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Factori de influenţă ai proceselor în schimbările structurale
Exemplu creşterea animalelor şi cultivarea plantelor Felgentreu/
Legumicultura Felgentreu

Creşterea animalelor 
şi cultivarea plantelor 

Felgentreu

Parc de biogaz Legumicultura 
Felgentreu

Disponibilitatea 
solului

Calitatea de membru 
în EGM eG

Inovaţie, 
cercetare

Subvenţia, 
de ex. Legea cu privire la 

energiile regenerabile

Subvenţia fixă 
pe suprafaţă

Investiţie

Servicii agricole

Cooperarea 
în ceea ce 
priveşte 

pierderile de 
căldură

Schimbări structurale şi muncă în agricultură
Proiectul derulat pe parcursul a un an a fost realizat în 
cadrul programului UE PROGRESS. Prin intermediul aces-
tei posibilităţi, partenerii au putut să cerceteze, să evalueze 
şi să prezinte situaţia transformărilor în agricultură în şase 
ţări în întreprinderi cu cele mai diverse condiţii de plecare.

Prin concepţii practice şi discuţiile despre experienţe, pro-
bleme şi modalităţi de acţiune în întreprinderi agricole şi 
unităţi de formare şi ştiinţifice au putut fi descoperite şi eva-
luate aspecte şi factori de influenţă diverşi ale schimbărilor 
structurale în agricultură la nivel de întreprindere.

Cu ajutorul unui chestionar au fost întreprinse vizite la între-
prinderi. Scopul a fost de a identifica factori de influenţă 
ce au dus la modificări la nivel de întreprindere, în special 
având în vedere menţinerea locurilor de muncă existente şi 
crearea unora noi. 

În lumina discuţiei actuale despre viitoarea politică comu-
nitară, fondurile sociale europene, fondurile structurale şi 
politica agrară comună, rezultatele proiectului capătă o 
importanţă deosebită.

Rezultatele proiectului
Evaluarea factorilor de influenţă la dezvoltarea inovativă 
a întreprinderilor arată diversitatea opţiunilor de acţiune 
posibile pentru întreprinderi în vederea extinderii activităţii 
economice cu rezultatul asigurării şi creării de noi locuri de 
muncă şi ocupare în regiunile rurale. Liantul tuturor exem-
plelor este necesitatea de a califica munca, de a participa 
la activităţi de cooperare precum şi de a promova participa-
rea la diferite nivele. În acest context includerea cercetării 
agrare orientate către practică şi aplicată precum şi a for-
mării şi perfecţionării capătă o importanţă distinctă.

Factorii de influenţă a dezvoltării (inovative) a întreprinderii 
identificaţi în cadrul proiectului sunt foarte diversificaţi:

Participanţii sunt toţi implicaţi într-un fel sau altul în discuţiile 
cu privire la viitorul politicilor, fie ca actori la nivel de între-
prindere şi local, fie ca oameni de ştiinţă ce se ocupă cu 
problemele de viitor din agricultură sau ca reprezentant al 
numeroaselor comisii însoţitoare la nivel regional, naţional 
şi european.

 � politica statală, stabilirea de condiţii cadru şi promovări
 � capital, investiţii
 � potenţial inovativ (cercetare, idei de afaceri)
 � formare şi perfecţionare
 � sprijin local
 � includere regională (crearea de reţele, crearea de 

lanţuri generatoare de valoare)
 � crearea de reţele cu branşele (cooperări atât 

sectoriale cât şi la nivel de întreprindere cu domeniile 
turismului şi distribuţiei, ş.a.)

 � promovarea motivării şi participarea

Angajaţi în agricultură
În multe regiuni, ocuparea forţei de muncă este din nou 

în creştere. Se poate observa o diferenţiere a 
activităţilor agricole a căror dezvoltare va fi 
schiţată în mare în cele ce urmează.

Acestea sunt pe de o parte activităţi simple 
cu multă muncă manuală şi fără a cunoş-

tinţe prealabile deosebite. Creşte în mod 
deosebit numărul angajaţilor pentru activităţi 

simple la recoltă sau semănare precum şi la 
îngrijirea culturilor speciale. În acest domeniu sunt 

angajaţi predominant lucrători sezonieri. În multe ţări din 
Europa, munca sezonieră înseamnă angajarea pe o peri-
oadă de până la opt luni. 

În multe regiuni se caută specialişti în creşterea animale-
lor sau în cultivare. Prin progresul tehnic, cerinţele pentru 
aceste activităţi cresc constant. Întreprinderile şi cercetă-
rile ştiinţifice prevăd o penurie de forţă de muncă calificată.
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Noi domenii de activitate se nasc în mod frecvent în dome-
nii adăugate direct de întreprinderi agricole sau în reţele 
economice de la producător, trecând prin domeniul prelu-
crării şi până la desfacerea directă. Domenii de activitate 
sunt de ex. prelucrarea, distribuţia şi vânzările, gastronomia 
sau producerea de energie. În mod frecvent sunt necesare 
cunoştinţe speciale.

Şi la întreprinderi care preiau servicii directe pentru între-
prinderi agricole poate fi observată o creşterea a ocupă-
rii forţei de muncă. Pe lângă servicii tradiţionale, cum ar fi 
inseminarea animalelor, se dezvoltă serviciile din domeniul 
întreprinderilor agricole de perfecţionare activă. La aceste 
activităţi sunt cerute de cele mai multe ori cunoştinţe speci-
ale din partea angajaţilor.

O importanţă crescândă şi pentru piaţa forţei de muncă o 
capătă aşa-zişii producători de nişă. Producţia ecologică 
s-a dezvoltat ca urmare a cererii crescânde a consumatori-
lor, devenind un domeniu de angajare ce oferă perspective 
noi.

Consecinţele pentru formarea şi perfecţionarea 
profesională
Noile cerinţe pot fi îndeplinite cu succes numai dacă se rea-
lizează măsurile însoţitoare corespunzătoare. De ex. numai 
angajatul care posedă deja cunoştinţe de bază şi mai are 
pe lângă acestea şi competenţe sociale corespunzătoare 
poate să fie mobil şi flexibil. Pentru formarea din punctul de 
vedere al angajatului este necesară o formare largă pentru 
ca angajaţii înşişi să rămână flexibili şi să se poată adapta 
condiţiilor schimbătoare. În acelaşi timp, această dezvol-
tare necesită o perfecţionare continuă a angajaţilor.

Cerinţa unei învăţări pe tot parcursul vieţii trebuie într-un 
final implementată şi în agricultură. Cerinţe noi în ceea ce 
priveşte întreprinderile şi angajaţii reies pe lângă aspectul 
economic al întreprinderilor din modificări tehnice, sociale 
precum şi din modificări ca urmare a schimbărilor climatice.

Măsuri preventive şi însoţitoare

Cerinţe cu privire la angajaţi
Proiectul a arătat cât de repede se schimbă lumea forţei 
de muncă şi în agricultură; şi cât de complexe au devenit 
activităţile. Astfel locurile de muncă din agricultură cer de 
la angajaţi:

 � cerinţe din ce în ce mai specifice profesionale precum şi
 � alte competenţe personale cum ar fi munca 

cooperativă, acţiune independentă sporită.
 � Angajaţii trebuie să fie permanent disponibili să se 

perfecţioneze profesional (învăţarea pe tot parcursul 
vieţii) pentru a putea să corespundă cerinţelor ce se 
modifică permanent.

 � Angajamentul salariaţilor şi activitatea lor pentru 
întreprindere trebuie crescute pentru ca procesele din 
ce în ce mai complexe să rămână controlabile.

 � Sarcinile fizice scad, în schimb cresc sarcinile 
psihosociale.

 � Angajaţii vor trebui să fie mai mobili, adică de ex. 
împărţirea locului de muncă la două întreprinderi sau 
un loc de muncă într-o altă regiune.

 � Se nasc noi cerinţe. Angajaţii trebuie pregătiţi pentru 
acestea, de ex. în cazull schimbărilor ce se nasc în 
urma schimbărilor climatice.

Cerinţe în ceea ce priveşte politica agrară şi stat
 � În general devine necesar a se avea mai mult în vedere 

factorul muncă în politica agrară. Trebuie realizat 
un tratament egal cu scopuri ale politicii de venituri, 
mediu, protecţia animalelor şi protecţia consumatorului

 � Menţinerea şi promovarea formării profesionale.
 � Perfecţionarea şi formarea continuă profesională 

pentru angajate şi angajaţi trebuie promovate mai 
intens

 � Un control eficient al normelor de protecţie a muncii 
şi respectarea standardelor sociale (de ex. prin 
intermediul Cross-Compliance)

 � Îmbunătăţirea şanselor în ceea ce priveşte participarea 
angajaţilor şi a sindicatelor la nivel de întreprindere, 
nivel regional şi european

Cerinţe în ceea ce priveşte angajatorii
Şi angajatorii trebuie să se schimbe în relaţia cu angajaţii:

 � Protecţia preventivă muncii şi a sănătăţii mai bună
 � O mai intensă promovare a formării şi perfecţionării 

profesionale
 � O mai puternică implicare în deciziile întreprinderii
 � O poziţie deschisă faţă de participarea la decizie şi la 

participarea la nivel de întreprindere şi local
 � Participare la profit
 � Necesitatea de adaptare a poziţiei lor faţă de angajaţi
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