

7 COWI, Ecologic Institute și IPEE (2021) Technical guidance handbook – Setting up and implementing result-based carbon farming mechanisms in the EU, Raport pentru Comi-
sia Europeană, DG Climate Action, ca parte a  contractului nr. CLIMA/C.3/ETU/2018/007. COWI, Kongens Lyngby.

În documentele care însoțesc comunicarea, Comisia menționează că PAC nu va 
putea finanța aceste inițiative pe termen lung. De aceea, plănuiește să meargă 
mai departe și să mobilizeze finanțări private pentru elaborarea de proiecte care 
ajută la creșterea cantității de CO

2
 sechestrate în sol și biomasă, de unde și optarea 

pentru instrumente bazate pe rezultate.
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Practici planificate pentru cultivarea carbonului

Autorii raportului identifică cinci tipuri principale de practici virtuoase în acest domeniu:

• Refacerea și reumidificarea turbăriilor (drenarea acestor zone a cauzat 5% din totalul emisiilor de GES în Uniunea 

Europeană în 2017).

• Dezvoltarea agrosilviculturii (copacii care cresc absorb carbonul).

• Menținerea și creșterea carbonului organic din solurile minerale (prin nelucrare, culturi intercalate etc.).

• Amprenta de carbon a fermelor de creștere a animalelor (creșterea animalelor este răspunzătoare pentru 80% din 

emisiile de GES din agricultura europeană. Amprenta poate fi îmbunătățită prin creșterea unor rase care produc mai 

puțin metan, prin utilizarea aditivilor pentru hrana animalelor, prin îmbunătățirea gestionării gunoiului de grajd etc.).

• Gestionarea carbonului organic din solul pajiștilor (reducerea suprafeței de terenuri arabile și pârloagelor și 

extinderea suprafețelor de pajiște).

Aceștia susțin că principalele avantaje ale măsurilor sunt următoarele: în primul rând, le oferă mai multă flexibilitate 

„administratorilor de terenuri” în alegerea practicilor pe care să le aplice, deoarece doar rezultatele sunt importante. 

Abordarea promovează „adaptabilitatea, inovarea și spiritul de inițiativă”8. Astfel pot fi atrași cumpărători privați de credite 

de carbon: vor fi disponibile mai multe fonduri pentru finanțarea extinderii rezervoarelor de carbon. În plus, acest lucru este 

mai eficient, deoarece scopul este de a înlătura CO
2
 din atmosferă și nu un efect indus de anumite practici. Pentru agricultori, 

toate acestea au un rol educativ.

Totuși, autorii raportului recunosc că s-ar putea să existe unele probleme.

8  Ibid., p. 21.
9 Un exemplu recent de volatilitate a acestor prețuri este prăbușirea prețului carbonului în cadrul ETS din cauza războiului din Ucraina, izbucnit în februarie 2022. Cf. 

https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/02/eu-carbon-permit-prices-crash-after-russian-invasion-of-ukraine?CMP=Share_AndroidApp_Other 

Dacă Comisia a dorit să anunțe un „model de afaceri”, acesta nu oferă cu siguranță un venit stabil ori viabil. 

Agricultorii se confruntă cu multe incertitudini. Nu doar că nu sunt siguri ce cantitate de CO
2
 vor putea sechestra 

efectiv, ci trebuie să înfrunte și volatilitatea prețului la carbon, astfel încât nu pot anticipa cât vor câștiga în viitor9. Pentru 

a restrânge această nesiguranță, COWI propune un sistem hibrid cu o plată inițială bazată pe acțiuni, iar cu restul plății 

efectuate la finalul proiectului pe baza rezultatelor efective. O altă recomandare pe care o face este acordarea unei remunerații 

pentru beneficiile legate de biodiversitate, pentru a face proiectele mai atractive pentru agricultori și silvicultori. 

Câtă vreme este nevoie de standardizare pentru atragerea cumpărătorilor de credite de carbon și pentru 

dezvoltarea piețelor, standardizarea elementelor care sunt comercializate este greu de realizat. Este foarte greu 

de evaluat adiționalitatea, adică dacă mecanismul într-adevăr duce la o creștere a sechestrării carbonului. Aceasta 

depinde parțial de un scenariu de referință, care e mai mult sau mai puțin arbitrar, precum și de măsurarea sechestrării 

carbonului în soluri și biomasă. Cantitățile respective variază mult de la un tip de sol la altul și de la un tip de biomasă la altul.

Mai mult, CO
2
 emis în atmosferă rămâne acolo câteva sute de ani (are un timp de înjumătățire de 120 de ani). Pentru 

a putea compensa cu adevărat aceste emisii, ar fi nevoie de siguranța că acel carbon rămâne sechestrat pe 

aceeași perioadă, lucru imposibil: proiectele sunt concepute pentru o perioadă de cinci sau zece ani. Faptul 

că programele nu sunt permanente constituie o problemă suficient de importantă pentru a arunca îndoieli 

asupra viabilității unor astfel de mecanisme. Nu există garanția că practicile agricole for rămâne neschimbate și mai 

târziu. Terenurile pot, de asemenea, să fie vândute. În fine, odată cu schimbările climatice, fenomenele extreme vor devein 

mai frecvente și ar putea afecta integritatea terenurilor. Plantările de copaci făcute de Microsoft, Nestlé sau Total pentru 

Ce se ascunde în spatele unui „catalog de bune practici”4

https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/02/eu-carbon-permit-prices-crash-after-russian-inva
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10 Juan Pablo Sarmiento Barletti și Anne M. Larson, “Rights abuse allegations in the context of REDD+ readiness and implementation”, CIFOR Info Brief, nr. 190, 2017. REDD+ 
(Reduce Emissions, Deforestation and forest Degradation), este un mechanism al Națiunilor Unite asemănător cu propunerile discutate aici, care le plătește proprietarilor 
de păduri credite tranzacționabile pentru carbonul sechestrat.

compensarea emisiilor s-ar putea duce pe apa Sâmbetei, crescând astfel emisiile nete în loc să le reducă. În ceea ce privește 

reumidificarea turbăriilor, cantitatea de CO
2
 sechestrată va fi pozitivă, dar va duce la emisii de metan din cauza descompunerii 

materialului organic din apă. Care vor fi emisiile nete de GES rezultate? Un alt aspect greu de evaluat.

O altă problemă sunt „scurgerile de carbon”, care au loc atunci când un agent aplică practici virtuoase într-un loc, 

dar își mută activitățile nevirtuoase în altă parte. Pentru a evita o asemenea situație, toate activitățile agricultorilor și 

silvicultorilor ar trebui atent monitorizate și contabilizate.

În cele din urmă, mecanismele planificate sunt foarte complexe și necesită un nivel înalt de expertiză, motiv 

pentru care sunt costisitoare. Un alt lucru care trebuie avut în vedere este prețul noilor tehnologii de calculare a 

cantităților sechestrate, precum și costul de întreținere. De aceea protocoalele devin inaccesibile și reprezintă o 

amenințare directă la adresa autonomiei țăranilor.

Principalele probleme rămân, în schimb, acapararea terenurilor și reducerea suprafețelor arabile. Pe 

de o parte, este vorba despre reumidificarea turbăriilor care au fost cultivate la un moment dat și transformarea 

terenului arabil în pajiște, ceea ce înseamnă că se folosește mai puțin teren pentru agricultură. Pe de altă parte, 

faptul că este suficient să fii proprietar de teren pentru a-i spori acestuia valoarea stimulează apetitul financiar. 

De cincisprezece ani deja suntem martorii unei veritabile goane după terenuri din partea marilor companii și a 

investitorilor instituționali. Experiența dezastruoasă a REDD+, care a cauzat exproprieri masive și încălcarea drepturilor 

populațiilor indigene și a micilor agricultori fără, însă, a încetini câtuși de puțin defrișările, ar trebui să fie un semnal de 

alarmă pentru noi10. Politica Agricolă Comună și subvențiile ei pe hectar au un efect asemănător, deoarece favorizează 

concentrarea terenurilor și achizițiile de către marii operatori. Efectele concentrării sunt bine cunoscute: obținerea accesului 

la terenuri este dificilă pentru țărani, ale căror practici sunt mai virtuoase decât cele ale fermelor industriale; deșertificarea 

zonelor rurale; imposibilitatea tinerilor de a pătrunde în sector; multiple tipuri de poluare; pierderea suveranității alimentare 

etc. Prin plăți către fermieri (la scară largă) pentru a sechestra CO
2
, cultivarea carbonului riscă să consolideze această tendință.

Imagine : Via Campesina
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Mecanismele avute în vedere sunt excesiv de complicate

Proiectele privind sechestrarea carbonului în solurile agricole sunt de 

regulă gestionate de parteneri publici-privați, una sau mai multe companii 

asociindu-se cu o autoritate teritorială sau cu un stat, și un grup de 

agricultori și/sau silvicultori. Proiectul este implementat la nivel teritorial, deci 

are o pronunțată dimensiune locală. El trebuie să stabilească o structură 

de guvernanță prin care se vor selecționa fermele eligibile, practicile 

care urmează a fi promovate, consultanții și experții potriviți pentru 

monitorizarea proiectului, planul de finanțare și, mai presus de 

toate, ar trebui să elaboreze un sistem de „monitorizare, raportare 

și verificare” (MRV) care să garanteze cantitatea reală de carbon 

sechestrată și celelalte beneficii adiacente (privind eroziunea 

solului, biodiversitatea etc.). Ideea de bază este că pentru a putea 

vinde credite de carbon pe piețele voluntare, aceste credite ar trebui 

să corespundă cantității de CO
2
 absorbite, certificate corespunzător.

Principalele etape ale creării unui proiect sunt următoarele:

1) Studiul de fezabilitate (există o șansă reală de a retrage carbon din atmosferă 

pe o anumită zonă?);

2) Identificarea surselor de finanțare (de exemplu, PAC pentru plăți preliminare 

și credite de carbon pentru restul);

3) Identificarea obiectivelor (reducerea emisiilor și/sau creșterea 

rezervoarelor, obiective conexe);

4) Stabilirea unor scenarii de referință pentru a putea măsura 

adiționalitatea proiectului și permanența sechestrării carbonului;

5) Selecționarea agricultorilor eligibili; alegerea indicatorilor de 

performanță în termeni de tone de echivalent carbon, respectând 

recomandările Grupului interguvernamental privind schimbările 

climatice (IPCC);

6) Elaborarea unui sistem de monitorizare, raportare și 

verificare (MRV);

7) Stabilirea plăților pentru agricultori; stabilirea unor 

măsuri pentru cazurile de neconformitate sau fraudă;

8) Evaluarea mecanismului per ansamblu.

Fiecare dintre aceste etape necesită numeroase opinii din partea experților și consultanților, precum și discuții cu 

părțile implicate în mecanism. Procesul de realizare a unor astfel de proiecte este, prin urmare, unul de durată (de 

regulă câțiva ani) și foarte costisitor. Partea cea mai delicată o reprezintă alegerea unui sistem de monitorizare, 

raportare și verificare: în primul rând, trebuie definiți indicatorii relevanți, care diferă de la caz la caz. Măsurarea directă 

a carbonului este imposibil de realizat pentru fiecare parcelă de teren în parte, ar presupune un cost prea mare. În general, 

se folosesc indicatori indirecți sau modele. De exemplu, se folosesc: nivelul apei din turbării, diametrul arborilor la nivelul 

pieptului pentru evaluarea biomasei, tipul de vegetație din care sunt alcătuite pajiștile, și până la 150 de indicatori privind 

amprenta de carbon a fermelor de animale, în cazul celor mai sofisticate modele. Consultanți independenți merg să 

efectueze măsurătorile la fermă, ori agricultorii pot să le efectueze ei înșiși, asistați de consultanți. În toate cazurile, modelele 

trebuie calibrate și testate pentru fiecare fermă.
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  Agricultorii și/sau silvicultorii trebuie mai apoi să declare măsurătorile efectuate. În acest sens, sunt puse la punct 

sisteme informatice. Ideea este ca acestea să fie compatibile cu formularele de raportare ale PAC, iar cu timpul, 

formularele trebuie să inlcudă informațiile despre sechestrarea carbonului și despre beneficiile pentru biodiversitate. 

În principiu, fermele prea mici pentru a beneficia de plățile PAC vor fi excluse și din aceste mecanisme. Având în vedere 

faptul că fermele de mici dimensiuni au, în general, cea mai benefică amprentă ecologică, se rididică chestiunea 

felului în care vor fi acestea susținute pentru capacitatea lor de sechestrare a gazului cu efect de seră, o capacitate 

care nu necesită nicio investiție financiară suplimentară. Amintim faptul că 77% dintre fermele europene au suprafețe 

mai mici de 10 hectare11. Multe nu primesc subvenții din cauza dimensiunii reduse. Astfel, mecanismul avut în vedere se 

referă strict la ferme de mari dimensiuni.

Costul economic al certificării

In cele din urmă, datele trebuie verificate de auditori independenți, în special în cazul emiterii certificatelor de 

carbon. Comisia Europeană a promis că până în 2030 va fi implementat un sistem standardizat de certificare, dar deja 

există câteva etichete. Una dintre cele mai cunoscute este Gold Standard. Pentru un certificat care asigură accesul la 

marile piețe voluntare de carbon sau la piețele de conformitate cum este ETS, costul ar fi de aproximativ 130.000 euro 

pentru înființarea proiectului și pentru primii doi ani de funcționare, iar apoi de 40.000 euro la fiecare cinci ani12. Iar aceasta 

nu include plățile pentru toți experții și consultanții implicați în diversele etape ale implementării proiectului. În timp ce 

toate textele insistă pe profitabilitatea acestui tip de mecanism, costurile reale se ridică la sute de mii de euro. Chiar 

și la 100 euro/tona de carbon, este greu de crezut că poate deveni profitabil într-o bună zi. Compromisul constă în 

reducerea costurilor de măsurare și ale MRV, adică în acceptarea unei marje mai mari de incertitudine în ceea ce privește 

cantitățile de carbon captate. Cu cât măsurarea și monitorizarea sunt mai laxe, însă, cu atât mai puține credite se vor vinde.

Acapararea datelor

O altă chestiune fundamentală este cea a datelor necesare pentru funcționarea acestor sisteme periculoase. Există 

o mulțime de date care provin din diverse surse: de la agricultori și silvicultori; de la instituții precum cele ale 

PAC, care deja colectează o mulțime de date; și de la sistemele de sateliți ale UE, Copernicus și Galileo. 

Acestea sunt utilizate pentru măsurători la sol. Toate aceste date alimentează un software pentru analiza și 

calcularea impactului și a amprentei de carbon. Participanții la proiect vor trebui să alimenteze foarte regulat 

sistemele informatice cu date care vor deveni probabil din ce în ce mai detaliate și mai precise („pentru 

o eficiență sporită”). Contabilitatea care utilizează date din satelit va fi verificată, iar UE elaborează 

diverse proiecte de cercetare în cadrul programului Orizont Europa pentru a face aceste sisteme de 

colectare și analiză a datelor mai sofisticate. Acțiunile fermierilor vor fi notate și monitorizate 

în cele mai mici detalii, iar aceștia vor fi obligați să fie conectați. Ce va mai rămâne din 

autonomia lor, care a avut deja mult de suferit? Și ce se va întâmpla cu viața lor 

privată? Nu se menționează nimic despre proprietatea acestor date privind 

organizarea precisă a fermelor, ritmurile de lucru și opțiunile de producție. 

Pericolele capitalismului de supraveghere, bine analizate de Shoshana Zuboff, 

îi amenință astfel pe agricultori, chiar și pe cei care nu au ales agricultura 

digitală13. 

11 Eurostat 2020.
12 COWI et al., op. cit., p. 50.
13 Shoshana Zuboff, L’âge du capitalisme de surveillance, 2019, Paris, Zulma, 2020 traducere în limba franceză (Titlul original: The Age of Surveillance Capitalism).
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Propunerea de cultivare a carbonului se înscrie într-o tendință mai largă de utilizare a instrumentelor de piață pentru 

a proteja natura. Această mișcare a început în 1992, odată cu semnarea Convenției privind diversitatea biologică, iar 

de atunci se tot aprofundează. Scopul este de a stabili un preț pentru funcția de „sechestrare a carbonului” de către 

soluri și biomasă, precum și pentru posibilele beneficii conexe, și anume alte servicii ecosistemice. Toate mecanismele 

existente, cum ar fi REDD+, sunt extrem de complexe, îmbogățindu-i în special pe consultanții și experții de toate felurile, 

iar deocamdată nu și-au demonstrat eficiența. În pofida existenței piețelor de carbon, emisiile globale continuă să 

crească, și, în ciuda existenței REDD+, defrișările sunt în creștere. În plus, iar aceasta este o altă problemă majoră, 

posibilitatea de a evalua terenurile prin prisma „serviciilor” pe care le oferă crește cererea de terenuri pentru utilizări 

nealimentare. ENI, de exemplu, a cumpărat opt milioane de hectare în diferite țări africane pentru a planta copaci. 

Acest proces de acaparare a terenurilor se accelerează odată cu dezvoltarea compensațiilor. Astfel, în vreme ce marile 

corporații transnaționale și guvernele își ușurează conștiința prin declararea obiectivului de „neutralitate a carbonului”, 

micii agricultori și populațiile indigene sunt expropriați și dezrădăcinați, lăsați fără mijloace de subzistență.

Abordarea sistemică este posibilă și necesară

14 A se vedea, printre multe altele, lucrările lui Olivier de Schutter, fost Raportor al ONU pentru dreptul la hrană.
15 ETC-Group, Who will feed us ?, 2017, www.etcgroup.org, și GRAIN, Affamés de terres/Hungry for Land, 2014, www.grain.org.

5

Ieșirea din logica de compensare, reducerea emisiilor reale și promovarea sistemelor agricole la scară mică și 

agroecologia reprezintă o urgență.  De fapt, nu este nevoie de toate aceste mecanisme complexe și costisitoare 

pentru a ne da seama că sistemele agroecologice sunt bune pentru natură și pentru oamenii care o locuiesc14. 

Acestea nu necesită decât puțin capital, generează multe locuri de muncă, nu folosesc pesticide sau folosesc foarte 

puține, produc o mare varietate de alimente sănătoase, folosesc mai puțină apă - pe scurt, prezintă doar avantaje 

comparativ cu agricultura industrială. De altfel, pe doar un sfert din terenul cultivat din lume, ele produc aproape 

trei sferturi din producția mondială15.

În loc să căutăm modalități artificiale și separate de rezolvare a problemelor ridicate de agricultura industrială, de 

ce să nu promovăm pur și simplu agroecologia? Ne referim aici la o agroecologie țărănească adevărată, care ia în 

considerare nu doar aspectele ecologice ale alimentelor, ci și aspectele sociale, culturale, economice și politice ale 

acestora. Toate acestea presupun o abordare multidimensională și cuprinzătoare a sistemelor agrare în ansamblul 

lor și nu pot fi reduse la un catalog de practici.

De ce să căutăm un „nou model de afaceri” pentru agricultori, care să le aducă venituri suplimentare prin „cultivarea 

carbonului”, în loc să le oferim posibilitatea să aibă un venit corect și demn și să fie plătiți prin prețuri rezonabile (sau 

cel puțin peste costul de producție), mai degrabă decât prin subvenții care nu fac decât să încurajeze extinderea 

fermelor și practicile distructive pentru mediu și sănătate? De ce să nu ne asigurăm că cea mai mare parte din 

valoarea produsă ajunge în buzunarele agricultorilor mai curând decât către furnizorii de mijloace de producție, 

intermediari, procesatori și distribuitori? De ce să nu promovăm lanțurile scurte de aprovizionare la nivel local? 

Situația este una absurdă. Prin menținerea ajutorului la hectar, favorizându-i pe marii fermieri, când s-ar fi putut 

prevedea, de exemplu, un ajutor proporțional cu numărul de lucrători de la ferme, noua PAC a ratat ocazia de a 

promova un sistem agricol sănătos și rezilient, respectuos față de natură și față de oameni.

Dacă cultivarea carbonului pare a fi soluția magică a Comisiei Europene la schimbările climatice, este de datoria noastră 

să subliniem limitele sale structurale și pericolul imens pe care îl reprezintă pentru societate în domeniul suveranitatății 

alimentare și lipsa de acțiune în ceea ce privește schimbările climatice. Este momentul să inițiem o adevărată tranziție 

agroecologică țărănească.

http://www.etcgroup.org
http://www.grain.org
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