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Subsídio agrícola: concessão (ato de ceder) de dinheiro ou baixos impostos feitos pelo governo para os produtores
agrícolas, com finalidade de os preços dos seus produtos ficarem mais baratos ao consumidor final.
OMC: Organização Mundial do Comércio – ONU.
______________________________________________________________________________________________
1.Apresente as características produtivas da agricultura da Europa.
2. O que é PAC? Quando foi criada?
3. Indique e explique as três principais estratégias do PAC, para “proteger” a agricultura da União Europeia.
4.Expilique a principal crítica feitas pela OMC e os países subdesenvolvidos as estratégias do PAC.
GABARITO
1.A Europa Ocidental possui uma agricultura mecanizada e com alta tecnologia. Sendo assim, sua produtividade é
elevada. O Leste europeu está recebendo incentivos do Sistema de Produção Agrícola, para desenvolver e
modernizar suas produções.
2. Política Agrícola Comum, criada em 1957 no Tratado de Roma, concomitantemente com a criação do Mercado
Comum Europeu. O PAC, ainda é o responsável pelo gerenciamento e desenvolvimento da agricultura da União
Europeia.
3.
1. Preço mínimo: mesmo ocorrendo uma superprodução de um determinado produto agrícola, o PAC garante o
preço mínimo do mesmo, salvando o produtor da possível queda nos preços provocadas pela lei da oferta e procura.
2. Subsídios: diminuindo, eliminando impostos ou ajudando financeiramente o produtor agrícola.
3. Aumentando os impostos de importações de produtos agrícolas de países de fora do Bloco (U.E.).
Com essas estratégias a U.E. estabelece uma política agrícola para tentar garantir o barateamento dos produtos
agrícolas para os países membros.
4. A crítica é feita as elevadas taxações de importações aos produtos agrícolas provenientes dos países
subdesenvolvidos, dificultando assim, as relações comercias. Isso provoca um prejuízo econômico muito elevado aos
países subdesenvolvidos, que possuem uma economia com dependências nas relações comerciais agrícolas.

