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Strategii pentru impulsionarea ocupării forţei de 
muncă în cadrul Politicii Agrare Comune (PAC)

Concentrarea puternică a politicii agrare europene pe un sistem 
de stimulare în funcţie de suprafaţa lucrată duce la dezechilibre 
sociale şi economice. Până în acest moment lipsesc strategii în 
vederea configurării echitabile din punct de vedere social şi al 
politicii ocupării forţei de muncă. 

Parteneri sociali sindicali din cinci state europene discută 
cu agricultori, cu reprezentanţi ai asociaţiilor agricole şi cu 
cercetători din domeniu despre modul cum poate fi îmbunătăţit 
sistemul de stimulare a agriculturii.

Fondul problemei: Abordările clasice de 
politică agricolă ale UE sunt insuficiente în 
contextul asigurării de locuri de muncă şi a 
ocupării forţei de muncă

Abordările clasice de politică agricolă ale UE conţin încă de 
pe acum sisteme indirecte de stimulare a ocupării forţei de 
muncă în agricultură şi în zonele rurale.  Acestea sunt măsuri 
precum înnoirea satului, stimularea înfiinţării de întreprinderi 
precum şi diversificarea în zonele rurale. Prin intermediul 
stimulării investiţiilor în sectorul agricol se pot asigura locurile 
de muncă din unităţile în care acestea sunt realizate, aceste 
măsuri tinzând însă, în acelaşi timp, să accelereze schimbările 
structurale şi desfiinţarea locurilor de muncă din agricultură.

Discuţiile ce au loc în prezent în contextul reformei din sectorul 
agricol se axează fie pe echilibrarea plăţilor între diferitele state 
membre, fie pe stimularea aşa numitelor bunuri publice. 

O politică de stimulare a bunurilor publice se bazează doar 
pe criterii de durabilitate din punct de vedere ecologic (mediu 
înconjurător, biodiversitate, climă, peisaj cultivat). Munca şi 
ocuparea forţei de muncă, ca elemente sociale importante 
în contextul dezvoltării durabile, nu sunt percepute ca bunuri 
publice şi, drept urmare, sunt excluse din discuţie.

Se uită că abia în urma muncii omului în agricultură pot apărea 
astfel de servicii de interes general precum peisajul cultivat, 
una dintre componentele biodiversităţii.

Proiectul „Strategii pentru impulsionarea ocupării forţei de 
muncă în cadrul Politicii Agrare Comune ” se desfăşoară 
în cadrul programului UE „Progress” pe durata unui an. 
Obiectivele proiectului au, ca punct de plecare, un aspect 
de actualitate: 2013 va fi un an al reformei agrare în Uniunea 
Europeană. Prin propunerile formulate în prezent de Comisia 
Europeană cu privire la reforma PAC se aduc mai puternic în 
prim plan stimularea ocupării forţei de muncă în zonele rurale 
şi introducerea unor standarde sociale. Se solicită o repartizare 
mai echitabilă a plăţilor directe între diversele tipuri de unităţi de 
producţie din agricultură.

 Protecţia sporită a muncii şi a sănătăţii pentru persoanele 
ocupate în sectorul agricol, asigurându-se astfel ocuparea 
forţei de muncă.

 Contracararea scăderii numărului de locuri de muncă 
din întreprinderile agricole prin stimularea introducerii 
unor procese de producţie cu necesar mare de muncă şi 
personal.

 Reducerea dezechilibrelor economice generate, cu efecte 
negative în special pentru unităţile de producţie unifamil-
iale, cu forme de producţie cu necesar ridicat de forţă de 
muncă, şi pentru unităţi de producţie mari, din Europa de 
Est, cu necesar ridicat de personal, dar cu subvenţii la 
hectar comparativ mai reduse. 

 Sistemele de stimulare în funcţie de suprafaţă amplifică 
suplimentar avantajele concurenţiale deja existente ale 
întreprinderilor deţinătoare de mari suprafeţe, cu forţă de 
muncă raţionalizată.

Analiza şi compararea celor trei căi posibile 
de reformare
Cum pot fi implementate sisteme de stimulare a ocupării forţei 
de muncă şi a producţiei cu necesar ridicat de forţă de muncă 
în practica politicii agricole?

În prezent cinci state membre UE discută propuneri cu privire la 
o conectare concretă a politicilor la ocuparea forţei de muncă. 
În principiu este vorba de trei abordări diferite care îşi propun 
condiţionarea plăţilor directe de ocuparea forţei de muncă. 
Două dintre căile de reformare propuse solicită o reconfigurare 
a principiilor privind stabilirea bazei de calcul a plăţilor directe.

Prima cale se referă la volumul de muncă (durată), a doua 
la costurile cu munca. O a treia cale continuă să utilizeze ca 
reper suprafaţa de teren lucrat; repartizarea mai justă se 
realizează prin introducerea unor factori de corecţie care au la 
bază munca.

În conformitate cu practica actuală a stimulării din dome-
niul agricol, foarte puţine unităţi agricole primesc o foarte 
mare parte din totalul subvenţiilor. Această practică este cu 
atât mai nedreaptă cu cât aceste unităţi şi-au raţionalizat 
resursele umane într-un grad foarte înalt.

Politica agricolă UE va trebui, în viitor, să genereze un 
impuls direct în palierul social şi în cel privind politica de 
ocupare a forţei de muncă. Pentru că practica actuală de 
stimulare din sectorul agricol nu oferă, pe moment, soluţii 
în contextul următoarelor probleme:



Trei posibilităţi de bază pentru conectarea plăţilor directe de factorul muncă Obiective urmărite / efecte

(1) Conectarea la factorul timp: Baza de calcul este dată de indicatorii privind timpii lucraţi

Germania a. Plăţi directe în funcţie de volumul de muncă calculat al 
respectivelor unităţi de producţie, după sistemul 
utilizat de asociaţiile profesionale din domeniul 
agriculturii din Germania

 Schimbarea centrului de greutate a plăţilor directe de la 
unităţile cu mari suprafeţe la cele cu procese productive 
cu necesar mare de forţă de muncă (unităţi de producţie a 
laptelui, unităţi cu producţie diversificată, inclusiv creşterea 
animalelor, unităţi cu producţie ecologică)

 Compensarea situaţiilor inechitabile între unităţile de 
producţie

 Aport la susţinerea utilizării suprafeţelor de pajişte

 Asigurarea continuităţii activităţii agricole productive în 
regiuni rurale dezavantajate

Austria b. Plăţi directe în funcţie de volumul de muncă standard 
al respectivei culturi, rasă etc. (similar cu organizaţia 
KTBL din Germania)

Italia c. Stimulare în funcţie orele de muncă prestate şi 
dovedite

(2) ) Conectarea la factorul cost: baza de calcul este dată de indicatorii pentru costul forţei de muncă 

Germania  Conectarea plăţilor directe la contribuţia unităţilor de 
producţie la sistemele legale de asigurări sociale

 Schimbarea centrului de greutate al plăţilor directe de la 
unităţi cu investiţii masive de capital la unităţi cu necesar 
ridicat de forţă de muncă

 Stimularea ocupării forţei de muncă prin scăderea costurilor 
muncii

 Efecte pozitive asupra pieţei forţei de muncă, a dezvoltării 
rurale, mediului înconjurător şi arendelor

(3) Corecţii aduse în funcţie de factorul muncă în contextul unui sistem de plăţi directe pe suprafaţa lucrată

Germania a. Plăţi directe până la un prag de 150.000 euro şi aplicarea 
unui factor de corecţie a penalizării peste acest prag în 
valoare de 50% din costurile reale cu forţa de muncă

 Păstrarea reglementărilor şi factorilor de corecţie utilizaţi 
până acum

 Amortizarea efectelor palierelor (limita superioară a 
plăţilor directe) prin componente sociale pentru unităţile 
caracterizate de costuri ridicate de personal

 Plăţi directe ridicate numai atunci când există şi forţă de 
muncă

 Doar puţine unităţi de producţie sunt afectate (numai la a.)

 Păstrarea şi stimularea locurilor de muncă în regiunile rurale

Franţa b. Factor de penalizare la acordarea plăţilor directe 
începând deja cu pragul de 15.000 euro, valoarea 
penalizării crescând progresiv odată cu valoarea plăţilor 
directe. Se aplică un factor de corecţie în funcţie de 
dovezile aduse cu privire la forţa de muncă angajată

Cehia c. 70% din plăţile directe sunt acordate în funcţie de 
suprafaţa lucrată, 30% în funcţie de forţa de muncă 
angrenată fie sub forma numărului de angajaţi sau a 
colaboratorilor independenţi

Într-o primă etapă a proiectului se vor studia, pe baza unor 
exemple şi a propunerilor de reformă discutate în Germania, 
efectele pe care cele trei modalităţi de modificare a sistemului 
de plăţi directe le au asupra tipurilor de unităţi agricole de 
producţie.

Primele rezultate arată:

 Plăţile directe determinate pe baza nomei de ore de 
muncă (1) sunt orientate către o susţinere a activităţilor 
de producţie cu un necesar ridicat de forţă de muncă 
şi au efecte şi asupra acelor unităţi de producţie care nu 
deţin forţă de muncă angajată (unităţi unifamiliale). Se 
compensează astfel inechităţile dintre diversele tipuri de 
unităţi agricole de producţie cu necesar diferit de forţă 
de muncă. Situaţia veniturilor acelor unităţi agricole de 
producţie, ca sursă principală sau secundară de venit, 
caracterizate prin necesarul ridicat de forţă de muncă (de 
ex. creşterea vacilor de lapte sau culturile speciale) se va 
îmbunătăţi comparativ cu alte tipuri de unităţi agricole.

 Plăţile directe în funcţie de costurile factorului muncă (2) 
stimulează unităţile cu necesar ridicat de forţă de muncă, 
indiferent de dimensiunea acestora. Ele generează 
impulsuri directe asupra ocupării, asigură locuri de muncă 
şi au efecte împotriva muncii la negru şi a salariilor mici. 
Ferme de lapte, organizate sub forma unităţilor unifamiliale, 
sunt susţinute în aceeaşi măsură ca şi celelalte unităţi de 
creştere a animalelor sau ca unităţile cu producţie bio.

Dezbatere şi informare: De ce dorim stimularea 
muncii şi nu a suprafeţei şi a capitalului?

Un obiectiv important este evaluarea efectelor celor trei modele 
de reformă pe fondul diferitelor condiţii cadru din diverse state 
şi verificarea posibilităţii de implementare practică a acestora. 
Din acest motiv modelele sunt supuse dezbaterii în cadrul a 
patru workshopuri regionale, evaluându-se efectele probabile 
a acestora în contextul experienţelor locale şi formulându-se 
propuneri în vederea implementării practice.  La workshopuri 
participă reprezentanţi sindicali din agricultură, experţi în 
agricultură practică, reprezentanţi din politică şi asociaţii, 
precum şi din administraţie şi cercetare din cinci state membre 
ale Uniunii Europene. Într-un următor pas ideile propuse vor 
fi puse în dezbatere publică şi vor fi făcute cunoscute părţilor  
interesate.

 Modelele care utilizează factori de corecţie (3) oferă 
componente sociale importante pentru unităţile mai mari, 
cu necesar ridicat de personal, împiedicând în acelaşi 
timp dezavantajarea acestora prin introducerea palierelor 
valorice şi limitării plăţilor directe. Aceste modele elimină 
dezavantajele la care sunt supuse unităţile agricole de 
creştere a animalelor şi cele mixte din statele din Europa de 
Est şi din Germania de Est, cu necesar mare de personal, 
faţă de unităţile agricole cerealiere, cu structură de personal 
redusă. 
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Obiectivul comun este de a creşte importanţa factorului 
muncă în agricultură şi în regiunile rurale. În acest context 
abordarea strategică este ancorarea factorului muncă în 
ambii piloni ai Politicii Agricole Comune.

Dezvoltarea ideilor şi verificarea lor: De la con-
cepte naţionale la perspective europene
Succesul conceptelor depinde de gradul în care acestea vor 
putea fi implementate la nivelul Uniunii Europene. Acesta 
este motivul pentru care în cadrul proiectului se formulează 
propuneri cu privire la adaptarea conceptelor la nivel european. 

O sarcină importantă în viitor va fi clarificarea gradului în care 
conceptele discutate pot fi puse în acord cu structurile din alte 
state membre, dacă acestea oferă soluţii la problemele locale şi 
dacă pot fi implementate din punct de vedere tehnic (prelevarea 
de date, derularea simplă, nebirocratică).

Ca prim pas în această direcţie se verifică în acest moment dacă 
există surse de informaţii necesare implementării metodelor 
propuse, de exemplu prin intermediul Reţelei de Informaţii 
Contabile Agricole (RICA) a Uniunii Europene şi a bazei sale de 
date la nivel european şi dacă aceste baze de date sunt utile.

Analizele se fac pe baza unor studii de caz din statele partenere 
a acestui proiect. Punctele forte şi cele slabe ale conceptelor 
dezvoltate vor fi puse în contextul situaţiei structurale din 
domeniul agricol din diversele state membre a Uniunii Europene.

Provocări şi acţiune: Construirea de reţele şi 
alianţe politiceh 
Munca şi ocuparea forţei de muncă joacă încă un rol secundar 
în cadrul dezbaterilor de politică agricolă. În viitor însă va trebui 
să strângem argumente bune în favoarea acestor abordări. 
Este necesară sensibilizarea opiniei publice şi dezvoltarea de 
strategii politice în vederea impunerii acestor idei în dezbaterile 
din jurul politicii agrare.  Ocuparea forţei de muncă va avea în 
continuare o prioritate ridicată în cadrul Uniunii Europene şi va 
juca un rol din ce în ce mai important.

Problemele pieţei muncii şi efectele demografice negative 
cauzate de acestea sunt de o gravitate deosebită în zonele 
rurale periferice.  Unităţile agricole de producţie sunt de 
o importanţă deosebită în aceste zone. Prin introducerea 
stimulării ocupării forţei de muncă în agricultură se susţine 
piaţa muncii şi se dă un impuls de dezvoltare în zonele rurale. 
Astfel se poate realiza o stabilizare a pieţei muncii, asigurarea 
unui venit just şi securităţii sociale a persoanelor ocupate în 
agricultură.  Un efect pozitiv este posibil şi asupra structurilor de 
producţie cu necesar ridicat de forţă de muncă dar, în acelaşi 
timp, cu consum mai redus de resurse.


