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Introducere
Acest manual este unul dintre principalele rezultate ale proiectului de Formare a Facilitatorilor Rurali în
Lanțurile Scurte de Aprovizionare cu Alimente (finanțat de Comisia Europeană, Erasmus +, KA2 2019-1CZ01-KA202-061270). Scopul proiectului este de a oferi o mai bună înțelegere a ecosistemului LSA care
funcționează în țările partenere ale UE (Republica Cehă, Franța, Ungaria, Polonia, România) la nivel
național și european. Cercetările au evidențiat problema că, muncind separat, micii producători au
dificultăți, deci trebuie să lucreze împreună pentru a avea acces pe piață. În aceste cooperări, rolul
actorilor intermediari este de a prelua unele dintre aceste activități de la producători. Aceștia sunt
organizatori ai lanțului de aprovizionare care înțeleg procesele de piață și cele agricole, ajutând astfel
fermierii să obțină acces pe piață. În prima parte a proiectului nostru, experții au fost de acord că este
necesar să începem o formare specială de organizator LSA și pentru a dezvolta condiții speciale de
eligibilitate, precum și instruirea consilierilor LSA; cu toate acestea, aceste direcții de dezvoltare și sprijin
încă lipsesc în practică.
Prin urmare, parteneriatul s-a angajat să exploreze modalitățile posibile de a genera poziția unui așanumit facilitator rural, care poate umple aceste lacune în lanțurile valorice, și să dezvolte materialele de
învățare și instrumentele de instruire necesare pentru formarea persoanelor care intenționează să
urmeze această nouă profesie în cariera lor.
Acest manual se bazează pe cercetări și anchete efectuate în toate țările partenere în rândul grupurilor
țintă și al părților interesate din domeniul LSA. Unul dintre rezultatele anterioare ale acestui manual a
fost de a colecta competențele necesare pentru elaborarea animației și formării rurale, care poate
identifica în mod clar cine vor fi facilitatori rurali în lanțul scurt de aprovizionare cu alimente, în funcție
de specialitățile țărilor. Din aceste competențe au fost definite principalele subiecte: facilitatorii trebuie
să înțeleagă principalele forțe motrice ale cooperării fermierilor, fondul său istoric, procesele
psihologice, gestionarea conflictelor, riscurile pentru siguranța alimentelor, cererile consumatorilor,
schimbările și logica piețelor, alți actori și rolurile lanțurilor alimentare, reglementările și sistemele de
sprijin. Întrucât animatorii rurali vor fi investitorii providențiali locali, ei vor ști să fie cel mai bun partener
al fermierilor și al altor actori ai LSA (cum ar fi cooperativele, consumatorii, municipiile, meșterii locali,
magazinele locale, furnizorii etc.). În acest fel, ei pot gestiona inițiativele LSA pentru a deveni mai
durabile (în sensul social, economic și de mediu). Datorită noilor competențe în zonele rurale, fermierii
își vor putea îmbunătăți afacerea, deoarece vor avea un sprijin puternic în procesul alimentar, creșterea
pieței, trasabilitatea, etichetarea, dezvoltarea turismului rural.
Cunoștințele și abilitățile menționate în acest Manual sunt determinate de rezultatele cercetării
documentare și ale chestionarelor din catalogul de competențe dintre participanții LSA. Toate capitolele
au fost ajustate la domeniul LSA și conțin numeroase subiecte, cum ar fi abordarea de marketing,
gândirea în afaceri, elementele de bază ale conducerii, abilitățile de negociere, luarea deciziilor,
gestionarea riscurilor și contextul actual al situației LSA pe piață – dominarea corporațiilor
multinaționale, presiunea scăzută a prețurilor, interesul crescând al consumatorilor pentru originea și
calitatea alimentelor, preferința crescândă a produselor locale sau stabilirea unor lanțuri scurte de
aprovizionare cu alimente etc.
Toate capitolele au o structură unificată, încep cu obiective principale, obiective de învățare, cuvinte
cheie și apoi urmează corpul principal cu cifre clare. Dacă este necesar, capitolele vor avea informații
specifice fiecărei țări, furnizate de partenerul din țara respectivă.
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Facilitatorul rural
Nu există o definiție legală pentru „animatori LSA” / „facilitatori LSA” în niciuna dintre țările partenere,
această funcție / ocupație nu există ca atare în țările partenere ale Facilitatorului rural. Cu toate
acestea, trebuie menționat faptul că organizatorii de piață, animatorii organizațiilor civile,
coordonatorii grupurilor de acțiune locală LEADER și consilierii programelor de dezvoltare rurală
lucrează la dezvoltarea LSA în fiecare stat membru European, care mai mult sau mai putin desfășoară
activități similare cu programul de facilitare rurală planificat. Aceste servicii colectate și prezentate în
etapele anterioare ale proiectului (inclusiv câteva exemple de bune practici prezentate din fiecare țară)
pot ajuta la definirea a ceea ce ar putea implica viitorul loc de muncă al „facilitatorului rural”:



















conducerea planului strategic alimentar teritorial, local și a programului său operațional,
implementarea studiilor strategice și pre-operaționale,
propunerea și implementarea guvernanței durabile, pregătirea, facilitarea și coordonarea
organismelor de monitorizare,
contribuția la rețelele de acționari (europeni, naționali și locali), organizarea și facilitarea
acțiunilor de sensibilizare și mobilizare a părților interesate din domeniul alimentar și al
consumatorilor,
pregătirea tuturor documentelor: proiecte de decizii, acorduri de parteneriat, rapoarte
tehnice, rapoarte, efectuarea monitorizării administrative și bugetare,
organizarea zilelor de informare, organizare de evenimente sociale, conferințe, întâlniri,
tururi de studiu, alte evenimente profesionale,
organizarea pieței fermierilor și cartografierea altor posibilități de vânzare (piețe online,
programe de ferme deschise, evenimente turistice, vânzări de cutii, vânzări directe, vânzări
către consumatori angro etc.),
construire de rețele: organizarea de festivaluri și alte evenimente deschise,
oferirea de consultanță juridică fermierilor,
asistență cu practicile de vânzare și construirea unei mărci,
managementul relațiilor publice și al comunicării: editarea de publicații, site-uri web, baze de
date, articole,
organizarea instruirii, prelegerilor, seminariilor, schimbului de informații,
furnizarea de servicii administrative (contabilitate, acces la credit și subvenții),
asistență în IT și alte soluții tehnologice,
monitorizarea și raportarea beneficiilor LSA,
managementul afacerii, redactarea ofertelor și controlul proiectelor,
cartografierea și partajarea modelelor logistice și logistice de succes, soluții solide din punct
de vedere juridic

Ca o concluzie a prezentei cercetări, putem afirma că o soluție ar putea fi un fel de „ingeri
providenţiali rurali” care pot acoperi golurile din lanțurile valorice, și anume animatorii rurali sau
facilitatorii rurali. Aceste persoane special instruite vor putea:



să faciliteze accesul pe piață al micilor fermieri, deoarece aceștia vor putea organiza asociații
de fermieri,
să promoveze dialogul între fermieri și consumatori –
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să caute sprijinuri speciale,
să analizeze schimbările piețelor
să identifice nevoile teritoriale pentru a dezvolta cele mai potrivite lanțuri alimentare scurte.

Spectrul larg de cunoștințe și domenii de competență relevante pentru aspectul resurselor umane
al LSA-urilor, identificat în prezenta cercetare:


Cunoștințe privind DEZVOLTAREA RURALĂ SUSTENABILĂ (sustenabilitate ecologică,
sustenabilitate socială, metode și oportunități de dezvoltare locală, probleme legate de
dezvoltarea comunității, crearea de locuri de muncă, diversificarea oportunităților de venit
local în mediul rural, ecologie umană, producție de alimente la scară mică, cunoștințe
substanțiale în LSA, producție ecologică, aspecte de mediu ale transportului, întreținerea
fermei, prelucrarea alimentelor, igienă și sănătate, agroturism).



CUNOAȘTERE foarte bună A CELOR TREI SECTOARE: public, privat și societate civilă, inclusiv o
bună înțelegere a așteptărilor și contribuțiilor potențiale la parteneriat, precum și a
potențialelor conflicte de interese și modalități de a face față acestora, înțelegând potențialul
și dinamica grupurilor civice.



Cunoștințe și competențe privind PLANIFICAREA AFACERILOR (gândire strategică, capacitate
de planificare, identificarea resurselor, gestionarea resurselor, management financiar,
recrutare, monitorizarea performanței, supraveghere de susținere, scriere de oferte).



Cunoștințe și competențe cu privire la VÂNZĂRI, MARKETING și UTILIZAREA MĂRCII
COMERCIALE (canale de vânzare, contactarea potențialilor consumatori, logistică,
construirea unei mărci, utilizarea rețelelor sociale, noi tendințe în dietă și turism, factori
simbolici, materiale, culturali și etici în consumul de alimente și alte bunuri).



ABILITĂȚI DE GESTIONARE A PROIECTULUI, inclusiv gestionarea și evaluarea resurselor,
necesare atât pentru identificarea proiectelor cu un potențial ridicat de atingere a
obiectivelor strategice, cât și pentru desfășurarea activităților proprii ale animatorului (de
exemplu, întâlniri comunitare), care ar trebui gestionat într-un mod profesional.



O gamă largă de COMPETENȚE SOCIALE, ABILITĂȚI NON-TEHNICE, inclusiv abilități de
„facilitator”, abilități de motivare, abilități de angajare și mobilizare a potențialilor parteneri,
capacitatea de a ajunge și de a implica și grupurile cele mai defavorizate, abilități de
educator, abilitatea de a stimula și gestiona procesele de învățare active, abilități de
„integrator”, dezvoltarea de legături comunitare și comunicare, rezolvarea conflictelor,
cunoștințe de rețea, comunicare, lucru în echipă, negociere.



CUNOAȘTEREA LEGISLAȚIEI (cadrul legal pentru LSA, aplicarea cerințelor legale, verificarea
autorizațiilor, verificarea condițiilor fermei, aplicarea legislației privind securitatea
alimentară).
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Cunoștințe IT și ALTE TEHNOLOGII (construirea unui site web, soluții de marketing IT, soluții
de vânzare IT, soluții IT de învățare / dezvoltare la distanță, soluții tehnologice pentru
producția și prelucrarea alimentelor).



ABILITĂȚI PRACTICE legate de aspecte precum organizarea ședințelor, moderarea atelierelor
/ discuțiilor, metodele de asigurare a participării publicului, cunoștințele de bază despre
agricultură etc.



Este evident că o persoană nu poate deține toate competențele, cu toate acestea am
enumerat toate nevoile relevante în epoca LSA actuală. Facilitatorii rurali instruiți trebuie să
identifice acele competențe care sunt necesare pentru formarea cooperării între fermierii
locali și consumatori și să sprijine toate etapele lanțurilor de aprovizionare funcționale.
Astfel, vor putea invita alți experți să ofere cunoștințe mai bune pentru producție, vânzare,
prelucrare, logistică, comunicare și organizare.
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Lanțuri scurte inovatoare de aprovizionare cu alimente
SCOPURILE CAPITOLULUI / REZUMAT:
Prezentul capitol introduce lanțul scurt de aprovizionare cu alimente prin cele mai bune practici, studii
de caz, pentru a oferi o mai bună înțelegere a lanțurilor scurte inovatoare care devin disponibile în toate
statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, își propune să prezinte diferențele dintre vânzările
directe tradiționale și noile lanțuri alimentare alternative. În cele din urmă, oferă un ghid practic pentru
înființarea și stimularea unui nou grup de fermieri și descrie pașii principali ai organizării piețelor
fermierilor.
CUVINTE CHEIE:
Lanț scurt de aprovizionare cu alimente, sistem alimentar alternativ, vânzare directă, cooperare, bune
practici inovatoare, facilitator
OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE:
Principalele obiective ale acestui capitol sunt înțelegerea diferitelor definiții ale lanțurilor scurte și
alternative de aprovizionare cu alimente și identificarea diferitelor tipuri de lanțuri scurte. Capitolul
descrie pașii principali ai înființării grupurilor LSA, care vor oferi un ghid ușor de utilizat pentru
facilitatori. Câteva sugestii și sfaturi practice ajută la înțelegerea mai bună a procesului de organizare a
pieței și oferă o imagine mai largă despre rolul facilitatorilor rurali.
INTRODUCERE
Lanțurile lungi de aprovizionare cu alimente ridică mai multe probleme, cum ar fi sustenabilitatea
agriculturii europene la scară mică, daunele aduse mediului datorate canalelor lungi de distribuție,
transparenței și pierderii încrederii în procesarea alimentelor industriale. De aceea, fermierii, experții în
dezvoltare rurală și, în unele cazuri, consumatorii, comunitățile locale caută noi modalități inovatoare
de relocare a lanțurilor alimentare. Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare cu alimente și
implicarea micilor fermieri în sisteme alimentare alternative pot fi un răspuns eficient la provocările
menționate mai sus (Kneafsey et al. 2013, Ilbery et al., 2004, Benedek et al., 2018).
DEFINIȚIILE LANTURILOR SCURTE DE APROVIZIONARE CU ALIMENTE ȘI PRINCIPALELE TIPURI ALE
ACESTORA
Globalizarea comerțului cu amănuntul și, prin urmare, a comerțului cu amănuntul cu alimente, a fost un
proces lung și integrat organic care a început în țările occidentale dezvoltate încă din anii 1960. Datorită
globalizării, micii producători au fost nevoiți să se confrunte cu provocări pentru a putea adera la
lanțurile moderne de aprovizionare, astfel au pierdut o mare parte din piața lor. Acest proces s-a
reflectat în țările din Europa Centrală la începutul anilor 1990. Micii fermieri din această regiune încă
suferă de volatilitatea piețelor și de vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare lungi. În prezent, aceste
canale tradiționale își trăiesc renașterea - din ce în ce mai mulți oameni cunosc avantajele acestui mod
de consum – însă operarea unui lanț scurt de aprovizionare este complicat, iar importanța facilitatorilor
devine tot mai recunoscută.
Reflectând la situația reală, ar trebui menționat, de asemenea, că pandemia globală a SARS-COV-2 a
avut o influență predestinată asupra lanțurilor alimentare și o atenție sporită a fost acordată sistemelor
alimentare locale. În 2020, am fost martori la îmbunătățirea aprovizionării cu alimente la nivel local,
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datorită valorificării bunurilor locale. Deoarece fermierii trebuie să continue producția, rolul
facilitatorilor este important pentru a pune la dispoziția consumatorilor alimentele locale.
DEFINIȚIE
În continuare vom discuta cele mai relevante definiții legate de lanțurile scurte de aprovizionare cu
alimente. Acestea sunt sistemul alimentar local, lanțurile alimentare alternative, lanțurile scurte de
aprovizionare cu alimente și vânzarea directă. În acest subcapitol vor fi prezentate cele mai frecvente
categorizări ale LSA-urilor pentru a identifica diferențele dintre vânzarea directă și independentă și LSAurile colaborative.

S I S T E M E A L I M E N TA R E L O C A L E ( S A L )

DEFINIȚII
LEGATE DE LSA

• Set de se ctoare agroalime ntare
• Situat într- un spațiu geografic regional
• Coo rdonat de gu ve rnanță teritorială
• Beneficii: cons olidarea diversității so ciale, culturale,
e cologice și e conomice, vitalității re giunii; efecte
multiplicatoare asu pra eco nomiei locale datorită
potențialului cre ște rii tu rismulu i rural

L A N Ț U R I A LT E R N AT I V E D E A P R O V I Z I O N A R E C U A L I M E N T E

Reînnoire a rețelei între producător i, consumatori și alți
particip anți, care reprezintă aprovizio nare a cu alime nte și chiar
metode le industriale tradițio nale și alter native standardizate
LANȚURI SCURTE DE APROVIZIONARE CU ALIMENTE
(LSA)

Implicare a unui număr lim itat de operator i e con omici, angajați
în activități de co operare, dezvo ltare econom ică lo cală, și
re lații ge ografice și sociale strânse între prod ucăto ri,
p rocesatori și co nsu matori.
Figura 1. Rezumatul definițiilor relevante legate de lanțurile scurte de aprovizionare cu alimente. Sursă: Rastion (2015),
Murdoch et al. (2000) și Kneafsay et al. (2015), compoziție proprie.

FERMIER

FERMIER

PIAȚĂ, MAGAZINUL FERMIERILOR,
ETC.

DISTRIBUITOR

CONSUMATOR

MAGAZINE

CONSUMATOR

Figura 2. Definiții ale vânzării directe și ale lanțurilor scurte de aprovizionare cu alimente fără (1) și cu (2) un intermediar
Înțelegerea diferitelor definiții. Sursă: compoziție proprie.
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Producție

Alimentație publică

Magazine
Gestionarea
deșeurilor

Restaurante

Municipalități

Figura 3. Abordarea sistemică a sistemului alimentar local. Sursă: compoziție proprie.

Definiția lanțului scurt de aprovizionare cu alimente (de acum înainte LSA) explică sistemul de relații
dintre fermieri și consumatori într-un sens mai restrâns, cu toate acestea, se pot arăta diferențe severe
între statele membre. În rezumat, scopul lanțurilor alimentare scurte:







Scăderea distanței - atât din punct de vedere fizic, cât și personal - între micii fermieri și
consumatori;
Stabilizarea veniturilor producătorilor agricoli;
Furnizarea de alimente sănătoase și preparate local consumatorului;
Scăderea poluării mediului;
Crearea unei politici de aprovizionare cu alimente bazată pe fonduri reale;
Lupta împotriva scăderii în continuare a terenurilor agricole.

În plus, poate fi un avantaj pentru economia locală faptul că numărul locurilor de muncă din zonă poate
crește chiar și din cauza cererii consumatorilor de a utiliza forță de muncă locală.
Este greu de a găsi definiția perfectă, dar principalele caracteristici sunt aceleași din orice perspectivă.
Problema principală evidențiată este apropierea (economică, socială, de mediu, spațială) majorității
termenilor folosiți în domeniu.
Conform regulamentului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală de către Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (Reglementare (EU) Nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală de către Fondul European Agricol pentru Mediul Rural (EAFRD)
și de abrogare a Regulamentului Consiliului (EC) Nr 1698/2005), „lanț de aprovizionare scurt” înseamnă
un lanț de aprovizionare care implică un număr limitat de operatori economici, angajați în cooperare,
dezvoltare economică locală și relații geografice și sociale strânse între producători, procesatori și
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consumatori. Este important de reținut că acest regulament recunoaște importanța relațiilor sociale
între toți oamenii implicați în lanțul alimentar și acest punct este, de asemenea, foarte important pentru
înțelegerea modului în care funcționează LSA-urile colaborative. Un regulament delegat al Comisiei
stipulează că sprijinul pentru înființarea și dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare acoperă numai
lanțurile de aprovizionare care implică nu mai mult de un intermediar între fermier și consumator.
(Article 11) (Kneafsay et al., 2015). Această definiție trebuie să fi fost pusă în aplicare în fiecare țară în
cazul sprijinirii lanțurilor scurte de aprovizionare cu alimente în cadrul Programului de Dezvoltare Rurală
2014-2020. Deși trebuie subliniat faptul că mai multe autorități îl folosesc ca definiție general acceptată.

DIFERITE MODALITĂȚI DE A VINDE ÎN LANȚURI ALIMENTARE SCURTE
De la piețele fermierilor până la sistemele de cutii sau agricultura susținută de comunitate, există o mare
varietate de lanțuri scurte de aprovizionare cu alimente și sisteme alimentare locale. Tipologia poate fi
la fel de largă ca și definiția în sine. În practică sunt utilizate două categorii principale: prima privește
dacă există 0 sau unul sau câțiva intermediari între producători și consumatori, a doua observă LSA-urile
din punctul de vedere al categoriilor de vânzări.
A. Numărul de intermediari
Din această abordare putem distinge vânzările directe și lanțurile scurte; atunci când consumatorul și
producătorul contactează direct, iar al doilea tip este atunci când între ei se află un (sau cât mai puțin
posibil) actor(i) intermediar(i). Din punctul de vedere al acestei clasificări, este foarte important dacă
producătorul realizează vânzări individuale sau în grup, deoarece diversele activități au nevoie de
competențe și factori diferiți, care influențează investiția și motivația. (Tabelul 1). În cazul scării
individuale, putem vorbi în continuare despre lanțuri scurte de aprovizionare cu alimente dacă fermierii
lucrează cu alți fermieri sau cu părțile interesate pentru a coopera pentru a produce, prelucra,
transporta sau vinde împreună. Cu toate acestea, aceste definiții nu sunt incluse în cadrul de
reglementare. Principalul este întotdeauna locul în care se creează valoarea adăugată și modul în care
fermierii și consumatorii pot fi într-o situație de câștigător

Vânzare
directă

Metode
individuale de
vânzare

Vânzare
colectivă

Metode de
vânzare pe

Vânzare către
comercianții cu
amănuntul din
regiune

pentru ambele părți.

Vânzare la ferme (magazin fermier)
Vânzare pe piața locală
Vânzare la marginea drumului
Magazin mobil (furgonetă)
Serviciu de livrare la domiciliu
Vânzare unui grup permanent de clienți obișnuiți
Internet
”Alegeţi-vă propriul produs”
Mașini de alimente instalate
Magazin (comun) operat de cooperetive sau de asociații nonprofit
Asociația comună de producție, prelucrare și/sau comercializare
și/sau vânzare comună
Agricultura susținută de consumatori (ASC)
Magazinele cooperativelor
Sistem de livrare la domiciliu prin intermediar
Comercianții cu amănuntul
Lanț regional de afaceri
Magazinele fermierilor
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termen
scurt
Vânzare
bucătăriilor din
regiune

Magazin universal bio
Vânzarea cu amănuntul de alimente sănătoase
Magazine care vând specialități alimentare
Magazine cu mărfuri la preț redus
Magazinele cooperativelor
Restaurante
Cantină școlară
Cantină la locul de muncă

Tabelul 1.: Categorizarea sistemului alternativ de aprovizionare cu alimente. Sursă: Raportul restructurat de Altafoods (2012).

B. Aspecte logistice
Clasificarea după aspect logistic indică care dintre participanți vor călători pentru a realiza vânzarea,
ceea ce este important în scopul determinării nevoilor de marketing și dezvoltare logistică. În plus,
conform reglementărilor LSA ușurate aplicabile producătorilor la scară mică, diferitele forme de
comercializare pot fi utilizate pe diferite distanțe geografice de către producătorii la scară mică.
Vânzarea din ușă în ușă și mutările temporare, de exemplu, sunt printre cele mai restrânse forme, în
timp ce vânzările și livrarea pe piață sunt modalitățile mai puțin limitate. Acesta înseamnă că
reglementările de igienă alimentară implementate la nivel național 1 (Cerințe sanitare generale aplicabile
tuturor operatorilor din sectorul alimentar (EC) 852/2004) nu permit transportul alimentelor locale mai
mult de 40-50 de kilometri în unele cazuri. Din acest punct de vedere, distanța și logistica sunt
importante; de asemenea, este important cine se va deplasa în lanț, consumatorii sau producătorii.

Producător și grup de producători

LSA tip 1: Pentru
intermediari
a.

Tradițional:
Procesător
comercializat direct
b. Modern:
Catering, mese pentru
cantină, comerț cu
amănuntul

LSA tip 2:
Livrare
a. Tradițional
Vânzări la domiciliu
Magazine mobile
b. Modern:
Livrare la domiciliu
pe bază de
comandă online
Sisteme de cutii și
coșuri

LSA tip 3: Fermă
deschisă

LSA tip 4: Puncte de
vânzare (PV)

a. Tradițional:
Magazin la curte,
„alegeți-vă propriul
produs”, catering
rural

a. Tradițional: Piață,
târg, relocare
temporară

b. Modern:
Agricultura sprijinită
de comunitate

b. Modern:
Piața producătorului,
festival, magazin
agricol în așezare,
distribuitor automat

Consumatori și grup de consumatori
Figura 4. Tipuri de marketing LSA și cadrul LSA. Sursă: PDR maghiar 2014-2020 Juhász (2014.) bazat pe Nihous (2008),
Kneafsey et al. (2013) și Juhász et al., (2012).

1

Acest regulament a fost interpretat în funcție de interesele și dotările naționale sau locale, așa că, vă
rugăm să verificați cadrul de reglementare al țării dvs. înainte de a începe un LSA.
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Determinarea produselor comercializate de obicei în lanțuri scurte de aprovizionare este strâns legată
de definiția LSA. Distingem trei tipuri de produse LSA care determină lanțurile scurte aplicabile, de
exemplu, piețele de nișă, care pot fi vândute pe piețele turistice sau orașe (Juhász, 2014.).
Produs LSA din autogospodărire produsele neprelucrate provin în principal din întreprinderi sociale și
ferme de autogospodărire. Aceste produse sunt utilizate în principal în alimentația instituțională a
autorităților locale care urmăresc să ajungă la autogospodărire.
Produs LSA pentru dezvoltare economică: produse agricole fiabile care reprezintă o parte din consumul
obișnuit de alimente din gospodării:


produs neprelucrat: produs de bază de origine vegetală, carne proaspătă (cerere mai mare,
cumpărare mai frecventă, valoare unitară mai mică, efectul sezonalității este puternic)
 produs prelucrat (cerere mai mică, achiziție mai puțin frecventă, valoare unitară mai mare,
impactul sezonalității este slab)
Produs de piață de nișă LSA: produse unice cu valoare adăugată ridicată. Aceste produse pot fi
comercializate ca ocazii speciale ca cadouri.
FACILITATORUL
Unul dintre factorii cheie de succes ai înființării și obținerii sprijinului pentru LSA-urile colaborative este
prezența unui coordinator, care de multe ori trebuie să acționeze mai degrabă ca mediator
facilitator/animator decât ca lider (Kneafsay et al., 2015). Pentru un LSA de success, este necesar să se
coordoneze relațiile dintre actori și planificarea este, de asemenea, importantă pentru a putea satisface
nevoile consumatorilor. Aceste persoane special formate vor putea facilita accesul pe piață al micilor
fermieri, deoarece vor putea organiza asociații de fermieri, rezolva conflictele dintre fermieri și
consumatori, vor căuta suporturi speciale, vor analiza schimbările piețelor, vor ajuta acțiunile de
marketing. Această activitate este unul dintre factorii cheie ai coeziunii sociale, inovației sociale,
deoarece reforma cooperării fermierilor, consumatorilor/cetățenilor locali este esențială pentru
dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare cu alimente. Aceste persoane calificate trebuie să poată
genera activități inovatoare sociale pe teritoriul lor. Oamenii calificați la nivel local sunt capabili să
construiască noi rețele, să diversifice cooperarea locală și să creeze valoare adăugată prin legarea
fermierilor locali, a consumatorilor și a părților interesate din mediul rural. Toți vor deveni antreprenori
sociali, deoarece vor contribui la reconstruirea și reidentificarea matricei de cooperare locală pentru o
mai bună calitate a vieții și zone rurale mai atractive.
În multe țări, facilitatorii sunt responsabili pentru înființarea grupurilor LSA și organizarea acestora. Pașii
principali ai înființării sunt următorii:






Inventarierea
Analiza sistemului alimentar
Faza pregătitoare a alinierii
Formare profesională și educație
Planificarea activităților comune

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE LSA-URILOR EUROPENE
După cum s-a discutat în capitolele anterioare, numărul mare de pași și distanța crescândă între
producție și locul de consum, stau la baza „revoluției” adusă de inițiativele Lanțurilor Scurte de
Aprovizionare cu alimente, în special în Europa. Conținutul se bazează pe 18 studii de caz în cadrul
proiectului Smartchain și pe programe anterioare finanțate de UE.
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LSA -urile au câștigat o atenție politică sporită în lumina rezultatelor benefice pe care ar putea să le
ofere economiei, mediului și societății în ansamblu (EIP-AGRI, 2015; Kneafsey, 2013; Galli and Brunori,
2013). Cu toate acestea, măsura în care LSA contribuie la sustenabilitate este încă o întrebare deschisă
cu privire la multe probleme. Beneficiile de mediu ale LSA - în ceea ce privește kilometrii de alimente,
amprenta de carbon, utilizarea substanțelor chimice - sunt încă în curs de examinare de către
cercetători.

Principalele caracteristici ale LSA-urilor europene
Rolul LSA-urilor în distribuția alimentelor diferă
foarte mult pe continent

Aproape șase din zece italieni au
cumpărat produse locale direct de la
fermieri cel puțin o dată pe lună în ultimul
an din mori, colibe, crame, ferme, sau
piețe ale fermierilor.

Ponderea fermelor implicate în vânzări
directe este de aproape 25% în Grecia, 19%
în Slovacia și aproximativ 18% în Ungaria,
România și Estonia.

15% dintre fermieri vând mai mult de jumătate din
producția lor direct consumatorilor în 2015. LSA-urile
au câștigat o importanță tot mai mare în UE

Vânzările directe au o importanță
minoră în Malta, Austria și Spania,
peste 90% din vânzarea cu amănuntul a
produselor alimentare având loc în
marile lanțuri de supermarketuri.

Piețele fermierilor iau deja o etapă centrală în lanțul de
aprovizionare cu alimente din aproape toate țările
europene

Figura 5. Principalele caracteristici ale LSA-urilor europene.
Sursă: Euractive (2018) și Augère-Granier (2016), compoziție proprie.

Beneficii sociale

Beneficii economice

ale Lanțurilor Scurte Alimentare
contribuie la dezvoltarea rurală și
regenerarea economică
(Du Puis și Goodman, 2005)

consolidează capitalul social în comunitățile locale
prin crearea de noi rețele care implică atât fermierii,
cât și consumatorii
(Mundler și Laughrea, 2016)

cumpărarea locală păstrează
fermele mici și sprijină
comunitățile rurale

sporește încrederea reciprocă și respectul
dintre producători și consumatori

(Gale, 1997)

(Kneafsey, 2013)

prin efect multiplicator, consolidează
cererea locală, păstrează locurile de
muncă locale și sporește economia
locală

crește gradul de conștientizare a alimentelor
și educației culinare a consumatorilor
(Torjusen et al., 2008)

(Otto și Varner, 2005)

crește turismul datorită oportunităților
de branding local și cumpărături
recreative
(Pearson et al. 2011)

consolidează identitatea culturală/ regională,
proveniența alimentară, sentimentul de
încredere și siguranța alimentară
(Galli și Brunori, 2013)

Figura 6. Beneficiile economice și sociale ale LSA-urilor, Sursă: compoziție proprie.
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GHID PRACTIC PENTRU ÎNCEPĂTORI PENTRU A FACILITA LSA
Acest subcapitol tratează aspectul practic al organizării LSA. După cum s-a menționat deja, persoanele
cheie ale colaborărilor de succes LSA sunt coordonatorii care sunt definiți în manualul nostru ca
facilitatori sau organizatori. În primul rând, vom oferi sfaturi pentru organizarea pieței, apoi printre
„Exerciții”, cele mai bune practici europene vor oferi o prezentare exactă a soluțiilor adaptabile.
Pașii principali pentru crearea unor grupuri scurte de lanțuri de aprovizionare cu alimente

Proces în mai mulți pași
pentru stabilirea
grupurilor LSA
1

START

D ef i n i ț i
o bi e ct i ve l e
d vs . ș i a l e
co m un i tăț i i

5
Ați r e uși t ! B i n e aț i
ve n i t l a L S A - u l d vs . !

G e st i o na ț i - vă
g r u pu l

2
Fa ceț i o
a na l i ză a
si st e m ul u i
a l i m e nta r

4

3
Faz a
p re g ăt i toa r e a
a l i ni e ri i

Re cr u taț i ș i
m o bi l i zaț i
fe r m i e r i

Figura 7. Proces în mai mulți pași pentru stabilirea grupurilor LSA. Sursă: compoziție proprie bazată pe Kujáni, 2018.

Pasul 1. Definiți obiectivele dvs. și ale comunității
Identificați motivația comună și locală
În primul rând, ar trebui să răspundem la câteva întrebări înainte de a începe acțiunile colective pe
teritoriul nostru:




De ce vrem să inițiem acest proiect?
Care este interesul comunității noastre?
Care sunt obiectivele mele personale?
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În cadrul acestor întrebări încercăm să aflăm principalul obiectiv al planurilor noastre. Găsirea
partenerilor pentru obiectivele noastre va fi mai ușoară dacă putem determina bine obiectivele care se
potrivesc cu interesele și interesele comunității noastre.










Sprijinirea micilor fermieri (a căror activitate principală nu este producția agricolă)
Consolidarea fermelor familiale multifuncționale
Recunoașterea produselor locale
Ajutarea fermierilor și actorilor locali să coopereze
Creșterea intereselor consumatorilor și deservirea cerințelor consumatorilor locali
Includerea destinaților turistice
Sporirea dezvoltării economice locale
Construirea unei companii propri
Creșterea agriculturii urbane

Identificați părțile interesate locale
Identificarea părților interesate locale este un pas cheie pentru a ajunge la potențialii noștri parteneri.
Cu cât este mai extinsă gama de părți interesate în cooperare, cu atât mai puternic ancorat local va fi
proiectul dumneavoastră. Încercați să adunați părți interesate din ce în ce mai entuziaste, voluntari și
fermieri, producători de alimente sau meșteșugari pentru proiectul dvs.

Identificați părțile interesate locale

FERMIERI,
PRODUCĂTORI DE
ALIMENTE, ARTIZANI

EXPERȚI: AGRICULTURIST,
TEHNOLOG ALIMENTAR,
ECONOMIST RURAL

FACTORI DE DECIZIE
ȘI AUTORITĂȚI
PUBLICE

ANTREPRENORI LOCALI,
RESTAURANTE, CATERING

MEDIATORI ÎN DOMENIUL INOVĂRII,
FORMATORI, CONSILIERI

ADMINISTRAȚIILE
LOCALE

COOPERATIVE, ASOCIAȚII,
ONG-URI, REȚELE
NAȚIONALE ȘI
INTERNAȚIONALE,
GRUPURI DE
CONSUMATORI

Figura 8. Tipuri de părți interesate locale. Sursă: compoziție proprie
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Pasul 2. Faceți o analiză a sistemului alimentar
Analiza dotărilor locale
În acest pas, studiem circumstanțele locale pentru a cunoaște instrumentele cu care putem atinge
obiectivele noastre principale. Poate fi un studiu de fezabilitate rezumat care poate descrie posibilitățile
pentru actorii locali; în plus, ulterior îl puteți folosi pentru creanțe financiare.
În acest pas, vor fi ridicate următoarele întrebări:
Cum este producția agricolă pe teritoriul nostru? Există alimente locale tradiționale sau alimente
protejate? Care sunt principalele legume și fructe produse, animale de reproducție?







Cine sunt procesatorii, de exemplu: abatoare, panificație?
Cine sunt fermierii și cât de mare este potențialul lor de producție?
Cine sunt actorii lanțurilor (lungi, scurte)?
Unde își cheltuiesc oamenii banii pentru mâncare?
Care sunt principalele bariere pentru fermieri în timpul vânzărilor lor?

Dacă avem ocazia să aplicăm un chestionar de percepție a consumatorilor, am putea obține mai multe
cunoștințe despre obiceiurile lor de cumpărare, așteptările lor cu privire la alimente și atitudinea lor față
de alimentele locale. În acest pas, crearea unei propuneri de valoare (vezi capitolul „Gândirea de afaceri
pentru facilitatorii rurali”) este un instrument pentru o planificare mai precisă a afacerii.
Examinarea lanțurilor scurte de aprovizionare cu alimente care funcționează deja ajută la înțelegerea
barierelor și perspectivelor vânzării locale de alimente. De asemenea, putem stabili ce canale pot
funcționa la nivel local. La sfârșitul acestui pas, ajungem să recunoaștem problemele reale ale părților
interesate locale și să definim posibilele răspunsuri; să identificăm părțile interesate și partenerii locali.
Mai mult, putem cunoaște și defini teritoriul nostru, locația proiectului nostru. Putem obține răspunsul
la întrebarea dacă acesta este suficient de larg pentru a oferi consumatorilor noștri o gamă largă de
produse locale proaspete sau dacă ar trebui extins.
b) Selectarea fermierilor și a produselor (sistem de control)
În acest pas ar trebui să creați o selecție și un sistem de control pentru activitatea dvs. În această fază,
veți identifica doar criteriile pentru modul în care vă veți selecta partenerii. Vă sugerăm să faceți acest
lucru împreună cu fermierii și alte părți interesate. Acest sistem de criterii vă va permite să controlați
fermierii și să mențineți nivelul de calitate preidentificat. Puteți determina criteriile ca condiții de bază
pentru a intra în grup. În multe LSA-uri putem vedea că facilitatorii îi ajută pe fermieri să folosească
sprijinul național și UE pentru a fi eligibili pentru condițiile LSA. Este, de asemenea, un instrument bun
pentru a tensiona fermierii sau comercianții cu amănuntul care înșală pentru a construi încredere cu
consumatorii și partenerii.
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Cum să selectați fermierii
OBiECTIVE

NIVEL MINIM

profitalibitate

calitate medie

competitivitate

mărimea producției

solidaritate

condiții de igienă
depozitare și
transport

PRODUSE

produs de bază sau
alimente procesate
aceleași produse sau
produse diferite

curățenie

alimentare sau
nealimentare

imagine, marketing

distanța de lanțuri

relații pozitive
capacitate inovatoare
Figura 9. Sistemul de criterii. Sursă: compoziție proprie

În timpul dezvoltării cooperării, ar trebui să vă definiți în mod clar așteptările de la fermieri și să definiți
criteriile de aderare care vor asigura transparența grupului dvs. Este important să luați decizia împreună
cu privire la aceste criterii de referință și să le inscrieți într-un acord comun/Cartă/ politică internă
pentru a evita o nouă confruntare de vedere. Aceste criterii trebuie controlate în mod regulat și
anunțate pentru a evita abaterile.

Pasul 3. Faza pregătitoare a alinierii
După prima decizie dacă doriți să colaborați și să faceți LSA, ar trebui să alegeți între cele mai potrivite
forme juridice care pot servi scopurilor dvs. de cumpărare și colaborare. Mai mult, trebuie să
supravegheați pas cu pas toate reglementările legate. În calitate de facilitator, este sarcina dvs. să
avertizați fermierii și vânzătorii în legătură cu reglementări privind producția de alimente, etichete,
vinietă, comerț. În multe cazuri, înțelegerea unui cadru de reglementare complex înseamnă cea mai
mare provocare pentru grupuri și, uneori, și bariere. UE și statele încearcă să ofere orientări pentru
reglementările fermelor mici și pentru catering, care pot ajuta la punctul de plecare.
Cadrul de reglementare







Forma juridică adecvată
Sistem fiscal: categorii TVA
Drept comercial: ce fel de lanțuri scurte există?
Reglementări privind siguranța alimentelor
Legea muncii
Reglementări speciale de vânzare directă sau LSA
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Etichete
Viniete
Promovare

Diversificare









Forme de organizare formale și informale
Ce fel de forme juridice există?
Care este obiectivul cooperării?
Partajarea resurselor, creșterea puterii de negociere, partajarea costurilor
Ce fel de activități vor să împărtășească?
Producție, prelucrare, ambalare, promovare, depozitare, distribuție, vânzare, reclamă.
Cine sunt consumatorii?
Ce tipuri de relații există între actori?

Pasul 4. Recrutați și mobilizați fermieri
Pentru a intra în contact cu grupul dvs., trebuie să vă luați timp și să vizitați toți fermierii în persoană.
Puteți crea un grup de fermieri și alte părți interesate care pot organiza vizitele unde vă puteți asigura
de îndeplinirea criteriilor, în principal, a celor de igienă.
Dacă doriți să implicați fermierii, puteți organiza evenimente de degustare, ateliere în care aceștia să se
poată prezenta și să poate prezenta și produsele lor pentru consumatori, bucătari, restaurante etc.
Vă recomandăm să creați o comunitate puternică din fermierii dvs., să discutați cu ei și să le ascultați.
Fiecare opinie contează. Trebuie să țineți cont de părerea fermierilor dvs. cu privire la munca comună
și să fiți un bun lider, nu doar un șef.2
Câteva sfaturi privind crearea unei echipe din fermierii dvs.:




organizați excursii de studiu pentru a vizita bunele practici (extindeți timpul dedicat
activităților sociale)
organizați evenimente sociale, ateliere de lucru, cursuri de instruire privind dezvoltarea
activităților dvs.
sărbătoriți zilele de naștere, aniversările grupului dvs.

Pasul 5. Gestionați-vă grupul
Dacă aveți deja o comunitate puternică de fermieri, nu lăsați să se prăbușească. Nu uitați, este greu să
mențineți acest status quo, dar merită!
Activități zilnice pentru un facilitator excelent:





2

Acționând ca principală persoană de contact a „pieței”
Supravegherea operațiunilor de piață de zi cu zi
Încasarea taxelor de utilizator
Obținerea permiselor și asigurărilor corespunzătoare
Aplicarea normelor și reglementărilor

Abilitățile de conducere sunt prezentate în capitolul 9.
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Recrutarea fermierilor și voluntarilor locali dintre consumatorii entuziaști
Controlul fermierilor și al mixului de produse
Excluderea înșelătoriei
Gestionarea reclamațiilor și litigiilor
Lucrul cu consiliul de administrație al piețelor/al LSA
Stabilirea unor contacte puternice cu comunitatea

ORGANIZAREA PIEȚEI LOCALE ATRACTIVE
Așa cum s-a putut vedea în capitolele anterioare, lanțul scurt de aprovizionare cu alimente are diferite
forme, cu toate acestea toate au un singur scop: aceea de a aduce mai aproape produsele fabricate
local cetățenilor locali. Piața fermierilor este una dintre cele mai importante forme de vânzare directă.
Dar înființarea și operarea unui mod atât de popular de LSA nu pare atât de ușor. Există mai multe
întrebări care trebuie luate în considerare la lansarea unei noi piețe a fermierilor. Această parte a
capitolului intenționează să ofere câteva sfaturi practice pentru organizatorii LSA care înființează o piață
fermieră de succes.
Locație și program de deschidere
Alegerea unui loc potrivit pentru piață înseamnă un element cheie al succesului nostru. Locul pieței
trebuie să fie ușor accesibil cu mijloacele de transport în comun și cu mașina. Aveți nevoie de un loc de
parcare adecvat, dacă este posibil fără taxe de parcare. Sunt necesare locuri de parcare închise pentru
vânzători. Numărul de clienți poate fi mărit prin găsirea unui loc aproape de alte magazine.
Câteva întrebări de luat în considerare:







Este pe iarbă sau pe un teren stabil? Cum vă puteți proteja terenul în condiții meteorologice
extreme?
Este posibil să utilizați locația pe termen lung? Intrarea pe piață este un proces îndelungat, așa
că, dacă nu aveți permisiunea de a folosi locul pentru mai mulți ani, ar trebui să căutați alte
opțiuni.
Este sau nu un loc acoperit? Dacă nu, corturile fermierilor pot fi fixate cu ușurință? Poate fi
organizată piața în condiții meteorologice nefavorabile? Fermierii au corturi sau trebuie să le
instalați?
Câți furnizori ați dori să invitați pe piața dvs.? Aveți destule locuri pentru ei?

Înainte de a alege o locație pentru piața dvs., vă rugăm să verificați reglementările din țara dvs. cu
privire la cerințele igienice!
Înainte de a defini orele de deschidere, trebuie să examinați alte piețe din împrejurimile dvs.:





Nu vă organizați piața în aceleași zile cu rivalii.
Stabiliți grupurile țintă ale consumatorilor și stabiliți-vă orele de deschidere conform
așteptărilor lor.
Dacă ați ales ziua sau zilele și orele corespunzătoare, nu o modificați des! Clienții nu o pot
tolera.
Zilele de piață extraordinare trebuie anunțate cu mult înainte și promovate paralel pe mai
multe canale de marketing.
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Înainte de a vă promova și a vă deschide piața, fiți atenți și obțineți fiecare licență necesară
reglementărilor țării dvs.!

Fermieri și consumatori
Toți fermierii de pe piețele fermierilor își vând propriile produse. Organizatorii pieței trebuie să verifice
dacă fermierii își vând sau nu propriile culturi. Vizita la ferme este cel mai bun instrument de verificare
și crește încrederea între fermieri și organizatori. Trebuie să maximizați numărul fermierilor și distanța
de la care ar putea veni. Distanța de vânzare de la fermă la piață este reglementată de obicei de guvern.
Consumatorilor le plac piețele care oferă varietate. Trebuie să furnizați produsele alimentare de bază
de-a lungul anului. Dar consumatorilor le plac și specialitățile. Așadar, acordați atenție recrutării
producătorilor dvs.!
Examinați cererea consumatorilor dvs., pregătiți o cercetare de piață!
Reguli
Pentru o funcționare reușită aveți nevoie de documente scrise, ceea ce reglementează drepturile și
obligațiile. Unele reguli provin de la autoritățile dvs. de stat, altele provin din decizia dvs. comună cu
fermierii. Luarea deciziilor comune sporește implicarea. Regulile trebuie să fie acceptate de toți
fermierii.
Nu vă fie teamă să vă extindeți lista. Piața se schimbă, nu puteți prevedea fiecare situație.
În calitate de organizator de piață, trebuie să preziceți și să mediați conflictele dintre fermieri sau chiar
cele dintre consumatori și fermieri. Cunoștințele privind gestionarea conflictelor vă vor fi utile.
Unele reguli sunt valabile și pentru clienți, cum ar fi regulile privind fumatul sau purtarea măștilor etc.
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LISTĂ DE CONTROL - REGULI
PROGRAM DE
LUCRU

MĂSURI DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ
PENTRU FERMIERI ȘI CLIENȚI

NUMĂRUL MAXIM DE
FERMIERI

UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR
PIEȚEI,
CURĂȚARE

LOCURI PENTRU
FIECARE FERMIER

UTILIZAREA LOGOULUI,
MATERIALELOR DE MARKETING
ȘI PROMOVARE
CONTROLUL CALITĂȚII, VIZITE LA
FERMĂ,
TIPURI DE PRODUSE

LICENȚĂ VALABILĂ
PENTRU FERMIERI
TAXE

PARCARE ȘI LOGISTICĂ CU
CAMIOANELE FERMIERILOR

Figura 10. Listă de control pentru organizatorii pieței fermierilor. Sursă: compoziție proprie.

Coordonare și cadrul financiar
În primul rând, aveți nevoie de o echipă eficientă pentru a coordona piața. Puteți implica mai multe
organizații precum camera de agricultură, ONG-uri, autorități publice locale, organizații bisericești,
cluburi de grădină, seniori și voluntari entuziaști. Aceste părți interesate vă pot ajuta nu numai în
organizație, ci și în contextul financiar.
Aveți nevoie de un plan pentru funcționarea anuală a afacerii, enumerând cheltuielile și veniturile, care
ar trebui să fie în echilibru. În cazul în care nu, trebuie să luați în considerare creșterea taxei. Dar ar
trebui să aveți grijă de veniturile fermierilor pe piață. Fermele de dimensiuni diferite pot plăti taxe
diferite. Sau puteți solicita unor organizații din împrejurimi să vă susțină piața.
Promovare și evenimente speciale
Fiți vizibil!
Utilizați canalele de marketing în funcție de grupurile țintă ale clienților! Persoanele mai tinere pot fi
contactate de rețelele de socializare, iar persoanelor în vârstă le plac mai mult prospectele sau reclamele
la radio. Semnele permanente, bannere la locația pieței sunt eficiente pentru fiecare grup țintă.
Organizarea unui eveniment special pe piața dvs. poate genera promovare gratuită și câștiga noi clienți.
Piața este un loc de întâlnire pentru comunitatea locală. Nu mergeți doar la cumpărături pe piață, ci
întâlniți prieteni vechi, discutați și încercați rețete noi sau participați la evenimente culturale.
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Tipuri de evenimente propuse:






muzică
degustare de alimente
gătit cu bucătari locali din ingrediente locale
evenimente pentru sărbători (Crăciun etc.)
activități pentru copii, ateliere de artizanat

Generați evenimente speciale pentru întreaga familie!
Sfaturi COVID
Anul 2020 aduce o nouă experiență cu situația Covid-19, iar piețele fermierilor trebuie să reacționeze
cu un nou set de reglementări interne. De aceea am adunat câteva sugestii din practică pentru a facilita
organizarea:
Informați-vă fermierii și clienții despre situația de sănătate relevantă! Verificați regulamentul actual al
județului dumneavoastră!
Recomandări:






asigurați distanțarea fizică
solicitați acoperirea feței de la toată lumea
asigurați spălarea mâinilor sau dezinfectarea
curățați și dezinfectați periodic suprafețele
asigurați posibilitatea de a plăti cu cardul

CONCLUZIE:
Capitolul a prezentat că lanțurile scurte de aprovizionare cu alimente nu înseamnă acțiuni noi, este
reînnoirea interacțiunilor tradiționale de cumpărare, cu toate acestea fermierii trebuie să se adapteze
noilor tendințe și cerințelor consumatorilor. De aceea, modul inovator de vânzare ar putea oferi mai
multe posibilități pentru un sistem agricol mic mai sustenabil, mai puțin vulnerabil și economic viabil. În
multe cazuri, fermierii au nevoie de ajutor extern pentru acțiuni de cooperare și marketing. Acest capitol
ajută la inițierea acestor proiecte împreună cu părțile interesate locale, înțelegând că procesul principal
este LSA.
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Lanț scurt de aprovizionare cu alimente și tranziție
ecologică
INTRODUCERE
În acest capitol vom căuta un răspuns la întrebarea dacă un lanț scurt de aprovizionare cu alimente are
un efect pozitiv asupra reducerii gazelor cu efect de seră, a poluării, a biodiversității.
Să vedem un bilanț de carbon în LSA atunci când autoutilitarele pe jumătate goale și consumatorii se
deplasează la un punct de vânzare pentru a distribui sau cumpăra câteva kilograme de produse. În
acest caz, ele contribuie mai mult la încălzirea globală decât transportul pe distanțe lungi cu camionul
sau cu barca. Această caracteristică legată de circuitele scurte servește ca argument pentru lobby-urile
industriale pentru a promova lanțul alimentar industrial.
Circuitele scurte sunt vârful de lance al unei economii re-localizate, dar și al unei economii noi, mai
ecologice, democratice și sociale. Diferitele elemente care îl vor compune nu sunt încă conectate între
ele, spre deosebire de economia globalizată. Prin urmare, există însă un mare progres, din punct de
vedere organizațional și ecologic. De exemplu, în tema ultimilor kilometri de produse, vom examina
modul în care orașele se mobilizează pentru a stabili „zonele cu emisii scăzute” pentru a îndeplini
criteriile de protecția mediului.
Pentru a atinge obiectivele europene de mediu în 2030, facilitatorii rurali pot (și trebuie) să sprijine
părțile interesate din LSA să își reducă emisiile de CO2 și să lucreze la transmisia agroecologică.
Vă propunem în acest capitol:
 revizuirea elementelor care pot influența echilibrul ecologic al proiectelor de lanțuri scurte
de aprovizionare cu alimente,
 bune practici pentru promovarea implementării lor locale.

SCOPURILE CAPITOLULUI/REZUMAT:
Facilitatorii rurali vor găsi informații despre impactul LSA asupra tranziției ecologice, deoarece viitorii
facilitatori trebuie să cunoască și să utilizeze cele mai ecologice practici pentru a reduce emisiile de
CO2, alte emisii de poluare a aerului, ambalajele nerefolosibile, aplicațiile substanțelor chimice nocive.
Datorită acestui capitol, vor avea soluții pentru a minimiza aceste impacturi în proiectele pe care le
animă la nivel local. Acest subiect se bazează pe mișcarea legislativă numită tranziție ecologică, care va
fi detaliată pentru a atrage atenția asupra unui sistem agroalimentar mai sustenabil.
CUVINTE CHEIE:
tranziție ecologică, agricultură ecologică, agroecologie, ambalaje reutilizabile, procesare locală,
logistică comună, economie locală
OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE:
Facilitatorii sunt conștienți de „verigile slabe” ale circuitelor scurte din punct de vedere al
agroecologiei. Ei vor dobândi cunoștințe despre cum să comunice cu partenerii lor (intermediari,
fermieri, consumatori, autorități locale etc.) pentru a-i convinge. Ei vor afla cum să ia decizii (sau să
stimuleze dinamica), ceea ce va face posibilă îmbunătățirea evaluării de mediu a proiectului
(proiectelor).
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Factorii care au impact asupra echilibrului de mediu și ce trebuie făcut
pentru a-l îmbunătăți
În acest capitol vom examina posibilitățile de a folosi tehnici ecologice în etapele principale ale
lanțurilor scurte de aprovizionare cu alimente. Scopul este de a prezenta viitorilor facilitatori unde vor
interveni în practici pentru a reduce emisiile de CO2, alte emisii de poluare a aerului, ambalajele
nerefolosibile și utilizarea de produse chimice nocive. Lanțul scurt de aprovizionare cu alimente oferă
o modalitate alternativă de a îmbunătăți aceste activități, deoarece consumatorii săi sunt adesea
deschiși și sensibili la produsele ecologice, mai mult decât atât, majoritatea sunt dispuși să plătească
mai mult pentru consumul de alimente ecologice sau pentru utilizarea unor tehnologii agricole și de
transport mai deliberate. Această tendință necesită mai multe cunoștințe și asistență din partea
facilitatorilor din punct de vedere al mediului pentru a obține o perspectivă mai bună asupra
agroecologiei, biodiversității, suveranității alimentare, producției organice, care sunt adesea solicitate
de consumatorii conștienți și de fermieri.
În primul rând, vom defini termenul francez al transmiterii ecologice, importanța căruia și rolul viitor în
politica agricolă comună europeană este subliniat de Parlamentul European (European parliament,
2016) ) și Comitetul Economic și Social European (CESE). (Savigny, G. 2019). Savigny a susținut că CESE
ar dori ca proiectul de agroecologie să se desfășoare în întreaga UE, pe baza unui plan de acțiune
structurat, împreună cu diferite forme de efect de pârghie la nivel local, regional și european. Ea a
menționat câteva măsuri care ar contribui la tranziția ecologică și la dezvoltarea unor lanțuri scurte de
aprovizionare cu alimente, cum ar fi finanțarea accesibilă în al doilea pilon al PAC, aplicarea legislației
alimentare pentru micii fermieri într-un mod flexibil pentru producția la scară mică, stabilirea sau
consolidarea unei educații adecvate și servicii de consiliere pentru vânzări directe și agroecologie,
încurajând rețelele de schimb între fermieri; orientarea cercetării către agroecologie și nevoile
producătorilor în lanțuri scurte, adaptarea regulilor de concurență pentru a facilita aprovizionarea
serviciilor de alimentație comunitară prin lanțuri locale scurte.
Aceste puncte consolidează rolul acestui capitol și abordarea de mediu care va fi luată în considerare
și dobândită de acei actori ai lanțurilor scurte de aprovizionare cu alimente care ar ajuta fermierii să
producă, să prelucreze și să vândă.

În ultimul deceniu, guvernele franceze au început consolidarea măsurilor pentru a face agricultura mai
ecologică. De la planul „Ecophyto 2018” (European Commision, 2018b) adoptat de Ministerul
Agriculturii în 2008 și până la noua lege-cadru agricolă (the Loi d’avenir of 13 October 2014) care face
trimitere explicită la agroecologie, măsuri instituționale au fost consolidate pentru a încuraja fermierii
să adopte practici mai sustenabile. În cadrul acestor legislații, producătorii sunt îndemnați să pună în
aplicare metode alternative de producție pentru a reduce consumul de material plastic și pentru a
combina performanțele economice, de mediu și sociale (Magrini et al., 2019).
Magrini et al. (2019) a descris acest proces politic, de mediu, social și cel puțin economic în studiile
sale, care este citat mai jos pentru o mai bună înțelegere:

„Această transformare agricolă pune în discuție și alimentele (Francis et al. 2003; Barbier and Elzen
2012; Hinrichs 2014; Gliessman 2015). FAO (2012) definește sustenabilitatea alimentelor noastre ca
fiind strâns legată de cea a agriculturii noastre, în conformitate cu următoarele cinci criterii: (i)
protejează biodiversitatea ecosistemului; (ii) sunt accesibile și acceptabile din punct de vedere cultural;
(iii) sunt corecte din punct de vedere economic și accesibil; (iv) sunt sigure, adecvate și sănătoase din
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punct de vedere nutrițional; și v) optimizează utilizarea resurselor naturale și umane. Sustenabilitatea
sistemelor agricole și alimentare implică astfel simultan schimbări tehnice și schimbări ale valorilor care
le guvernează: necesită implementarea „schimbărilor non-tehnologice precum cele din
comportamentul consumatorului, normele sociale, valorile culturale și cadrele instituționale formale”
(OECD 2010). Acest lucru este și mai relevant, având în vedere că „practicile noastre agricole nu sunt
determinate în primul rând de științele agronomice sau ecologice, ci de piețe, reglementări și programe
de sprijin agricol” (Weiner 2017).
Această transformare sistemică constând în ecologizarea agriculturii și alimentației noastre, care
privește mai mulți actori (fermieri, lanțuri de aprovizionare sau manageri de resurse naturale) și care
este marcată de o voință politică deliberată de schimbare, este calificată ca o tranziție agroecologică
(Duru et al. 2015a). Rețineți că este o tranziție și nu o revoluție, deoarece nu implică în mod explicit
necesitatea altor schimbări în raport cu fundamentele capitaliste ale modelului societal care stau la
baza agriculturii și alimentației noastre. (cf. Hinrichs 2014 or Brown et al. 2012). Este o tranziție în
curs de desfășurare în cadrul regimului nostru capitalist, pentru a merge spre un sistem agricol și
alimentar mai sustenabil.”

CEALALTĂ DEFINIȚIE PE CARE TREBUIE SĂ O CLARIFICĂM ESTE
AGROECOLOGIA.
„Termenul de agroecologie a fost folosit pentru prima dată în anii 1930 de Bensin, un agronom rus,
inițial referindu-se la aplicarea metodelor ecologice la cercetarea culturilor. Agroecologia poate fi în
general definită ca un întreg coerent care face posibilă conceperea unor sisteme de producție agricolă
care să valorifice funcționalitățile oferite de ecosisteme, să reducă impactul asupra mediului și să
protejeze resursele naturale. În termeni științifici, agroecologia poate fi definită ca o disciplină la
intersecția dintre agronomie, ecologie și științe sociale, cu o preferință pentru abordările sistemice. În
cele din urmă, atunci când apar, mișcările agro-ecologice tind să o facă pe marginea tendinței
predominante spre modernizarea agriculturii și promovează dezvoltarea rurală, suveranitatea
alimentară și agricultura ecologică” (Schaller, 2013).
În următoarele subsecțiuni vom oferi o imagine de ansamblu asupra principalelor etape și practici ale
tranziției ecologice pe baza etapelor lanțurilor de aprovizionare: producție, prelucrare, ambalare,
logistică, consumatori, guvernanță.

1. TEHNICI DE PRODUCȚIE AGRICOLA: PRIORITATEA
Producția agricolă contribuie cu peste 50% la bilanțul global al emisiilor de CO2, cu mult înainte de
transport, ambalare, prelucrare (Schaller, 2013). Prin urmare, provocarea unui facilitator este atât de
a lucra cu fermierii care au cele mai bune practici agroecologice, cât și de a încuraja schimbarea
practicilor, printre altele. Iată câteva elemente pe care se poate baza:
A. Resurse

Utilizarea materiilor prime externe în locul resurselor locale generează externalizarea unor corpuri de
cunoștințe. Aceste cunoștințe nu mai depind de comunitățile indigene locale: provin din exterior, fiind
primite urmând o abordare de sus în jos din mâna furnizorilor de materiale prime și a experților
externi (LRD, 2007). Fermierii tind să fie reduși la destinatari pasivi ai tehnologiei fără alegere
(Medina, 2009). De asemenea, reflectă o schimbare radicală a relațiilor cu natura în comparație cu
agriculturile țărănești tradiționale.
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Îngrășăminte minerale (de exemplu azot, fosfor), larg utilizate în agricultura convențională, provin
din energia fosilă. Utilizarea lor este adesea corelată cu practicile care favorizează monocultura. De
aceea, aceste noi forme de solidaritate vor implica gestionarea îngrășământului de origine animală
la nivel teritorial și înlocuirea îngrășămintelor minerale cu cele organice.
Celălalt subiect adesea evidențiat este originea proteinelor. Importurile europene de soia s-au înmulțit
cu 5 de la începutul anilor 1970. Soia joacă un rol principal în defrișarea Amazonului și a savanelor
copacilor, în plus, există în principal modificări genetice (GM), ceea ce înseamnă riscuri imprevizibile
pentru sănătatea umană și animală. Uniunea Europeană importă 17 milioane de tone de proteine
vegetale brute în fiecare an (soia, leguminoase, floarea-soarelui etc.), inclusiv 13 milioane de tone de
soia, făcându-l al doilea importator din lume în spatele Chinei. Aceste cifre uriașe sunt guvernate de
legăturile crescânde între economiile alimentelor și combustibililor, corporațiile agroalimentare, o
„revoluție a supermarketurilor”, liberalizarea comerțului global cu alimente, proprietatea de terenuri
din ce în ce mai concentrată, o bază de resurse naturale în scădere și opoziția tot mai mare din partea
mișcărilor alimentare din întreaga lume.” (Holt-Giménez and Shattuck, 2011).
Semințele sunt selectate pentru randament mai mult decât pentru rezistență la boli sau stres hidric.
Perechea „semințe - produse fitosanitare” este perfect ilustrată de firmele multinaționale care dezvoltă
ambele (ex. Syngenta). Cu toate acestea, varietatea locală de semințe poate promova rezistența
împotriva riscurilor climatice prin îmbogățirea biodiversității și a rezistenței la dăunători.

B. Autonomie energetică (și sursă: fosilă sau regenerabilă)

Orice lucru care economisește energia fosilă va îmbunătăți echilibrul de mediu a fermei. Fiecare teritoriu
din Europa are producții adaptate anotimpurilor. Producerea de roșii în timpul iernii în Olanda, chiar
dacă sunt consumate în apropiere, va avea un impact asupra mediului legat de încălzirea unei sere și de
investițiile materiale care se asociază cu aceasta.
Soluția pentru facilitator: mizați-vă pe fermierii angajați în agroecologie și pe metodele de ecologizare
a agriculturii.
C. Abordarea subprodusului

Unele producții agricole pot avea alte utilizări decât alimentele, denumirea lor fiind subproduse.
Exemple ar fi paiul, care poate fi folosit pentru a construi case pe lângă producția de grâu, cânepa pentru
a face țesuturi pe lângă producția de ulei, piele de vaci pentru a crea pungi pe lângă producția de carne
sau lapte, lână de oaie pe lângă carne3. Această abordare a „produsului secundar” permite creșterea
impactului LSA în tranziția ecologică: mai puțină presiune asupra solului, mai puțin impact datorat
poluării comparativ cu produsul similar din industrie (biodegradabil), mai puțin transport (dacă
produsele sunt utilizate în principal pe teritoriu). În plus, aduce venituri suplimentare. Cu toate acestea,
cadrul legislativ național înseamnă adesea un mare obstacol în calea utilizării subproduselor și a celui
de-al doilea venit și pentru a produce valoare adăugată. În calitate de facilitator, este important să se
consulte cu privire la reglementările naționale, în special în cazul subproduselor de origine animală.

3

Nu includem terenuri dedicate producției nealimentare, care poate duce la concurență cu nevoile alimentare ale teritoriului
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D. Practici utilizate în agricultură
Acestea sunt câteva bune practici care pot ghida un facilitator în timpul interacției sale cu producătorii
(Osez agriculture, 2020).
















O rotație care include leguminoase pentru fixarea azotului în sol;
Prezența animalelor (sau existența cooperării între cultivatori și crescători) pentru a avea
gunoi de grajd și pentru a spori coprodusele recoltei;
O utilizare a semințelor țărănești pentru o mai bună rezistență la boli și dăunători;
Non-aratul (sau prelucrarea minimă) care contribuie la îmbunătățirea fertilității naturale a
solului;
O prezență a dispozitivelor de tăiat plante iarna pentru a limita eroziunea;
O alegere de tehnici de cultivare care necesită puțină irigare sau deloc pentru a păstra resursa
de apă;
Prezența de garduri vii (sau practici agro-forestiere) pentru a promova echilibrul biologic;
Opțiuni de producție adaptate sezonalității teritoriului;
Tehnici eficiente din punct de vedere energetic, cum ar fi uscarea solară în hambarul furajer;
tracțiune animală, mecanizare;
Gestionarea integrată a dăunătorilor (GID), care folosește rezistența și diversitatea
ecosistemelor pentru combaterea dăunătorilor, bolilor și buruienilor și caută să folosească
pesticide numai atunci când alte opțiuni sunt ineficiente;
Agroforesterie, care încorporează copaci multifuncționali în sistemele agricole și gestionarea
colectivă a resurselor forestiere din apropiere;
Acvacultura, care încorporează pești, creveți și alte resurse acvatice în sistemele agricole, cum
ar fi câmpurile de orez irigate și bazinele de pește, ducând astfel la creșterea producției de
proteine;
Recoltarea apei în zonele uscate, ceea ce poate însemna că terenurile anterior abandonate și
degradate pot fi cultivate și culturi suplimentare pot fi cultivate pe mici pământuri de teren
irigate datorită unei mai bune retenții a apei de ploaie.

Folosind tehnici de agroecologie, un fermier va îmbunătăți atât echilibrul energetic al fermei sale (cât și
autonomia acesteia), va promova biodiversitatea, va reduce sau va elimina utilizarea pesticidelor. Dar
punerea în aplicare și realizarea cu succes a unei abordări agroecologice implică depășirea scării fermei.
Majoritatea problemelor de mediu se află la scări spațiale mai ridicate: menținerea biodiversității la
nivelul habitatelor și peisajelor, calitatea apei potabile la nivelul zonei de aprovizionare a colectării,
eroziunea la nivelul unui bazin hidrografic, sustenabilitatea rezistențelor varietale la nivelul teritoriilor și
al bazinelor de producție sau colectare, reducerea emisiilor de GES la nivel global etc.. Aceste scări
spațiale sunt astfel delimitate atât de factori fizici (partea bazinului), cât și de activitățile umane. Este
vorba de „proiectarea unor organizații spațio-temporale de activități agricole și structuri peisagistice,
adaptate la caracteristicile mediului, astfel încât fermierii să beneficieze de serviciile oferite de
biodiversitate, medii și să reducă impactul asupra mediului” (Mzoughi, 2013). Această abordare a
ecologizării agriculturii necesită, pentru implementarea acesteia, implicarea tuturor actorilor unui
teritoriu (Colin, 2018).
Prin urmare, facilitatorul trebuie să se intereseze de această scară teritorială, fie pentru a coopera cu
actorii săi, fie pentru a-i motiva să acționeze.
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2. PRELUCRAREA PRODUSELOR LOCALE: VERIGA LIPSĂ
Efectele procesării produsului asupra echilibrului de mediu rămân slabe, dacă sunt izolate de contextul
său, comparat, de exemplu, cu metodele de producție. Analiza ciclului de viață (a se vedea anexa 1
grafică) pentru pâinea din grâu țărănesc organic de exemplu (conform metodei Rețetei H 2016) indică
faptul că, în afară de producția de particule fine (legate de gătitul cu lemn), impactul este de 5% asupra
întregul ciclu (Colin, 2018).
Imaginarea producției locale fără unitățile de procesare din apropiere are consecințe asupra echilibrului
de mediu, social, dar și economic al întregului lanț valoric și, în special, al fermei. De exemplu, veniturile
pentru un producător de carne de vită (care vinde local) ar putea varia de la 1 la 4, în funcție de existența
sau nu a unui abator din apropiere (Chiffoleau 2020).
În Europa, datorită zonelor climatice, majoritatea producției agricole este sezonieră. Prin urmare, este
necesară prelucrarea materiilor prime în perioadele de producție ridicată, atât pentru a evita importul
în restul anului, cât și pentru a permite susținerea prețurilor produselor locale în perioadele de
producție ridicată. Acest lucru contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea viabilității economice a
micilor producători locali.

Chiar dacă eficiența energetică a unei unități mici de procesare este a priori mai slabă decât o producție
industrială redusă la un kilogram de produs, este necesar să se compare cu crearea de locuri de muncă
locale, reducerea distanței dintre locul de muncă și casă, autonomia alimentară a bio-regiunii sau
schimbarea indicatorilor: pentru a măsura energia consumată nu mai mult la kilogramul de produs ci la
numărul de locuri de muncă create / menținute, euro generat (Loiseau et al. 2018).
Unitățile locale mici de prelucrare a fructelor și legumelor, a cărnii și a laptelui vor permite stabilirea
antreprenorilor angajați în dezvoltarea economiei locale, chiar și în regiunile rurale, aceștia fiind
capabili să atragă alți antreprenori pentru generarea unei economii virtuoase. Ele se bazează pe
facilitatorii care îi pot sprijini prin lanțuri scurte de aprovizionare, pentru a încuraja tranziția ecologică,
socială, economică.
Măcelarii, brutarii, producătorii de brânzeturi, bucătarii - acești profesioniști din domeniul alimentar
au, de asemenea, capacitatea de a cumpăra local, cu condiția să depășească concurența aparentă (de
exemplu, crescătorii pot fi tentați să înființeze un abator și o fabrică de procesare pentru a controla
întregul lanț amonte-aval fără a fi nevoie de măcelarul local, acesta este cazul vânzării cărnii la cutii).
Acestea se pot asocia reciproc prin sprijinul facilitatorului, și meșterii locali creează procese inteligente
(sau se inspiră din tehnicile tradiționale), care contribuie la îmbunătățirea echilibrului de mediu:








Fabricanții de bere, pe lângă produsul principal, fac prăjituri de aperitiv sau furaje,
recuperează apa fierbinte legată de procesul de fabricație pentru alte utilizări.
Brutarii de pâine cu aluat natural nu folosesc o cameră de creștere (economie de energie și
mai puțină investiție), alții recuperează căldura din cuptorul cu lemne pentru a încălzi apa sau
aleg cuptoare cu lemne cu filtre de particule și optimizarea căldurii.
Distilatoarele, producătoare de uleiuri esențiale, încă încălzesc cu lemn local.
Meșterii folosesc fermentația lacto pentru a depozita legumele, un proces care nu necesită
gătit și permite un echilibru nutrițional interesant.
Gătitul într-un cuptor cu lemne cu filtru special (pentru pâine sau pizza), dacă energia este
regenerabilă și locală (ca peleta de lemn care respinge mai puțini poluanți), permite reducerea
CO2 și a particulelor fine.
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3. AMBALARE: SIMBOLUL UNUI SISTEM ALIMENTAR INDUSTRIAL
Este o afirmație general acceptată conform căreia reducerea distanței de transport între locurile de
producție și consum reduce ambalajul produsului. În majoritatea produselor brute LSA nu solicită
ambalaje pentru transport. În plus, în multe cazuri, consumatorii folosesc ambalaje reutilizabile, cum ar
fi pungi de stofă, lăzi de lemn etc., care are o serioasă relevanță pentru mediu, deoarece nu generează
transport suplimentar. Această reutilizare economisește bani atât pentru producția de ambalaje, cât și
în ceea ce privește deșeurile (Ademe, 2017).
Ambalajele din plastic (French Ministry of ecology, 2019), dacă se consideră numai gazele cu efect de
seră, au o pondere mică în bilanțul climatic global în comparație cu metodele de producție și
transport, dar de multe ori merg mână în mână cu un sistem industrial, nelocalizat, sisteme sezoniere.
În consecință, contribuie indirect la creșterea gazelor cu efect de seră. Prin urmare, facilitatorul
trebuie să lucreze pe întregul lanț pentru a reduce utilizarea deșeurilor de plastic în timpul lucrului cu
producătorii locali.

De asemenea, menționăm că ambalajele din sticlă sunt apreciate de ecologiști. Cu toate acestea, din
studiul ADAME (Ma-bouteille, 2021 a rezultat că 2,3 milioane de tone de sticlă sunt aruncați la gunoi pe
an, ceea ce reprezintă 49,6% din deșeurile totale. Studiul a subliniat, de asemenea, că dacă putem
reutiliza aceste sticle care sunt utilizate pentru bere locală, sucuri, siropuri, vin etc., putem economisi
75% din energie, 33% din apă și 79% din emisiile de CO2 pe țară pe an. De aceea, regiunea franceză
Sommières și LEADER (grupul de acțiune locală susținut de programele de dezvoltare rurală ale Uniunii
Europene) s-au unit pentru a începe noi proiecte de colectare a sticlelor de la consumatori și refolosirea
acestora pentru consum local. De exemplu, datorită acestui sprijin a fost înființată întreprinderea
„Locaverre” care colectează sticle și le curăță conform reglementărilor, apoi acestea sunt returnate
fermierilor. Proiectul este sensibil din punct de vedere social, deoarece aceste activități sunt făcute de
persoane cu dizabilități (Helloasso, 2021).
Putem stabili că facilitatorii au un rol crucial în acest lanț pentru a sensibiliza producătorii și
consumatorii, pentru a conecta apoi actorii principali și pentru a-i sprijini să utilizeze fonduri europene
sau naționale.
4. LOGISTICĂ (ȘI METODE DE DISTRIBUȚIE): MARJE SEMNIFICATIVE DE PROGRES

Dacă luăm în considerare doar emisiile de CO2 pe kilogram de produs transportat, rezultatele sistemelor
de livrare ale lanțurilor alimentare scurte nu sunt bune: aproximativ de 10 ori mai mici pentru o greutate
mare de 32 de tone și de 100 de ori mai mici pentru un transportator transoceanic decât pentru o
autoutilitară mai mică de 3,5 tone (Ademe, 2017) Acest lucru înseamnă că transportul rutier are un
impact mai mare asupra gazelor cu efect de seră decât alte tipuri de metode de distribuție. Mai mult,
conform Agenției pentru Managementul Mediului și Energiei, livrarea pe ultimul kilometru reprezintă
25% din emisiile de GES și o treime din cele de CO2. Ultimul kilometru este, de asemenea, foarte scump,
astfel că între 20 și 50% din costul total al lanțului de aprovizionare este dedicat acestuia (Abdelhai,
Malhéné, Gonzalez-Feliu, 2014).
Aceste cifre iau în considerare doar emisiile de CO2 pe kilogram de produs, având în vedere că o roșie
organică locală dintr-o sămânță țărănească este același produs cu o roșie dintr-un soi hibrid, produsă
în seră în afara sezonului și în străinătate. Ei compară, de fapt, produse care nu sunt comparabile. În
plus, evaluarea de mediu (și economică) a investițiilor publice care permit circulația camioanelor nu
este integrată. Mai general, multifuncționalitatea legată de achiziționarea în lanțuri scurte de
aprovizionare cu alimente nu este luată în considerare. Trebuie doar să mergeți pe piețele în aer liber
pentru a realiza cum contribuie LSA la relațiile sociale. Atunci ar fi necesar să se studieze
comportamentul general al cumpărătorului: nu este în același timp un hobby să-și ridice produsele de
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la producător, la fel ca o plimbare în pădure sau până la mare? Dacă da, impactul asupra mediului al
achiziționării de produse cu lanțuri alimentare scurte trebuie cel puțin comparat cu impactul unei
achiziții de supermarket plus impactul deplasării pentru agrement.
Cu toate acestea, este necesar ca LSA-urile să progreseze, în special pe ultimii km în zonele urbane.
Sectorul este tânăr, puțin organizat sau neorganizat la nivel logistic. Există marje foarte semnificative
de progres în acest domeniu (Raton et al.2020). Orașele, afectate în mod deosebit de poluarea urbană
și sub impulsul planului European privind clima, creează ZER (zone cu emisii reduse) în care nu va mai
fi posibilă circulația vehiculelor poluante. Acest lucru îi încurajează să se implice în proiecte inovatoare.
Punerea în comun a mijloacelor de transport, cel puțin de la intrarea în orașe, pentru persoane,
grupuri de achiziții, restaurante, magazine și alte puncte de vânzare, este o problemă majoră, ținând
cont, de asemenea, că multe vehicule revin goale.
Mai multe orașe mari din Europa au proiecte „hub-uri”, centre, în cutiile lor (platformă logistică
locală): Nantes cu „Le Kiosque Paysan”, Lyon cu „Piața de interes metropolitan”, Madrid cu proiectul
Madrid km 0. În Marsilia, Fab'lim tocmai a finalizat un studiu privind nevoile, și se pare, de asemenea,
că centrele logistice asociate cu punerea în comun (pooling) sunt soluția cea mai potrivită pentru a
rezolva problema ultimilor kilometri. (Duret, J., 2020).
Actorii privați dezvoltă, de asemenea, inițiative de coordonare și punere în comun (colectarea de către
producători și direcționarea către punctele de livrare cu abordări diferite), cum ar fi mașina blabla
(conducerea în echipă în toată Franța și în Europa), La Charrette, Local Food Hub etc.
Exemple de inițiative de îmbunătățire economică, organizațională și ecologică a eficienței transportului
pe circuit scurt în Franța, din sectorul privat sau voluntar:


Mutualizarea între intermediarii GRAP (grup local regional de produse alimentare): camioanele
nu sunt niciodată goale

Această organizație reunește aproximativ cincizeci de magazine alimentare locale și ecologice în
regiunea Auvergne Rhône-Alpes.
Inovație: un producător de brânză va livra toate comenzile pentru magazinele alimentare din rețeaua
GRAP către magazinul alimentar cel mai apropiat de casă. Camionul GRAP care livrează alimente la
magazine preia pachetul și îl expediază în timpul turului său, pentru magazinele alimentare care s-au
poziționat să cumpere acest produs. Camionul nu este niciodată gol.


Mutualizarea între producători

Stéphanie Conrad produce produse lactate în Normandia. Colectează alte produse de la fermele din
jur și face piața în Paris, la o distanță de 150 km - Cumpără produse de la alți producători și, prin
urmare, își asumă riscuri comerciale. Rezultat: o singură călătorie pentru o duzină de producători.
Fiți conștienți de problema asigurării în timpul implementării. Poate fi diferită în fiecare țară
parteneră!
În aceste 2 cazuri, relațiile pe care liderul de proiect le întreține cu ceilalți actori din LSA sunt cele care
dau succes. Aceste relații interumane, aceste rețele pe care le creăm pe teritoriu constituie un teren
fertil pentru cooperare către o „altă economie ".
Un alt exemplu pentru sistemul de livrare este proiectul „Promovat”. Aici containerele frigorifice sunt
puse la ferme unde fermierii vor depune produsele, care sunt apoi recuperate de către transportatori.
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Un aspect interesant al acestei povești este că țăranii din Munții Lyonnais nu s-au alăturat, deoarece
acest sistem părea să fie prea impersonal pentru ei: lanțurile alimentare scurte urmăresc, dimpotrivă,
să re-personalizeze economia, să o reintroducă în relații interpersonale pentru a promova o economie
mai durabilă pe toate fronturile.
Pentru a reduce transportul, o altă modalitate este aducerea producătorului aproape de consumator.
Factorii de decizie au devenit conștienți, în special în timpul crizei de sănătate din primăvara anului
2020, de dependența alimentară a orașului lor. Aceștia se angajează în acțiuni care vor facilita
producția agricolă în zonele urbane sau în apropierea orașelor (de exemplu, prin furnizarea de
terenuri). Dimpotrivă, prin crearea de activități în zonele rurale, consumatorul este de fapt, dacă
teritoriul este orientat spre acest model de LSA, în apropierea locurilor de producție. Criza de sănătate
schimbă și ea obiceiurile: numărul parizienilor, de exemplu, care vor să părăsească Parisul pentru a
lucra și a locui în mediul rural a crescut brusc în 2020 (lechemindesmures, 2019). Acest lucru aduce
în mod firesc o nouă clientelă aproape de țărani, și anume cetățeni care sunt adesea deja consumatori
de produse ecologice.
Misiunea facilitatorilor este de a-și dezvolta rețeaua relațională mai aproape de cei care îl pot ajuta în
căutarea celor mai ecologice soluții (aleși, purtători de proiecte de mobilitate sau / și centre logistice
locale și așa mai departe). El / ea trebuie să aibă în vedere elemente legate de costul logisticii,
deoarece fermierii adesea neglijează să se ocupe de transport și probleme de mediu; totuși, costul
livrării este adesea un lucru ieftin.
Hianyzik egy abra
5. CONSUMATORII
A. “Părți terțe”
În toate ASC-urile, agriculturi susținute de consumatori sau grupurile de achiziție, a apărut astfel un
termen nou, „părți terțe”, unde inițiativele cetățenești de a furniza produse locale de calitate sunt
înfloritoare. Ideea vine de la birourile de colaborare care s-au dezvoltat pentru un punct de întâlnire
intercultural pentru acele persoane care doresc să se întâlnească, să mănânce, să discute, să facă
grădinărit și să facă ceva împreună. Aceste locuri găzduiesc o varietate de activități: educație populară,
cazare socială, catering, vânzare în lanțuri alimentare scurte, agricultură și grădinărit, economie
circulară, cercetare cetățenească, evenimente culturale și așa mai departe. Caracteristicile lor sunt
diversificate deoarece pot fi libere de plată, pentru cetățeni sau pentru profesioniști, legate de
agricultură, alimentație, grădinărit, artă și educație.
Motivația organizatorilor este de a căuta furnizori de produse locale din agricultură ecologică, care
ajută la îmbunătățirea culturii / atitudinii generale a consumatorilor locali pentru achiziționarea de
produse locale sănătoase. De exemplu, acceptă (și apreciază) fructele neregulate (care nu sunt
comercializabile pe piață, ceea ce contribuie la reducerea pesticidelor în cele din urmă, deoarece
pentru a produce un fruct sau o legumă „zero defecte”, este necesar să se trateze în amonte.
Aceste „părți terțe” sunt grădini comune ale orașului, bucătării, piețe ale fermierilor, locuri publice,
ferme unde oamenii învață despre agricultură, cumpără produse locale, dobândesc cunoștințe despre
practicile de agroecologie și fermieri, sensibilizează tânăra generație, ajută la dezvoltarea micilor sate.
B. Alimentație publică ecologică
În toată Europa, reorganizarea alimentației publice este un subiect important. În Franța, legea Egalim
impune 50% din produsele durabile, inclusiv 20% organice, în alimentația publică până în 2022.
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Cumpărarea locală în alimentația publică face posibilă îmbunătățirea bunelor practici sustenabile deja
implementate în cadrul agriculturii locale și încurajarea - folosind un contract, de exemplu - tranziției
ecologice cu fermele care nu sunt încă angajate în astfel de practici. Inclusiv în alimentația privată
colectivă sau comercială, un bucătar sau un asistent de bucătărie motivat poate stimula un proces de
cumpărare a produselor locale și poate încuraja un ciclu virtuos pe teritoriu. Părinții elevilor pot
încuraja factorii de decizie locali să contribuie la tranziția produselor organice și locale în alimentația
publică.
Facilitatorul poate folosi această energie pentru a-și dezvolta proiectele sau chiar, în funcție de
poziționarea sa, poate stimula demersuri de acest tip.

6. GUVERNANȚA
Niciuna dintre cele 5 etape ale lanțurilor de aprovizionare (producție, prelucrare, logistică, ambalare,
consumator) menționate mai sus nu poate fi implementată eficient de un singur facilitator. Cooperarea
reglementartă între actorii asociați este necesară, astfel încât să nu apară efecte nedorite. Această
guvernanță este responsabilitatea oficialilor aleși, precum și a tuturor celor care animă teritoriul.
Facilitatorii LSA au un rol crucial în consolidarea pas cu pas a tranziției ecologice în ceea ce privește
nevoile părților interesate locale.
O bună guvernanță păstrează identitatea teritorială a unui produs, evită supraexploatarea resurselor
locale, facilitează accesul la resurse externe și distribuie costurile și beneficiile între părțile interesate
implicate" (Brunori, G. at el, 2016).
Facilitatorul ar trebui să posede abordarea sistemică pentru a fi capabil să supravegheze toate etapele
lanțurilor de aprovizionare locale. Facilitatorii sunt capabili să asigure tranziția ecologică dacă au o
bună cunoaștere a teritoriului lor de lucru, informații despre provocările personale, politice, de mediu,
economice, o imagine amplă despre părțile interesate implicate. Trebuie subliniat faptul că nu au
responsabilitatea să știe totul, dar trebuie să aibă capacitatea de a stabili legături între oameni pentru
a asigura acțiunile întreprinse.
CONCLUZIE:
Afirmarea faptului că lanțurile scurte de aprovizionare cu alimente și tranziția ecologică merg mână în
mână nu este de la sine înțeleasă. Atunci când transportul, ambalarea și prelucrarea locală sunt
gestionate unul câte unul, LSA nu poate demonstra astăzi eficiența lor ecologică.
Faptul că LSA-urile sunt obținute de la țărani angajați în practici agroecologice (trebuie să ne asigurăm
de acest lucru), dar contribuie și la ecologizarea agriculturii este totuși un factor determinant.
Pentru a măsura interesul lanțurilor scurte de aprovizionare cu alimente în termeni de tranziție
ecologică, este necesar să avem o abordare globală. Consumatorul, de exemplu, care merge să-și ia
coșul cu legume organice cu bicicleta, face mult mai mult decât să cumpere legume locale. El asigură
ultimul kilometru fără emisii de gaze cu efect de seră, se interesează de calitatea produselor și își
împărtășește cunoștințele cu copiii săi, gătește produse proaspete fără a adăuga vreun aditiv, își
reciclează deșeurile din plante. Omul care își construiește casa din lemn și paie locală face mult mai
mult decât propriul adăpost. Prețuiește subprodusele agricole (paie), reduce foarte mult deșeurile
(materiale biodegradabile), nu generează deșeuri, își creează adesea activitatea la fața locului (de
exemplu, la telelucrare) și apoi îl susține pe țăran cumpărându-i produsele.
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Nu au fost încă efectuate studii prospective la scară largă pentru a arăta care ar fi efectele, în ceea ce
privește tranziția ecologică, a unei economii predominant re-localizate și re-personalizate.
Companiile multinaționale de distribuție au simțit de câțiva ani încoace cum bate vântul și se
poziționează pe o ofertă de lanțuri scurte, pe modele de contractualizare care urmează aceleași reguli
ca și în cazul lanțurilor lungi de aprovizionare.
Ar trebui să ne așteptăm ca lanțurile alimentare scurte cu metode ale lanțului de aprovizionare lung și
circuitelor scurte unei „economii re-localizate și re-personalizate” să coexistă. Fără îndoială acestea
vor coexista, deoarece cererea este în creștere și este puțin probabil ca modelele înființate de jucătorii
istorici (ASC, magazine de producători etc.) să aibă capacitatea de a le satisface într-un timp record.
Circuitele scurte care realizează o „altă economie” pot, pe de altă parte, pe termen mediu și prin
logica roiului și teoriei rețelei, să reechilibreze relațiile de putere, atât în sectoare, cât și în teritorii:
facilitatorii au un rol cheie de jucat.
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Gândire de afaceri pentru facilitatorii rurali
SCOPURILE CAPITOLULUI / REZUMAT
În acest capitol, facilitatorii rurali pot găsi fundaluri teoretice pentru întrebări importante cum ar fi cum
să finanțeze o idee de afaceri, cum să transforme această idee într-o afacere funcțională și cum să
planifice această afacere în detalii. Principalele subiecte ale capitolului sunt: introducerea principalelor
abilități de afaceri, gândire strategică și planificare, conceptul Ikigai în afaceri, modelul de afaceri Canvas
și Planul de afaceri.
CUVINTE CHEIE
afacere, strategie, gândire strategică, analiză strategică, modelul de afaceri Canvas, conceptul ikigai,
plan de afaceri.
OBIECTIVELE ÎNVĂȚĂRII:
Gândirea orientată spre afaceri este o parte importantă a fiecărui proiect de succes și una dintre
principalele abilități de conducere. De asemenea, devine un factor cheie pentru supraviețuirea
agriculturii la scară mică în această economie globală turbulentă, din ce în ce mai complexă. Fermierii și
facilitatorii rurali trebuie să-și vadă activitățile ca pe o afacere, cu scopul de a obține profit. Desigur,
pasiunea pentru ceea ce fac este o parte crucială de ce o fac. Antreprenorii din zona rurală operează
într-un mediu complex și dinamic și trebuie să vadă circumstanțele mai largi - mediul extern fără
influența lor directă, micro-mediul (fermieri, furnizori, comercianți, transportatori, clienți etc.).
Principalele obiective de învățare ale acestui capitol sunt:






A cunoaște o imagine de ansamblu a principalelor abilități de afaceri,
A explora ideile de gândire strategică și planificare,
A se introduce în conceptul Ikigai în afaceri,
A afla cum se utilizează modelul de afaceri Canvas,
A explora elementele de bază ale planului de afaceri.

Introducerea principalelor abilități de afaceri
Planificarea afacerii (inclusiv gândirea strategică, capacitatea de a planifica, identificarea resurselor etc.)
a fost subliniată ca una dintre cele mai importante cunoștințe și competențe în cercetarea documentară
incluzând toate țările proiectului. Includerea capitolului despre cunoștințele de afaceri a fost confirmată
și de rezultatele sondajului de competențe (vă rugăm să consultați Catalogul de competențe). Utilizarea
tehnicilor de management strategic poate fi o sursă de cunoștințe suplimentare pentru fermieri prin
intermediul facilitatorilor și le poate spori eficacitatea și șansele de a avea succes pe piață. Gândirea
orientată spre afaceri este necesară pentru fiecare antreprenor care produce pentru piață, indiferent
din ce domeniu al economiei este. Principala caracteristică a unui antreprenor de succes este
creativitatea, conducerea bună, capacitatea de a căuta noi oportunități și de a inova și de a-și extinde
afacerea. Această parte va introduce cele mai importante abilități de afaceri și va arăta legătura dintre
aceste abilități și afacerea de succes.
Pentru un facilitator rural, noul „mod de viață” trebuie să fie clar definit. Conține numeroase
argumente pro și contra, care trebuie luate în considerare înainte de înființarea afacerii.
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„SUNT PROPRIUL MEU ȘEF”
A fi antreprenor înseamnă, pe de o parte, a fi independent și liber, dar, pe de altă parte, a face față
singur riscurilor, a munci sub presiune și a fi responsabil pentru rezultate - bune sau rele. Un facilitator
rural ca antreprenor independent are libertatea de a lua decizii cu privire la afacere și, de asemenea, de
a controla ceea ce trebuie făcut, când și în ce ordine. El / ea lucrează adesea singur/ă și trebuie să
acopere o gamă largă de sarcini manageriale și „de zi cu zi”. Incertitudinea face parte din viața sa,
generarea de profit este complet în propriile sale mâini și riscă bunuri personale și securitate. Nivelul de
responsabilitate și eșecul riscului este mult mai mare decât în statutul angajatului. De asemenea,
lucrează deseori ore lungi și neregulate pentru a îndeplini cerințele și a îndeplini toate sarcinile; uneori
este foarte dificil să se facă distincția între viața personală și cea de afaceri. Statutul social este legat de
succesul afacerii.
Toate aceste caracteristici provocatoare ale propriei afaceri necesită mai multe abilități de afaceri
importante. Un antreprenor de succes trebuie să fie inițiativ, ambițios, concentrat pe rezolvarea
problemelor, creativ în gândire, capabil să își asume riscuri, flexibil și adaptabil, să aibă abilități
interpersonale, rețea și disponibilitate de a învăța.

Conduită
- extrem de motivat
- energie ridicată
- hotărât
- păstrător

Încredere
- își asumă riscul
- încrezător în sine
- pozitiv
- convingător

Facilitator
rural antreprenor
Competiție
- competitiv
- ia inițiativă
- orientat spre scopuri

Flexibilitate
- flexibil
- adaptabil
- schimbarea este o
oportunitate
- tolerează
ambiguitatea

Valori fundamentale
- demne de încredere
- onestitate
Rezolvarea
problemelor
- rezolvă probleme
- creativ
- inovator
- imaginativ

Figura 11. Principalele abilități de afaceri ale unui facilitator rural. Sursă: creație proprie pe baza rezultatelor cercetării
proiectului și Jones și Rowley, 2011.
.

Facilitatorii rurali trebuie să înțeleagă marketingul, gestionarea riscurilor, managementul financiar și
piața muncii. Pentru a avea succes și a putea stabili o conexiune de afaceri bună, el / ea trebuie să
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respecte valorile esențiale, precum încrederea, veridicitatea, respectul, responsabilitatea,
corectitudinea, grija și responsabilitatea socială.
Unele dintre abilitățile și caracteristicile menționate mai sus ar putea fi formate, dar unele dintre ele
trebuie să fie inerente persoanei respective. Setul de caracteristici determină adesea afacerea finală.

GÂNDIRE STRATEGICĂ ȘI PLANIFICARE
Antreprenorii rurali nu există și nu lucrează singuri. Acestea operează într-un mediu complex și dinamic,
incluzând fermieri, furnizori, transportatori, intermediari, clienți; dar și în mediul extern - sfera politică,
economică, socială și tehnologică. Acest capitol vă va ajuta să înțelegeți poziția dvs. în acest sistem
complex și capacitatea de a găsi o oportunitate pe piață. Acesta include analiza de bază a mediului
extern și intern și demonstrează generarea de strategii posibile pentru afacerea dvs.
Strategia este o orientare generală pe termen lung spre afacere. La început, aceasta stabilește
obiectivele pe care facilitatorul rural vrea să le atingă în afacerea sa și oferă modalități de realizare a
acestor obiective. Managementul strategic este procesul de planificare a strategiei, implementarea
acesteia, monitorizarea rezultatelor și ajustarea strategiei în timp, pe măsură ce condițiile se schimbă.
Mai mult decât atât, managementul strategic este, de asemenea, un mod de gândire. Facilitatorii
strategici din mediul rural sunt orientați spre viitor, sunt proactivi și se concentrează pe unde se
îndreaptă și cum intenționează să ajungă acolo pe termen lung. Este foarte important să nu vă supuneți
presiunii zilnice a sarcinilor operative și, de asemenea, să planificați pe termen lung, cu o viziune mai
largă și să nu vă fie frică să petreceți timp pentru căutarea inovației și a știrilor de pe piață.
Facilitatorii rurali fac parte din mediul complex și se confruntă cu starea pieței în fiecare zi. Figura 12
prezintă nivelurile mediului și oferă o selecție a analizei strategice care poate fi utilizată pentru evaluarea
condițiilor pieței. Modul de utilizare a acestor analize va fi elaborat în materialele de instruire.
Macronivel – analiză PEST
analysis

Factori economici

Factori politici și juridici

Nivel industrial
Ciclul de viață
al industriei

Nivel intern
level
Punctele forte și punctele slabe

Grupuri strategice

Concurenți

Factori de succes

Competențe de bază

Factori sociali și culturali

Factori tehnologici și de infrastructură

Figura 12. Mediul facilitatorului rural. Sursă: Hill, et.al., 2020
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Deciziile luate de facilitatorul rural trebuie să se bazeze pe rezultatele acestor analize. El / ea trebuie să
profite de fiecare oportunitate și să profite la maximum de ea, să încerce să facă întregul sistem să
funcționeze în favoarea lor și să rămână concentrat pe scopul lor. Această gândire aduce mult mai mult
profit și obiective specifice decât metoda „a învăța prin experiență”. Mai mult decât atât, prin
cunoașterea acestor analize, facilitatorul poate ajuta fermierii să înființeze un nou magazin agricol care
să se adreseze clienților potriviți, să-i ajute pe fermieri să folosească gândirea strategică în deciziile
privind orientarea interesului lor în producția lor. Abilitatea de a avea o perspectivă asupra întregului
ecosistem este abilitate importantă pentru facilitator și poate ajuta la prevenirea multor decizii greșite.

PROCESELE DE MANAGEMENT STRATEGIC
Managementul strategic constă în planificare strategică, implementare strategică și control strategic.
Managementul strategic se ocupă de probleme și oportunități largi care afectează afacerea
facilitatorului rural. Nu este același lucru cu gestionarea de zi cu zi a afacerii care se ocupă de problemele
operaționale imediate ale afacerii.

Planificare strategică
- selectarea obiectivelor pe termen
lung ale afacerii și a valorilor sale
de bază;
- analiza mediilor externi și interni;
- dezvoltarea celui mai bun mod în
care obiectivele pot fi atinse în
mediul său actual.

Implementare strategică
- organizarea afacerii într-un mod
care să asigure implementarea
eficientă a strategiei,
- proiectarea structurilor și
procedurilor
- obținerea și direcționarea
resurselor necesare pentru a pune
în aplicare strategia.

Control strategic
Proiectarea modalităților de a:
- monitoriza și controla
implementarea planului,
- compara rezultatele efective cu
obiectivele stabilite,
- plan de implementare sau chiar
strategia de îndeplinire a
obiectivelor.

Figura 13. Procesul de management strategic. Sursă: Hill și Jones, 2020

Există multe riscuri pe piață care pot fi evitate prin gândirea strategică. Riscurile legate de piață pot fi
legate de gama mică de produse și de concentrarea pe scară mică a afacerilor. Concentrarea pe o piață
locală ar putea fi riscant din cauza suprasolicitării, conducând la prețuri mici și profitabilitate redusă. Un
alt risc poate fi legat de puterea de negociere scăzută a facilitatorului pe baza nivelului individual al
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operațiunii comerciale, ar putea fi greu pentru ei să negocieze cu producătorii - fermierii și, de
asemenea, cu clienții finali. Datorită dependenței de producători, facilitatorii rurali sunt, de asemenea,
vulnerabili la șocurile economice, cum ar fi randamentele scăzute neașteptate sau eșecul culturilor,
relocarea piețelor, cerințele suplimentare ale pieței sau situația pandemică. Astfel de schimbări pot
influența semnificativ profiturile. Strategia de evitare a impactului acestor riscuri poate fi diversificarea,
scăderea costurilor, extinderea dimensiunii afacerii, adăugarea de valoare afacerii lor, specializarea sau
integrarea. Pentru mai multe informații despre gestionarea riscurilor, consultați Abilitățile de
conducere.

CONCEPTUL IKIGAI ÎN AFACERI RURALE
După cum a demonstrat o cercetare științifică, în special a micilor fermieri și a antreprenorilor rurali,
decizia cu privire la zona de afaceri este adesea dată de interesul personal al unui fermier anumit.
Desigur, cele mai bune rezultate sunt atinse prin legătura dintre interesul facilitatorilor și oportunitatea
de pe piață. Ikigai este un instrument japonez, care poate fi adaptat cu succes exact din acest motiv.
Facilitatorii rurali pot folosi acest instrument pentru a putea găsi intersecția dintre ceea ce le place, la
ce sunt buni, ce este necesar pe piață și, de asemenea, ce poate fi profitabil. Utilizarea Ikigai este foarte
ușoară și intuitivă. Este împărțit în 4 stâlpi de bază; ceea ce ne place să facem, impactul pe care dorim
să îl avem, dacă este profitabil și dacă suntem concentrați pe excelență. Din contextul de afaceri, acestea
pot fi axate pe: profesionalism, impact, creșterea afacerii și dezvoltarea oamenilor.
Ikigai-ul unui antreprenor este situat în centrul tuturor acestora și ar trebui să formeze structura
concentrării pe afaceri și a strategiei generale.
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UN CONCEPT JAPONEZ ÎNSEMNÂND „UN MOTIV DE A FI“

Satisfacție, dar
posibil
sentiment de
inutilitate

Încântare și
împlinire, dar
lipsuri
materiale

Ce vă place

PASIUNE

MISIUNE

De ce are
lumea
nevoie

Ce șiți să
faceți bine

PROFESIE

Confortabil, dar
posibil sentiment de
lipsă a scopului

VOCAȚIE

Pentru ce puteți fi plătit

Entuziasm și
mulțumire, dar
senzație de
nesiguranță

Figura 14. Conceptul Ikigai în afaceri. Sursă: Mogi, K., 2018

Acești patru factori ai Ikigai pot fi aplicați pentru afacere și ajută la echilibrarea și alinierea focalizării
antreprenoriatului. Pentru fiecare persoană este important să găsim răspunsuri la toți acești factori.






Ce vă place - pentru individ - ce vă place să faceți, pentru o companie - ce muncă motivează
cultura organizației.
La ce sunteți bun - uneori a iubi să faceți ceva nu este suficient pentru o afacere de succes, dar
persoana trebuie să fie și ea bună la asta.
De ce are lumea nevoie - să se concentreze asupra a ceea ce lumea și piața țintă au întradevăr nevoie este un factor crucial al succesului.
Pentru ce puteți fi plătit - dacă facilitatorul poate găsi ceva ce iubește, este bun la asta și
oamenii au nevoie de el, dar el / ea nu poate percepe suficienți bani pentru a acoperi costurile
și pentru a obține un profit rezonabil, afacerea nu reușește.

Modul de utilizare a conceptului Ikigai este descris practic în materialele de instruire. Pentru facilitatori,
poate fi un instrument foarte util pentru a clarifica obiectivele afacerii lor și a se concentra direct pe
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„ikigai” - potrivirea perfectă a abilităților personale, a intereselor și a nevoilor pieței. Mai mult,
facilitatorii trebuie să fie cu adevărat convinși de misiunea lor, iar ikigai ajută la asigurarea
„sentimentelor bune” ale acestora în obiectivele strategice reale.

MODELUL DE AFACERI CANVAS
Următorul pas după formularea unei idei de afaceri este crearea unui model de afaceri viabil, care să
aibă succes pe piață. Un instrument practic și util a fost creat de Alexander Osterwalder și se numește
model de afaceri Canvas. Poate fi folosit pentru dezvoltarea unei noi afaceri, documentarea celei
existente sau a inovației sale. Este un șablon de management strategic vizual simplu, cu elemente care
descriu propunerea de valoare a produselor unei companii, infrastructura, clienții și finanțele.
Pânza are nouă elemente:

Parteneri
cheie

Activități cheie

Resurse cheie

Structura costurilor

Propuneri de
valoare

Relații cu clienții

Categorii de
clienți

Canale

Fluxurile de venituri

Figura 15. Modelul de afaceri Canvas. Sursă: Osterwalder și Pigneur, 2010

Împreună, aceste elemente oferă o imagine coerentă a factorilor cheie ai unei companii.










Segmente de clienți: cine sunt clienții? Ce cred ei? Ce văd? Ce simt? Ce fac?
Propuneri de valoare: Ce este convingător la propunere? De ce cumpără, utilizează clienții?
Canale: cum sunt promovate, vândute și livrate aceste propuneri? De ce? Funcționează?
Relații cu clienții: Cum interacționați cu clienții prin „călătoria” lor?
Fluxuri de venituri: Cum câștigă compania venituri din propunerile de valoare?
Activități cheie: Ce lucruri strategice face afacerea pentru a-și îndeplini propunerea?
Resurse cheie: Ce active strategice unice trebuie să aibă afacerea pentru a concura?
Parteneriate cheie: Ce nu poate face compania, astfel încât să se poată concentra pe
activitățile sale cheie?
Structura costurilor: Care sunt principalele factori de cost ai companiei? Cum sunt acestea
legate de venituri?

Pânza este popular printre antreprenori pentru proiectarea și inovarea modelului de afaceri. Acesta
permite o concentrare excelentă asupra a ceea ce este important și, în comparație cu planul de afaceri
tradițional lung, este, de asemenea, foarte ușor de captat propunerea de valoare. Schimbarea
modelului de afaceri Canvas este, de asemenea, mai flexibilă, iar actualizările sunt ușor de explicat.
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PROPUNERE DE VALOARE CANVAS (PÂNZĂ)

Propunerea de model Canvas este un instrument care vă poate ajuta să vă asigurați că un produs sau
serviciu este poziționat în jurul valorii și nevoilor clientului. Acesta, de asemenea, a fost inițial dezvoltat
de Dr. Alexander Osterwalder ca un cadru pentru a se asigura că există o potrivire între produs și piață.
Acest instrument îmbogățește modelul de afaceri Canvas și ajută cu un aspect detaliat al relației dintre
segmentele de clienți și propunerile de valoare. Ajută la definirea precisă a profilurilor clienților și la
identificarea principalelor sarcini ale clientului, durerile cu care se confruntă atunci când încearcă să-și
îndeplinească sarcinile care urmează să fie realizate și câștigurile pe care le percep prin realizarea lor.
Pânza de propunere de valoare vizualizează, de asemenea, valoarea pe care o creați, modul în care
definiți cele mai importante componente ale ofertei dvs., modul în care vă ameliorați durerea și creați
câștiguri pentru clienții dvs. Cel mai valoros rezultat al acestei pânze este realizarea potrivirii produspiață, care este ajustată pe baza informațiilor pe care le-ați obținut din dovezile clienților și pentru a
realiza potrivirea produs-piață.

Propuneri de valoare
Creatori de câștiguri

Profilul clientului
Câștiguri
Locuri de
muncă ale
clienților

Produse și
servicii

Analgezice

Dureri

Figura 16. Propunere de valoare Canvas. Sursă: Osterwalder, et al., 2014

PROFILUL CUMPĂRĂTORULUI




Câștiguri - beneficiile pe care clientul le așteaptă și le are nevoie, ceea ce ar încânta clienții și
lucrurile care pot crește probabilitatea de a adopta o propunere de valoare.
Dureri - experiențele negative, emoțiile și riscurile pe care le experimentează clientul în
procesul de realizare a muncii.
Locuri de muncă ale clienților - sarcinile funcționale, sociale și emoționale pe care clienții
încearcă să le îndeplinească, problemele pe care încearcă să le rezolve și nevoile pe care
doresc să le satisfacă.
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Ar trebui creat un profil de client pentru fiecare segment de clienți, deoarece fiecare segment are
câștiguri, dureri și locuri de muncă distincte.

HARTA VALORII - PROPUNERE DE VALOARE




Creatori de câștiguri - modul în care un produs sau un serviciu creează câștiguri ale clienților și
modul în care oferă valoare adăugată unui client.
Analgezice - o descriere exactă a modului în care un produs sau un serviciu ameliorează
durerile clienților.
Produse și servicii - produsele și serviciile care creează câștig și ameliorează durerea și care
stau la baza creării de valoare pentru client.

REALIZAREA UNEI POTRIVIRI ÎNTRE PROPUNEREA DE VALOARE ȘI PROFILUL CLIENTULUI
După enumerarea creatorilor de câștiguri, a analgezicelor și a produselor și serviciilor, fiecare punct
identificat poate fi clasificat de la „e bine să aveți” până la esențial în termeni de valoare pentru un
client. O potrivire se realizează atunci când produsele și serviciile oferite ca parte a propunerii de valoare
abordează cele mai semnificative dureri și câștiguri din profilul clientului.
Identificarea propunerii de valoare pe o hârtie este doar prima etapă. Apoi este necesar să validați ceea
ce este important pentru clienți și să obțineți feedback-ul acestora cu privire la propunerea de valoare.
Aceste informații pot fi apoi utilizate pentru a reveni și a rafina continuu propunerea.

PLAN DE AFACERI PE SCURT
Deși modelul de afaceri Canvas vă poate oferi o idee exactă despre cum să formați o afacere, este
totuși foarte important să formulați toate constatările într-un plan de afaceri. Planul de afaceri este
o rețetă exactă pentru a crea o afacere pas cu pas. De asemenea, este o parte necesară pentru
unele cereri de finanțare. Un plan de afaceri corect ar trebui să conțină:









Rezumat executiv - un instantaneu al afacerii dvs.
Descrierea companiei - descrie ceea ce faceți
Analiza pieței - cercetări privind industria, piața și concurenții dvs.
Organizare și management - afacerea și structura dvs. de management
Serviciu sau produs - descrierea activității dvs. principale
Cerere de finanțare - cât de multe surse ați avea nevoie de la parteneri externi
Proiecții financiare - povestea financiară a afacerii dvs.
Anexă - documente și alte materiale de susținere

Un bun plan de afaceri vă ghidează în fiecare etapă a începerii și gestionării afacerii dvs. Vă veți folosi
planul de afaceri ca o foaie de parcurs pentru modul în care vă puteți structura, rula și dezvolta noua
afacere. Este un mod de a vă gândi mai bine la elementele cheie ale afacerii dvs. Pentru facilitatorii rurali,
nevoia de a crea planul de afaceri poate apărea în momentul în care iau un împrumut de la bancă, solicită
subvenții sau o subvenție de dezvoltare. Facilitatorii pot ajuta fermierii care doresc să își schimbe
strategia de producție și vânzare. De exemplu: un producător de lapte dorește să înceapă vânzarea
directă în loc să vândă colecționarilor de lapte, în acest caz facilitatorii pot ajuta la luarea deciziilor prin
prezentarea generală a strategiei pas cu pas. Pânza ar putea oferi o previzualizare mai profundă a
modului în care lanțurile noi (piața fermierilor, automatele de lapte / brânzeturi, vânzarea la fermă,
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magazinul fermierilor) pot deschide noi uși pentru noii consumatori și pașii (investiții) care sunt necesari
pentru a obține noul model de achiziție.
Planurile de afaceri vă pot ajuta să obțineți finanțare sau să atrageți noi parteneri de afaceri. Investitorii
vor să se simtă încrezători că vor vedea o rentabilitate a investiției lor. Planul dvs. de afaceri este
instrumentul pe care îl veți folosi pentru a convinge oamenii că lucrul cu dvs. - sau investițiile în compania
dvs. - este o alegere inteligentă.

CONCLUZIE:
Gândirea orientată spre afaceri este o abilitate importantă a tuturor antreprenorilor care doresc să aibă
succes pe piață. Este recomandat să utilizați o parte din analiza strategică pentru a afla ce se întâmplă
pe piață și pentru a adapta planul de afaceri în funcție de situația din mediul extern și intern. Pentru a
înființa o nouă poziție - facilitator rural - persoana în cauză trebuie să își cunoască bine competențele și
să adapteze ideea inițială de afaceri la situația dată. În acest sens, conceptul ikigai și modelul de afaceri
pot fi de ajutor. Acest capitol oferă, de asemenea, și un fundal teoretic pentru crearea planului de afaceri
și demonstrează utilizarea modelului de afaceri Canvas pe un exemplu real de fermă.

BIBLIOGRAFIE:
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas
(de aici puteși descărca gratuit Modelul de afaceri Canvas și Propunere de valoare)
https://www.swotanalysis.com/13474/Ikigai-Reason-for-Being
(model online pentru ikigai)
https://www.startuploans.co.uk/business-plan-template/
https://www.sba.gov/business-guide/plan-your-business/write-your-business-plan
(descrierea unui plan de afaceri, șabloane și exemple)
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Sfaturi de marketing în lanțuri scurte de aprovizionare
cu alimente
SCOPURILE CAPITOLULUI/ABSTRACT
Ce este marketingul? Plasarea produsului potrivit la locul potrivit, la prețul corect, la momentul potrivit.
Scopul acestui capitol este acela de a oferi facilitatorului rural cunoștințe adecvate cu privire la
comercializarea producției alimentare realizată de către micii producători. Acesta oferă indicii pentru
interpretarea așteptărilor pieței, ajungerea la clienți, comercializarea produselor, canalele de vânzare și
oferă idei practice trasabile pentru procesul de vânzare.
CUVINTE CHEIE
marketing, produs, preț, promovare, marcă, siguranță alimentară
OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE
Într-un lanț scurt de aprovizionare, producătorul este foarte autonom: trebuie să recunoască nevoile
clienților, pieței, să cunoască reglementările legale în domeniul ambalajelor, siguranței alimentare,
protecției mediului, să poată inova produsul, să poată servi clientul direct și online, trebuie să-și
modeleze propria imagine. Facilitatorul rural îl poate ajuta în acest proces dificil.
Comunicarea și marketingul sunt esențiale în vânzarea directă, însă, de multe ori, fermierii nu dispun de
aceste competențe sau nu au timp pentru a face acest lucru, de aceea animatorii LSA pot juca un rol
important în organizarea comunicării comune sau private.
Ce fel de animator, în ce tip de lanțuri scurte le pot folosi? Noi punem la dispoziția facilitatorului un
curriculum pe care îl poate folosi atât în vânzările directe, cât și în comerțul online, pentru a ghida micii
proprietari în marketing.
Capitolul actual oferă sfaturi practice despre:




cum se creează identitatea unei afaceri alimentare
cum se ajunge la potențialii clienți
cum se tratează clienții, prezentând cel puțin 2 cele mai bune practici pentru intermediari și
animatori în cadrul acestui capitol.

Marketingul și facilitatorii rurali
Marketingul este procesul de creare, comunicare și furnizare de valoare pentru clienți și de gestionare
a relațiilor cu aceștia, în scopul vânzării de produse sau servicii. (Miles și Brown, 2005).
Facilitatorii rurali trebuie să înțeleagă importanța teoriei celor 4 elemente ale mixului de marketing,
pentru a le menține relevante și actualizate, deoarece monitorizarea tendințelor și schimbărilor de pe
piață este vitală.

CELE 4 P-URI ALE MIXULUI DE MARKETING
„Mixul de marketing” este un termen general folosit pentru a descrie diferitele tipuri de decizii pe care
va trebui să le luați pentru a vă aduce produsul sau serviciul dvs. către public. Cele 4 P-uri sunt o
modalitate - probabil cea mai cunoscută – de caracterizare a mixului de marketing.
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De-a lungul anilor, cele patru elemente ale unui mix de marketing au fost dezvoltate și conceptualizate
de experți în marketing din întreaga lume pentru a crea și implementa strategii de marketing eficiente.
În fruntea strategiei mixului de marketing trebuie să se afle un manager de marketing cu experiență.
Această persoană ar trebui să fie capabilă să utilizeze toate variabilele și forțele pentru a obține
rezultatul dorit. Cu toate acestea, instituțiile culturale din zonele rurale nu vor putea angaja sau finanța
un manager de marketing calificat. Prin urmare, acest curs vă oferă suficiente informații pentru a
înțelege elementele de bază.
Amintiți-vă întotdeauna că consumatorul este cea mai importantă parte a oricărui mix de marketing.
Valoarea totală a produsului este determinată de percepțiile consumatorilor.

PRODUS

PREȚ

4P
MIX DE
MARKETING

PROMOVARE

PLASAMENT

Figura 17. Cele 4P-uri ale mixului de marketing. Sursă: compoziție proprie

PRODUS (BRANDING, TIPURI DE NUTRIȚIE ȘI TURISM, IGIENĂ ALIMENTARĂ)
Într-o fermă, „produsul” poate fi, fie un serviciu intangibil, fie un bun tangibil. Practic, un produs ar
trebui să răspundă așteptărilor sau nevoilor specifice ale consumatorilor. Produsele urmează, de obicei,
un ciclu de viață natural și, prin urmare, facilitatorul rural ar trebui să se străduiască să ajute fermierul
să înțeleagă și să planifice în mod corespunzător fiecare etapă, să identifice care sunt așteptările sale
legate de produs și să prevadă beneficiile, precum și caracteristicile produsului în sine. Odată ce înțelege
produsul în sine, poate continua să îl dezvolte pentru a identifica vizitatorii țintă, consumatorii.

BRANDING
Facilitatorii rurali îi pot ajuta pe fermieri să își distingă afacerea de cea a concurenților și să clarifice ce
anume din oferta lor reprezintă o alegere mai bună pentru consumatori. Marca lor este construită
pentru a fi o reprezentare reală a ceea ce sunt ei ca afacere și a modului în care doresc să fie percepuți.
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PA Ș I P E N T R U C O N S T RU I R E A
UNEI MĂRCI DE SUCCES
DE FINIȚI O STRAT EGIE DE MARCĂ
ALINIATĂ CU OBIECTIV UL AFACERII DVS.
•

d e f i n i ț i MI S I U N EA M Ă R C I I d v s .

•

d e te r m i n a ț i P U B L I C U L Ț I N TĂ

•

c u n oa ș te ț i - v ă c o n c ure n ț a

C R E AȚ I O M A R C Ă C U
P R O P R I E TĂȚ I S P E C I F I C E
A FA C ER I I
LOGO:
• în mai mul te versi uni diferi te
(transpa rent, col orat , a lb-negru, etc.)

DE F INIȚ I TOAT E INST RUME N T E LE
N EC ESA RE P E NTRU A COM UNICA MA RCA

AVEȚI O PA GINĂ W E B:
• cu un nume de domeni u și un
design bun

LOGO:
• vă definește i ndentitatea mărci i , vă separă de
concurență
P ERSONA LITAT EA MĂRCII DVS :
• defi niți ca racter isti ci le

C REAȚ I UN PROFIL SOCIAL:
• util i zat de ma j or i tatea
cl iențil or dvs.

M A R C A R E P R E Z I N TĂ

M AT ERIA LE DE COM UN IC AR E
IN TE RN E ȘI DE M ARK ET ING
• de ex. a ntete, căr ți de vi z ită sau al te
ti puri de ar ticole de bi rotică

• ci ne S UNTE Ț I CA A FAC ERE
• cum VRE ȚI SĂ FIȚ I P E RCE P UT

Figura 18. Pași pentru construirea unei mărci. Sursă: https://99designs.com/

NOI TENDINȚE NUTRIȚIONALE ȘI TURISTICE
Din ce în ce mai mulți oameni sunt alergici și o mulțime de oameni sunt atenți la ceea ce consumă.
Facilitatorul rural trebuie să țină cont de acest lucru și să învețe producătorii să dezvolte o nouă gamă
de produse în consecință.
Tendințe nutriționale în 2020 (Sursă: Nutrition Hub, disponibil la www.nutrition-hub.com/post/top-10nutrition-trends-in-2020)

Tendințe nutriționale în 2020
Nutriție
personalizată

Alimentație
conștientă

Nutriție vegană
și vegetală

Proteine alternative
Nutriție sustenabilă
și ecologică

Nutrienți “la
pachet”

Nutriție fără zahăr

Nutriție
ketogenică

Figura 19. Tendințe nutriționale în 2020. Sursă: compoziție proprie.
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NUTRIȚIE SUSTENABILĂ ȘI ECOLOGICĂ
Consumatorii preferă să achiziționeze produse alimentare cu ambalaj puțin sau deloc, în mod ideal de
la companiile locale și sociale. De asemenea, aceștia aleg din ce în ce mai mult fructe și legume cultivate
la nivel regional și sezonier, iar unii dintre ei chiar cultivă ei înșiși fructe și legume acasă sau în spațiile
comunitare.

NUTRIȚIE VEGANĂ ȘI VEGETALĂ
Experții în nutriție observă că nutriția vegană și vegetală se va muta pe piața de masă cu o cerere
crescută de produse vegane de conveniență, care în mod ideal sunt ambalate în ambalaje ecologice.
Dietele vegane și vegetale se vor extinde în domeniile nutriției sportive și nutriției clinice.

NUTRIȚIE PERSONALIZATĂ
Observăm o creștere a alergiilor, a intoleranțelor și a dorinței de a optimiza performanța corporală: prin
urmare, consumatorii aleg să își urmărească din ce în ce mai des schema personală de sănătate prin
utilizarea de dispozitive (digitale) de urmărire a stării de sănătate, suplimente de performanță (cum ar
fi "probioticele avansate") sau teste de diagnosticare (ADN, biomarker, microbiom, metabolom).

PROTEINE ALTERNATIVE
Consumatorii caută din ce în ce mai multe proteine alternative, în special alimente convenabile pe bază
de plante care înlocuiesc brânza, cârnații și carnea. Potrivit grupului nostru de experți, aceste produse
nu vor avea succes decât în cazul în care sunt naturale, sărace în conservanți și au o listă de ingrediente
curate și clare. În plus, acceptarea cărnii curate va crește odată ce nu mai este nevoie de ser fetal bovin
pentru a crește celule de carne (în afară de un preț competitiv, evident).

SĂNĂTATE LA ORICE DIMENSIUNE ȘI ALIMENTAȚIA CONȘTIENTĂ
Sănătatea la orice dimensiune (SLOD) și alimentația conștientă sunt două dintre cuvintele importante
care se folosesc aici. SLOD îi ajută pe oamenii de toate mărimile să găsească modalități pline de
compasiune de a se îngriji de ei înșiși și este rezultatul „mișcării de acceptare a grăsimii și a pozitivității
corpului”. Mâncatul conștient, ca și concept, descrie acordarea activă a atenției la mâncarea noastră,
moment cu moment, fără judecată. Ambele abordări se concentrează pe individul însuși și pe intuiția
sa, ceea ce duce la o mentalitate sustenabilă și pozitivă.

ÎNLOCUIREA MESEI ȘI NUTRIENȚI „LA PACHET”
Obiceiurile alimentare tradiționale s-au schimbat progresiv: în familiile moderne, ambii părinți lucrează,
ceea ce duce, la rândul lor, la îngrijirea cu normă întreagă a copiilor la grădiniță și la școală. În urmă cu
câteva decenii, cea mai importantă masă în familii era prânzul - astăzi este cina. Prin urmare, angajații
caută din ce în ce mai mult înlocuitori de masă și "nutrienți la pachet" care să îi susțină în timpul zilelor
lungi de lucru. În plus, aceștia doresc să poată urma o dietă sănătoasă și bogată în nutrienți. "Nutrienții
la pachet" includ soluții care oferă alimente sau suplimente pe bază de ingrediente naturale care
îmbunătățesc performanța organismului.

NUTRIȚIE KETOGENICĂ
Dietele ketogenice vor fi utilizate de o gamă mai largă de consumatori. Pentru grupurile de populație,
cum ar fi sportivii, există o tendință de a reduce aportul de suplimente și de a implementa în schimb
diete specifice. O dietă ketogenică, fiind una dintre acestea, este o dietă bogată în grăsimi, cu conținut
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scăzut de carbohidrați, dar cu proteine normale (20% din aportul de energie), care forțează corpul să
ardă grăsimi, mai degrabă decât carbohidrații pentru a genera energie. Dieta ketogenică terapeutică
„clasică” a fost dezvoltată pentru tratamentul epilepsiei pediatrice în anii 1920. Astăzi beneficiile sale
sunt investigate la pacienții care suferă de scleroză multiplă, Alzheimer și acnee, printre altele (Keto
Kompass, Ulrike Gonder).

NUTRIȚIE FĂRĂ ZAHĂR
Părinții sunt bine informați despre efectele adverse ale produselor bogate în zahăr. Datorită dorinței de
a oferi obiceiuri alimentare sănătoase, mișcarea anti-zahăr va continua și trebuie - potrivit panoului
nostru de experți - să fie însoțită de campanii bazate pe dovezi care să îi educe pe părinți și copii despre
zahăr, înlocuitori de zahăr și îndulcitori.

NOI TENDINȚE ÎN TURISM
În ceea ce privește numărul de turiști care practică turismul rural, tendința este una ascendentă, în timp
ce aceștia caută o formă de turism responsabil sau ecologic. În același timp, turiștii își îndreaptă atenția
asupra anumitor zone care oferă experiențe unice și specifice și, în consecință, autentice, în care stilul
de viață promovat este primordial. În acest fel, natura globalizată a turismului de masă poate fi evitată.
Turism și marketing
Este vital pentru micii fermieri să-și poată vinde produsele și să creeze mijloace de trai pentru familie. O
altă oportunitate pentru vânzări constă în turism. În plus, față de produsele micilor producători, pot fi
comandate pachete de servicii, cu care atât producătorul, cât și produsul său sunt incluse în ciclul
turistic. De aceea considerăm că turismul este important ca o oportunitate de discutat în capitolul
marketing. Producătorul poate deveni un participant activ la serviciile de turism, dar trebuie să fie
pregătit pentru acest lucru.
În ceea ce privește numărul de turiști care practică turismul rural, tendința este una ascendentă, în timp
ce aceștia caută o formă de turism responsabil sau ecologic. În același timp, turiștii își îndreaptă atenția
asupra anumitor zone care oferă experiențe unice și specifice și, în consecință, autentice, în care stilul
de viață promovat este primordial. În acest fel, natura globalizată a turismului de masă poate fi evitată.
O abordare foarte nouă a turismului este nanoturismul, care oferă o experiență turiștilor pe baza crizei
ecologice de pe Pământ: „Nanoturismul este un termen construit care descrie o critică creativă a
dezavantajelor actuale de mediu, sociale și economice ale turismului convențional, ca o alternativă
participativă, orientată local, de jos în sus." (https://nanotourism.org/). Acesta atinge întreaga gamă a
simțurilor umane, încurajând turiștii să se implice în activități manuale, artistice.
Conform teoriei marketingului „segmentarea clienților este procesul de împărțire a clienților în grupuri
pe baza caracteristicilor comune, astfel încât companiile să poată comercializa produse fiecărui grup în
mod eficient și adecvat.
În marketingul între companii și consumatori, companiile segmentează adesea clienții în funcție de
criteriile demografice care includ: vârstă, sex, stare civilă, locație (urban, suburban, rural), stadiul de
viață (celibatar, căsătorit, divorțat, persoană fără familie, pensionar etc.). Segmentarea permite
specialiștilor în marketing să își adapteze mai bine eforturile de marketing în funcție de diferitele
subseturi ale publicului. Aceste eforturi pot fi legate atât de comunicații, cât și de dezvoltarea
produselor. Mai exact, segmentarea ajută o companie:
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să creeze și să comunice mesaje de marketing direcționate care vor rezona cu anumite grupuri
de clienți, dar nu și cu alții (care vor primi, în schimb, mesaje adaptate nevoilor și intereselor
lor);
să selecteze cel mai bun canal de comunicare pentru segment, care ar putea fi e-mail, postări
pe rețelele sociale, publicitate radio sau o altă abordare, în funcție de segment;
să identifice modalități de îmbunătățire a produselor sau a noilor oportunități de produse sau
servicii;
să stabilească relații mai bune cu clienții;
să testeze opțiunile de stabilire a prețurilor;
să concentreze pe cei mai profitabili clienți;
să îmbunătățească serviciul pentru clienți;
să vândă mai scump alte produse și servicii sau să parctică vânzare încrucișată.

www.shopify.com/encyclopedia/customer-segmentation
În practică, cu cât producătorul își cunoaște mai bine clienții, cu atât mai bine își poate vinde produsele.
Pentru producătorii care vând pe piață, acesta este un proces evident, deoarece primesc feedback față
în față de la clienți în timpul piețelor și târgurilor. Oricine dorește să vândă prin alte surse trebuie să
găsească la cea mai bună modalitate de segmentare: interviuri telefonice, chestionare, întâlniri de focus
grupuri, anunțuri cu plată direcționate. Facilitatorul rural poate ajuta foarte mult în acest proces.

MAI MULTE TIPURI DE TURISM POT FI DEFINITE (Sasu și Epuran, 2016):
Agroturism – această formă de turism folosește ferma ca loc principal pentru activități, este organizată
de fermieri, de obicei ca activitate secundară, agricultura rămânând ocupația principală și sursa de venit.
Turiștii petrec noaptea în gospodăriile țăranilor și participă activ la treburile agricole de zi cu zi.
Turism etnic – se bazează foarte mult pe implicarea localnicilor, în special a populației minoritare a unei
așezări rurale, prin prin prezentarea în fața turiștilor a modului lor de viață.
Ecoturism – Pentru ca turismul să fie ecologic, acesta trebuie să îndeplinească anumite condiții, cum ar
fi: să contribuie la protejarea și conservarea naturii, să folosească resursele locale (atât umane, cât și
materiale), să aibă un scop educativ, activitățile trebuie să aibă un impact negativ cât mai mic asupra
mediului (Nistoreanu, Dorobanţu și Ţuclea, 2011). Unele dintre activitățile ecoturistice sunt: drumeții,
schi, ciclism, canotaj, excursii în comunitățile locale unde oamenii pot cumpăra și învăța despre
mâncărurile și băuturile tradiționale, vizitarea atracțiilor culturale etc.
Turism creativ – turistul învață „noi abilități și întreprinde activități creative recunoscute” (Cloke, 2007,
p. 43). Mai mult, UNESCO adaugă un element important, și anume, „turismul creativ este călătoria
îndreptată spre o experiență angajată și autentică”. (UNESCO, 2006, p.3).
Turism gastronomic – trasee viticole și gastro-turistice - turismul gastronomic face parte din turismul
cultural, dar, datorită naturii activităților și principiilor sale, poate fi perceput și dintr-o perspectivă rurală
Principala motivație a turiștilor pentru călătorie este dorința de a descoperi mâncăruri tradiționale
specifice unui anumit loc. În munca sa despre alimente, autenticitate și turism, Sims (2009) susține că
mâncarea și băuturile consumate de turiști, care sunt produse la nivel local, joacă un rol important în
dezvoltarea sustenabilității atât economice, cât și a mediului, în special ajutând fermierii să producă și
vinde produsele alimentare.
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IGIENA ALIMENTARĂ
Conform regulamentului UE 852/2004, siguranța lanțului alimentar trebuie controlată de la fermă la
furculiță, fiecare pas din lanțul de producție alimentară asumându-și responsabilitatea de a livra pe piață
un produs alimentar sigur. Siguranța trebuie controlată pe baza principiilor „bune practici agricole”
(BPA), „bune practici de fabricație” (BPF) și „analiză a pericolelor și puncte critice de control” (HAPCC).
Această reglementare este valabilă pentru toată producția de alimente, inclusiv producția prin lanțul
scurt de aprovizionare cu alimente. (Nagyné Pércsi, 2018) Cu toate acestea, în multe state membre ale
Uniunii Europene, reducerea reglementărilor se aplică pentru producția locală marginală, care permite
micilor fermieri să folosească metode tradiționale de prelucrare.

PAȘI ÎN LANȚUL DE APROVIZIONARE CU ALIMENTE
NOTĂ IMPORTANTĂ:
• IGIENA ALIMENTARĂ ESTE ASIGURAREA CONDIȚIILOR ȘI MĂSURILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA
SIGURANȚEI ALIMENTELOR DE LA PRODUCȚIE PÂNĂ LA CONSUM.
• ALIMENTELE POT DEVENI CONTAMINATE ORICÂND ÎN TIMPUL SACRIFICĂRII SAU RECOLTĂRII, PRELUCRĂRII,
DEPOZITĂRII, DISTRIBUIRII, TRANSPORTULUI ȘI PREPARĂRII.
• LIPSA IGIENEI ALIMENTARE ADECVATE POATE CONDUCE LA BOLI ALIMENTARE ȘI CHIAR LA MOARTEA
CONSUMATORULUI.

PRODUCȚIE

TRANSPORT ȘI
PRELUCRARE

VÂNZARE ȘI
DEPOZITARE

DEPOZITAT ÎN MOD

PRODUSE ÎN MOD
CORESPUNZĂTOR DE
CĂTRE FERMIERI
INSTRUIȚI (de ex. FĂRĂ
REZIDUURI MARI DE
PESTICIDE)

TRANSPORTAT ȘI/SAU
PRELUCRAT ADECVAT
(de ex. NU ÎN ACELAȘI
CAMIOANE, CARE
TRANSPORTĂ ANIMALE
SAU PESTICIDE)

CORESPUNZĂTOR (de ex. NU ÎN
CONTAINERE, CARE S-AU FOLOSIT
PENTRU PĂSTRAREA PRODUSELOR
CHIMICE, ÎNGRĂȘĂMINTELO R,
ULEIURILOR SAU

CONSUM

PREPARARE

PREPARAT ÎNTR-UN MOD
CORESPUNZĂTOR (de ex.
ALIMENTELE NU SE
MANIPULEAZĂ CU MÂINI
SAU USTENSILE MURDARE,
CU APĂ MURDARĂ ACASĂ
SAU ÎN RESTAURANTE,
HOTELURI, ETC)

CONSUMAT CORECT
(de ex. NU PĂSTRAT PE
O LUNGĂ DURATĂ)

COMBUSTIBILULUI)

Sursă: https://www.who.int/foodsafety

Figura 20. Pași în lanțul de aprovizionare cu alimente. Sursă: WHO

Producătorii au nevoie de cunoștințe ample în domeniul igienei alimentare.
Aceștia trebuie să fie conștienți că, fără un produs bun, nu se poate face un marketing bun, deoarece
piața va filtra cu timpul trucurile. Facilitatorul rural poate îndruma producătorul conștient către
responsabilitatea pe care o prezintă introducerea pe piață a produselor alimentare, deoarece alimentele
proaste pot provoca daune uriașe consumatorului. Producătorul nu trebuie să se sperie, el trebuie
învățat doar că posibilitatea de eroare poate fi evitată cu grija cuvenită.
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SURSE DE CONTAMINARE ALE ALIMENTELOR

SOL
PESTICIDE
LUCRĂTORI
AGRICOLI
MATERIALE
VEGETALE
ECHIPAMENT,
CONTAINERE,
INSTRUMENTE,
MATERIALE

APĂ
ALTE SUBSTANȚE
CHIMICE
FACILITĂȚI,
VEHICOLE
ANIMALE,
DĂUNĂTORI
ÎNGRĂȘĂMINTE
(INCL. GUNOI DE
GRAJD, COMPOST)

Figura 21. Surse de contaminare ale alimentelor. Sursă: http://www.fao.org/3/a-at509e.pdf

PREȚ - METODE, STRATEGII, ECHILIBRU ÎNTRE METODE ORIENTATE SPRE COSTURI ȘI METODE
ORIENTATE SPRE PIAȚĂ
Una dintre cele mai dificile sarcini ale unui facilitator rural este de a învăța producătorul cum să
stabilească prețul corect. Deoarece această sarcină presupune cunoștințe economice, merită apelat la
ajutorul bunului simț și la literatura disponibilă pe internet și chiar la calculatoarele de prețuri.
Prețul reflectă așteptările fermierilor conform cărora consumatorii vor plăti un anumit preț pentru
produsele sau serviciile lor. Prețurile pot avea un impact pozitiv sau negativ asupra vânzării produselor.
Acest lucru depinde mai mult de modul în care consumatorii percep valoarea acestui produs decât de
valoarea reală a produsului în sine. Prin urmare, dacă un produs are un preț mai mare sau mai mic decât
valoarea percepută, este posibil să nu se vândă așa cum este de așteptat. Prin urmare, este important
să înțelegem ce percep consumatorii înainte ca producătorul să decidă să stabilească un preț pentru un
produs. Dacă percepția consumatorului este pozitivă, este probabil ca produsul să se vândă chiar și la
un preț mai mare decât valoarea sa reală. Pe de altă parte, dacă produsul are o valoare foarte mică
pentru consumator, poate fi benefic să subestimăm produsul doar pentru a face unele vânzări.
Producătorii trebuie să fie conștienți de faptul că merită să calculeze anual un preț pentru un produs,
deoarece pentru ei producția de cereale / legume / fructe începe cu arătura de toamnă a anului
precedent (de fapt, cu ani mai devreme în cazul rotației culturilor). Același lucru este valabil și pentru
carne și produse lactate.
Într-o formulă foarte simplificată: Prețul de vânzare = Prețul de cost + Marja de profit.
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Iată câteva dintre numeroasele costuri pe care fermierii trebuie să le ia în considerare la stabilirea
prețului de piață / vânzare:










Munca4: salarii viabile, impozite pe salarii, necesități de locuință
Echipament: utilaje, tractoare, scule
Intrări: semințe, compost, ambalare, îngrășăminte
Cheltuieli de capital: terenuri agricole, infrastructură, impozite pe proprietate
Cheltuieli generale: întreținerea clădirilor, servicii profesionale, sarcini administrative,
publicitate, marketing, costuri cu ridicata
Costuri ascunse: gestionarea forței de muncă, contabilitate, lucru suplimentar / neplată
Probleme privind calitatea apei: plantarea tampoanelor riverane pentru a ajuta la controlul
poluării non-punct și la îmbunătățirea calității apei
Îmbunătățirea siguranței alimentare
Certificări (www.vtfarmtoplate.com/features/true-cost-of-local-food#.X5hwY4gzbIU)

Există trei aspecte principale de luat în considerare la stabilirea prețurilor:




Cerere (plafon de preț)
Costuri (limită de preț)
Prețurile concurenților (punct de informare) (Marketing | Digitális Tankönyvtár, 27.10.2020)

La târgurile producătorilor, se ajunge la un acord de preț între producători. În cazul centrelor alimentare,
prețul este stabilit împreună cu producătorii, producătorul oferă o reducere pentru a acoperi costurile
fixe și de personal ale magazinului, iar apoi prețul magazinului nu va fi mult mai mare decât prețul pieței.
Este foarte important să acordați atenție faptului că pe piață, cumpărătorului îi place să negocieze și
producătorul îl poate lăsa din preț, dar în cazul magazinului, centrului alimentar, acest lucru nu se aplică,
deoarece bunurile sunt vândute la un preț fix în contabilitate.

PROMOVARE
Promovarea înseamnă diseminarea informațiilor despre produs, linia de produse, marcă și companie,
servicii către potențialii cumpărători cu intenția de a genera vânzări și de a dezvolta o loialitate față de
marcă.
Promovarea se referă la strategiile de marketing și tehnicile de comunicare utilizate pentru a revizui
produsul / serviciul către clienții vizați. Promovarea include activități precum oferte speciale, publicitate,
relații publice și, de asemenea, promoții de vânzări.
Facilitatorul rural trebuie să sensibilizeze producătorii/agricultorii că orice canal de promovare utilizat
trebuie să fie întotdeauna adecvat pentru produsul sau serviciul lor și, de asemenea, pentru preț
Marketingul este diferit de promovare, deoarece promovarea se referă doar la aspectul de comunicare
utilizat în marketing.

4 Este foarte important să subliniem că producătorii adesea nu includ propria lor muncă în prețul produsului.
Desigur, acesta nu este un calcul simplu, dar cu cât puteți defini mai multe produse, cu atât va fi mai ușor în timp.
Putem sugera producătorului să țină un jurnal de lucru pentru un sezon, înregistrând exact câte ore pe săptămână
petrece lucrând și ce, câte produse a produs în acel timp. Trebuie mediat prima dată și apoi producătorul își dă
seama de valoarea orelor de lucru, deoarece există mai multe produse laborioase. Înregistrările sunt de asemenea
importante, deoarece arată cât de valoros este propriul dvs. produs.
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PUBLICITATE

Tipuri de publicitate
ONLINE
FACEBOOK
- cea mai utilizată rețea de socializare
- 30% din populația lumii folosesc Facebook (aproape 2,5
miliarde de oameni)
- atrage publicul
- Tipuri de publicitate pe Facebook: foto, video, reclamepoveste și anunțuri principale
INSTAGRAM
- 1 miliard de utilizatori lunari la nivel global
- utilizatorii au vârste cuprinse între 18 și 34 de ani
- tipuri de publicitate pe Instagram: foto, video, reclamepoveste, reclame în Explore și anunțuri publicitare pentru
cumpărători
- este posibil să faceți publicitate pe Instagram prin Facebook
Ads Manager
GOOGLE AD
- persoanele care efectuează o căutare online caută ceva
anume și vor da clic pe primul rezultat pe care consideră că le
va fi cel mai util
- publicitatea cu căutare plătită oferă agenților de publicitate
posibilitatea de a capta atenția publicului într-un mod mai
direcționat decât cu ajutorul căutării organice

TIPĂRITĂ
ARTICOL
- publicat în ziarul local, sau revista locală, prezintă compania, produsele sau
politica dvs. de afaceri
- selectați cu atenție în ce ziar / revistă doriți să plasați reclama
- gândiți-vă la publicul țintă și la publicațiile pe care este cel mai probabil să
le citească și alegeți publicațiile în consecință

RECLAME ÎN MASS MEDIA
- reclamele tipărite sunt de obicei scumpe, dar dacă aveți un parteneriat
media, puteți negocia rate mai bune
- cele mai dorite pagini (coperte sau partea dreaptă) sunt, de asemenea,
cele mai scumpe
- păstrați aceeași identitate vizuală pe toată durata campaniei
BROȘURĂ
- o reclamă trebuie să aibă un concept
- fiți conștienți de spațiul și dimensiunea textului din anunțul dvs. și de
legătura acestuia cu dimensiunea reclamei
- includeți detalii despre unde se obține mai multe informații (adresă,
număr de telefon, adresă de e-mail sau pagină web etc.)
- fiți la curent cu noile tendințe

PROMOVARE
Diseminarea informațiilor despre PRODUS, LINIA DE PRODUSE, MARCĂ și COMPANIE către
CUMPĂRĂTORII PROSPECTIVI cu intenția de A GENERA VÂNZĂRI ȘI DEZVOLTA O LOIALITATE FAȚĂ
DE MARCĂ

Figura 22. Tipuri de publicitate. Sursă: https://blog.hubspot.com/marketing/online-advertising

VÂNZARE PERSONALĂ (TÂRGURI, PIEȚE, FESTIVALURI, ETC.)
Piețele micilor fermieri sunt organizate în diferite forme în fiecare regiune. Facilitatorul rural poate ajuta
producătorii să le identifice. Marele avantaj al piețelor și târgurilor este că producătorul intră în contact
direct cu cumpărătorul, primește feedback imediat despre ambalaj, aspectul fizic al produsului și chiar,
gustul produsului, dacă este posibilă degustarea.
La aceste târguri, festivaluri și piețe, se poate dezvolta o bază de clienți recurente, cu consumatori fideli
care caută produse locale proaspete, sănătoase. Cel mai des, se ajunge la un acord între producători la
târguri cu privire la prețuri și nici ei nu licitează unul pe altul din onoare, pentru că se vor întâlni și data
viitoare. Facilitatorul rural ar trebui să atragă atenția producătorilor asupra legislației în vigoare în
regiunea sau țara respectivă.

PROMOVAREA VÂNZĂRILOR PROGRAM DE RECOMPENSARE A LOIALITĂȚII
Când utilizați promovarea vânzărilor?
Scopul promovării vânzărilor este creșterea cererii pentru un anumit produs.
Când doriți să:



lansați un produs nou;
atrageți clienți noi;
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rămâneți competitiv. Cercetarea și analiza concurenților dvs. nu numai că vă vor ajuta să
atrageți clienți noi, ci și să vă îmbunătățiți în permanență produsul și serviciul pentru clienți;
faceți clienții existenți să cumpere mai mult. Este întotdeauna mai ușor să faceți un client
existent să cumpere mai mult decât să atrageți noi clienți;
vindeți în afara sezonului, oferind reduceri limitate în timp, campanii „1 + 1 = 3” și alte trucuri
de marketing;
derulați campanii de reducere; când comercianții trebuie să facă loc pentru o nouă colecție,
aceștia organizează adesea campanii de lichidare, când utilizatorii pot cumpăra bunuri din
colecții vechi la prețuri extrem de reduse.

TIPURI DE VÂNZĂRI PROMOȚIONALE









Învoială. este o reducere temporară a costurilor.
Program de recompensare a fidelității. Aceasta înseamnă că clienții adună puncte sau credite
atunci când cumpără un produs.
Pachete bonus. Înseamnă că un client poate obține mai multe produse plătind prețul inițial.
Cadouri. Aceste tactici vizează creșterea gradului de conștientizare a mărcii. Înseamnă să oferiți
gratuit unele articole în schimbul informațiilor personale pentru a fi utilizate în marketing
ulterior.
Cupoane. Puteți vinde un produs la prețul inițial și puteți da un cupon, ceea ce va face
următoarea achiziție cu 5% mai ieftină.
Cupoane mobile. Reprezintă cupoanele primite pe telefoanele mobile prin SMS. Pentru a obține
o reducere, un client trebuie să arate cuponul pe telefonul său inteligent.
Eșantioane. Alegând acest tip de promoție, companiile oferă un eșantion de produs.

PLASARE
Plasarea se referă la modul în care produsul sau serviciul va fi pus la dispoziția consumatorului. O
strategie de plasare adecvată va evalua cel mai bun și cel mai adecvat canal de distribuție pentru produs.
Cu o strategie de marketing de succes, vă puteți extinde baza de clienți și vă puteți crește profitul.
Marketingul este orice activitate care vă determină să vindeți un produs. Când decideți ce produse să
vindeți, ce preț să cereți, unde și cum să le vindeți și cum să le promovați, faceți marketing. Strategia
dvs. este mijlocul dvs. de a face ceva – modul în care vă veți îndeplini obiectivele de vânzare a produselor
din acest an. În funcție de tipul și dimensiunea fermei dvs. și de cultivarea cu normă întreagă sau parțială,
aveți mai multe opțiuni pentru modul în care să vă comercializați produsele.

AGRICULTURA ECOLOGICĂ
Agricultura ecologică este o strategie de produs. Fermierii aleg agricultura ecologică din mai multe
motive, deoarece cred în conceptul de alimente organice și / sau pentru că consumatorii au demonstrat
dorința de a plăti mai mult pentru alimentele ecologice, ceea ce duce la un profit mai mare.
La https://www.organicwithoutboundaries.bio/category/from-the-field/ există o mulțime de exemple
foarte diverse.
Beneficiile agriculturii ecologice: Condiții de muncă mai sigure, mai puțină contaminare a alimentelor și
apei potabile, biodiversitate mai mare, scăderi reduse, eroziune redusă și o mai bună gestionare a apei,
utilizare redusă a resurselor neregenerabile (http://grolink.se/resources/oa/benefits-of-organicfarming/)
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Programul de cercetare al Institutului Rodale, care face comparații între agricultura ecologică și
convențională de aproape 40 de ani, printre numeroasele avantaje, a constatat că sistemele de
agricultură ecologică:









randamentele se potrivesc randamentelor convenționale după o tranziție de cinci ani
depășesc agricultura convențională în anii de secetă cu până la 40%
câștigă un profit de 3-6 ori mai mare pentru fermieri
nu scurg substanțe chimice toxice în rețeaua de apă
folosesc cu 45% mai puțină energie
generează cu 40% mai puține emisii de carbon
volumul de apă care percolă prin sol a fost cu 15-20% mai mare decât în sistemele convenționale
sunt mai profitabile decât cele convenționale.

PIEȚELE FERMIERILOR
Vânzarea pe piața fermierilor este o strategie de distribuție și vânzare ideală dacă sunteți un producător
agricol mic sau mediu. Poate fi, de asemenea, o piatră de temelie către piețe mai mari dacă doriți să
creșteți, dar odată cu popularitatea acestor piețe, mulți fermieri vând pe o piață diferită la fiecare sfârșit
de săptămână la o distanță rezonabilă de fermele lor. Vă permite să vindeți mai multe tipuri de produse,
să oferiți rețete și să oferiți probe de gust. Un alt avantaj este că operatorii de piață sau comunitățile
locale se ocupă de o mare parte din promoție, economisindu-vă timp și bani.

CENTRE ALIMENTARE
Centrul Alimentar (Food Hub) este un integrator alimentar care susține producătorii mici și mijlocii,
oferindu-le o piață. În calitate de promotor al scurtului lanț agroalimentar, centrul alimentar reunește,
pe aceeași platformă, producători locali de alimente. Un centru alimentar este un efort de cooperare
între fermierii dintr-o anumită regiune. Folosind acest model, abordați strategiile dvs. de marketing, de
vânzare și de promovare. Managerul centrului se ocupă de logistica vânzării către consumator sau client
comercial și se angajează să cumpără o anumită cantitate din produsul dvs. Această strategie de
marketing permite companiilor agricole mai mici să împartă și să minimizeze riscul, permițându-le, în
același timp, să concureze ca un grup cu angrosiști mari de alimente.
CONCLUZIE
Scopul acestui capitol este de a introduce facilitatorul rural în lumea minunată a elementelor de
marketing de bază cu 4 elemente ale mixului de marketing, studii de caz, științe nutriționale, inovații
turistice, tehnici de personalizare a produselor proprii, pentru a ajuta micii producători să lucreze în
lanțul scurt de aprovizionare cât mai bine posibil.
BIBLIOGRAFIE
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Comunicarea și gestionarea conflictelor pentru
facilitatorii rurali
ABSTRACT
În acest capitol, facilitatorii rurali primesc informații despre diverse tehnici de comunicare și de
gestionare a conflictelor. Facilitatorul lucrează mai ales în grupuri cu diferite persoane. A crea grupuri
de lucru și a lucra în echipe este mai mult decât necesar; este o obligație dacă suntem în căutarea unei
operațiuni democratice de succes într-o comunitate. Facilitatorul joacă un rol foarte important în
moderarea și conducerea organizării construirii rețelei. El are în mâinile sale supraviețuirea lanțului.
CUVINTE CHEIE
comunicare, ascultare activă, comunicare eficientă, rezolvarea conflictelor, gestionarea conflictelor
OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE
După finalizarea acestui modul, cursantul va cunoaște elementele de bază ale comunicării și posibilele
motive ale unei comunicări defectuoase. În activitatea animatorilor LSA comunicarea este crucială, iar
acest capitol oferă sfaturi utile privind o comunicare mai eficientă, sfaturi care pot fi răspândite în rândul
fermierilor. Instrumentul de evaluare a comportamentului DISC este prezentat pe scurt în acest capitol
(tipurile: D-Dominanță, I-Influență, S-Stabilitate și C-Conștiință), cele 4 tipuri de comportament de bază
ajută la clasificarea și gestionarea persoanelor din jurul animatorilor; instrumentul poate fi folosit atât
în comunicare, cât și în situații conflictuale. A doua parte se concentrează pe gestionarea conflictelor,
descoperind 5 strategii principale de soluționare a conflictelor și oferind sfaturi pentru un tratament
mai eficient al conflictelor. Acestea pot ajuta în situațiile de zi cu zi sau pot fi transmise fermierilor.









Ce este comunicarea;
Diferite elemente ale procesului de comunicare;
Diferite tipuri de comunicare;
Cum să îmbunătățim procesul de comunicare în organizație;
Ce este comunicarea eficientă;
Cum să vă îmbunătățiți abilitățile pentru o comunicare eficientă;
Ce este ascultarea și cum să promovăm ascultarea activă;
Cum se moderează un conflict.

INTRODUCERE ÎN COMUNICARE
Abilitatea de a comunica este una dintre cele mai importante abilități noastre ca om. Este de înțeles că
comunicarea la toate nivelurile vieții și la toate vârstele este una dintre competențele cheie. Este vital
pentru împărtășirea oricărui tip de informație și pentru a înțelege informațiile împărtășite cu noi.
Comunicarea în esență se referă la trecerea informațiilor dintr-un loc în altul. Comunicăm cu colegii, cu
membrii LSA, cu clienții, cu furnizorii. Abilitățile bune de comunicare sunt obligatorii pentru o gestionare
eficientă.
Cu toții ne-am dat seama de mai multe ori în viața noastră că nu este atât de ușor să transmitem o
sarcină relativ obișnuită cuiva care nu înțelege sau nu înțelege exact conceptul pe care îl avem în mintea
noastră. Este posibil să vă amintiți din propriile vieți cazuri în care o neînțelegere - adică o interpretare
greșită a unui concept, cuvânt sau unei zicale - a provocat dificultăți.
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CE NE FACE SĂ GÂNDIM CĂ CEALALTĂ PARTE ÎNȚELEGE EXACT CE SPUNEM?
Cum ne putem asigura că ceea ce spunem este într-adevăr „la țintă”, iar cealaltă parte înțelege ce vrem
să spunem (să comunicăm)? Acestea sunt problemele importante și fundamentale în comunicarea de
zi cu zi.
Înainte să disperați, dacă ați făcut greșeli în comunicare, avem vești bune pentru dvs.; comunicarea unei
persoane poate fi dezvoltată. Merită să faceți un efort în dezvoltarea comunicării, deoarece aduce
ușurare în toate domeniile vieții.

PROCESUL DE COMUNICARE
Conversațiile zilnice, trimiterea de mesaje text, scrierea de e-mailuri, întâlniri de afaceri, citirea
articolelor din ziare sunt toate procese de comunicare. Deși poate părea simplu, procesul de comunicare
este destul de complex și are mai multe aspecte, componente. Conform unei definiții, comunicarea este
„Un proces prin care informațiile sunt schimbate între indivizi printr-un sistem comun de simboluri,
semne sau comportament”. (Merriam-Webster.com, 2020)
Comunicarea în sine este un proces bidirecțional în care un expeditor și un receptor transmit mesaje cu
scopul de a ajunge la o înțelegere comună. Mesajele pot fi gânduri, opinii, idei, sentimente, comenzi,
cereri etc. De fiecare dată când două sau mai multe persoane schimbă mesaje, se angajează în acest
proces de comunicare de bază.

DEFINIȚIA PROCESULUI DE COMUNICARE
„Termenul proces de comunicare se referă la schimbul de informații (un mesaj) între două sau mai multe
persoane. Pentru ca comunicarea să reușească, ambele părți trebuie să fie capabile să facă schimb de
informații și să se înțeleagă reciproc. Dacă fluxul de informații este blocat din anumite motive sau dacă
părțile nu se pot face înțelese, atunci comunicarea eșuează.” (Nordquist, 2020)

MESAJ

Codificare

Transfer

Decodare

Mediu
Expeditor
(sursă)

Receptor
(răspunde)

CANAL DE COMUNICARE
Mediu
Decodare

Transfer

Codificare
FEEDBACK

Figura 23. Procesul de comunicare. Sursă: Deák, Csaba Dr. (2014)
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EXPEDITOR
Expeditorul (comunicatorul / sursa) este partea care intenționează să transmită altora un anumit mesaj.
Pentru a avea o comunicare reușită, expeditorul trebuie mai întâi să-și codeze mesajul într-o formă care
se înțelege reciproc, cum ar fi limbajul comun, apoi să-l transmită.
Exemplu: o municipalitate suburbană locală decide să lanseze o piață pentru micii fermieri din zonă
sâmbătă dimineață în piața principală a așezării. Municipalitatea dorește să răspândească informațiile
pentru a avea vânzători pe piață, municipalitatea este expeditorul / sursa în următorul exemplu de
proces de comunicare. Un exemplu rău și bun va fi arătat pentru modul în care această municipalitate
poate gestiona această situație.

CODIFICARE
În procesul de codificare, expeditorul folosește cuvinte (sau metode non-verbale cum ar fi gesturile
corpului în unele cazuri) pentru a forma un mesaj din informațiile pe care intenționează să le
împărtășească. Succesul mesajelor depinde parțial de abilitățile și competențele expeditorului.

Exemplul rău

Exemplul bun

Municipalitatea scrie o scurtă foaie informativă
plină de termeni legali și cu trimiteri la
reglementări și o plasează doar pe site-ul lor web.
Textul este greu de înțeles pentru toată lumea
care nu este avocat; fără evidențieri, fără imagini,
doar text simplu, fără număr de contact.

Apelul pentru vânzători este scris într-un limbaj
simplu, ușor de înțeles, punctele principale sunt
evidențiate, sunt adăugate câteva desene /
imagini frumoase. Afișul este frumos și de înțeles,
cu imagini care atrag privirile. Pentru mai multe
informații este dat un număr de telefon de
contact.

CANAL DE COMUNICARE
Canalul sau mediul de comunicare este forma prin care expeditorul alege să transmite informațiile.
Canalele pot fi orale, scrise sau vizuale. De exemplu, mediul mesajelor text este telefoanele mobile.
Eficacitatea diferitelor canale variază în funcție de caracteristicile comunicării. Canalele orale sunt bune
atunci când aveți nevoie de feedback imediat, dar pentru adresarea unui grup mai mare de oameni,
canalele scrise ar putea prevala. Cu toate acestea, utilizarea unor canale scrise și orale în unele cazuri sar putea amplifica reciproc.

Exemplul bun
Exemplul rău

Informațiile sunt plasate doar pe siteul municipalității, nicăieri altundeva.
Nu îl pun pe rețelele de socializare sau
pe orice alt canal de comunicare,
folosesc un singur canal de
comunicare, și anume pagina web.

Afișul cu apelul pentru vânzători este plasat pe site-ul lor,
în grupuri și pagini de social media, și plasează afișul pe
hârtie pe mai multe suprafețe publicitare pe străzi.
Municipalitatea a contactat, de asemenea, animatorul LSA
local și alte organizații locale și le-a cerut să răspândească
posibilitatea pieței între fermierii din așezare și așezările
învecinate. Au folosit mai multe și diverse canale de
comunicare, s-au concentrat și asupra comunicării
personale prin animatorul LSA - comunicarea orală este
foarte importantă.
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RECEPTOR
Receptorul (interpretul) este persoana căreia i se adresează mesajul. Pentru a atinge obiectivul comun
al comunicării, receptorul trebuie să fie capabil să înțeleagă mesajul, decodificându-l mai întâi.

Exemplul rău

Site-ul municipalității nu este frecvent
vizitat, doar 3 persoane au văzut
informațiile despre piață care nu erau
fermieri. Numai unul dintre ei a putut
înțelege textul legal, dar nu a fost interesat
de piața locală. În cele din urmă, mesajul nu
a ajuns la nimeni care ar fi fost interesat de
piață.

Exemplul bun

Un grup drăguț de fermieri locali și vecini au auzit
despre piață și au înțeles detaliile practice datorită
diverselor canale de comunicare, mesajului clar și
comunicării orale. Animatorul LSA a reușit să-i
implice, în cele din urmă aproximativ o duzină de
vânzători au rezervat o masă pe piață, iar alți 5-10
fermieri se gândesc la asta, poate vor să se alăture
mai târziu. Un grup de receptori a apărut în acest
exemplu.

MESAJ
Mesajul este informația pe care expeditorul intenționează să o împărtășească. Mesajul poate fi verbal,
non-verbal, scris sau simbolic. Gesturile corpului, datul din cap, căscatele sau chiar tăcerea ar putea fi
un mesaj. Orice semnal care generează un răspuns din partea unui interpret poate fi considerat un
mesaj.

Exemplul rău

Exemplul bun

Mesajul (mesajele) din exemplul bun a fost de înțeles și
Mesajul din exemplul nepotrivit a fost
captivant, efectul a fost multiplicat plasându-l pe mai
dificil de înțeles (termeni legali, trimiteri
multe site-uri. Prin includerea comunicării personale cu
la reglementări), prin urmare aproape că
animatorul LSA, un alt mesaj a fost, de asemenea, utilizat
a eșuat ca mesaj.
în acest exemplu.

ZGOMOT
Așa-numitul „zgomot” din canalul de comunicare poate interfera și cu transmiterea și recepția
mesajului. Interpretăm zgomotul ca orice factor care interferează cu transmiterea mesajului și, în
consecință, perturbă procesul de comunicare, distruge înțelegerea și, în unele cazuri extreme, face
comunicarea ineficientă sau imposibilă.

Exemplul rău

Zgomotele din lumea online au făcut procesul de
comunicare ineficient (prea multe date pentru
cititori, site-ul municipalității nu este frecvent
vizitat, persoanele interesate nu au fost
contactate din cauza zgomotelor și a altor greșeli
din procesul de comunicare.).

Exemplul bun

Zgomotele au fost reduse la minimum prin
intermediul mai multor canale de comunicare
utilizate de municipalitate. Posibilitatea de a
întreba a fost, de asemenea, o modalitate bună
de a minimaliza zgomotul în procesul de
comunicare; întrebând, lămurind este o bună
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oportunitate de a minimaliza zgomotul și de a
primi mesajul real.

FEEDBACK
Feedback-ul este componenta finală a comunicării. Acesta asigură că mesajul a ajuns la receptor și
acesta l-ar putea înțelege cu succes așa cum a fost intenționat. Feedback-ul este crucial pentru ca
expeditorul să recunoască faptul că transmiterea mesajului a avut succes.

Exemplul rău

Exemplul bun

Niciun feedback nu a existat în exemplul
rău, nimeni nu a rezervat o masă pentru
piață. Comunicarea a eșuat în acest
exemplu.

O duzină de vânzători care au rezervat o masă pentru
piață și ceilalți 5-10 fermieri care s-au gândit s-o facă
sunt toate semne ale feedback-ului. Unii dintre ei au
sunat municipalitatea prin telefon pentru a clarifica
detaliile, alții l-au întrebat pe animatorul LSA - feedbackul a fost prezent sub mai multe forme în exemplul bun.

FILTRE
Procesul de codificare și decodificare este influențat de filtrul persoanei care codifică / decodifică. Filtrul
unei persoane include cultura, subcultura, experiența, normele familiale, educația, credințele și
așteptările, temerile, starea emoțională etc. - o gamă largă de antecedente personale și starea actuală.
Același mesaj prin diferite filtre poate ajunge să aibă semnificații opuse.
„Studiile au arătat că avem tendința de a avea încredere unul în altul atunci când avem o dispoziție bună
și mai puțin atunci când avem o dispoziție proastă. Când avem o dispoziție proastă, suntem mai
predispuși să percepem ceea ce spune sau face partenerul nostru mai negativ, indiferent cât de pozitiv
încearcă el / ea să fie. Cu toții avem filtre; fiți conștienți de ale dvs.” (Serviciul de Consiliere Greenleaf

(2016)

Exemplul rău

Utilizarea termenilor legali într-un
mesaj pentru fermieri este un
exemplu prost pentru filtre, acesta a
fost unul dintre motivele pentru care
comunicarea a eșuat în acest
exemplu.

Exemplul bun

Forma adecvată a mesajului (limbaj simplu, ușor de înțeles,
puncte principale evidențiate, desene / imagini frumoase) a
fost o caracteristică a succesului, a considerat fundalul
fermierilor. Cealaltă parte a succesului a fost contactarea
personală a fermierilor prin intermediul animatorilor,
temerile și experiențele proaste putând fi evitate prin acest
lucru.

TIPURI DE COMUNICARE
Există mai multe căi de comunicare. Situațiile distincte necesită diferite metode de comunicare. Succesul
comunicării se bazează în mare măsură pe alegerea modului adecvat de comunicare. Majoritatea
surselor disting patru tipuri de comunicare, care sunt următoarele: verbal, nonverbal, scris și vizual:
Comunicare verbală
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Actul de a vorbi, de a folosi cuvinte rostite cu semnificație asociată acestora pentru a împărtăși informații
este considerat comunicare verbală.
Comunicare nonverbală
Comunicarea nonverbală este tot ceea ce facem în timp ce vorbim. Poziția corpului, interacțiunile fizice,
expresiile faciale, atât comportamentul nostru intenționat, cât și cel neintenționat în timp ce
comunicăm se consideră comunicare nonverbală. Înțelegerea comunicării nonverbale a oamenilor ne
aduce mai aproape de o mai bună înțelegere a ceea ce comunică.
Este important să știm că, pe baza studiilor, în comunicare cuvintele în sine dau doar aprox. 7-8% din
mesaj / sens, alte 38% provin din voce și ton, iar restul este limbajul corpului, - elemente nonverbale,
meta-comunicare. Același studiu afirmă, de asemenea, că componentele faciale contează în proporție
de 60% și componentele vocale în proporție de 40% atunci când se determină atitudinea unei persoane.
Pentru a rezuma comunicarea verbală și nonverbală: cuvintele în sine pot avea un impact mai mic decât
semnele metacomunicației, iar comunicarea nonverbală joacă un rol important în comunicare.
Comunicare scrisă
Comunicarea scrisă este scrierea prin tastarea simbolurilor cu semnificație asociată (cum ar fi literele)
pentru a transmite un mesaj. O scrisoare, un e-mail, un text sau orice altă formă de comunicare scrisă
servește scopului diseminării informațiilor.
Comunicare vizuală
Utilizarea fotografiilor, a artei, a instrumentelor vizuale, cum ar fi grafice sau diagrame, fac parte din
comunicarea vizuală. Pe măsură ce oamenii împărtășesc imagini pe rețelele sociale, agenții de
publicitate folosesc imagini pentru a vinde produse și idei, comunicarea vizuală are multe apariții.

O METODĂ DE COMUNICARE VIZUALĂ ȘI VERBALĂ EFICIENTĂ: INFOGRAFIE
Utilizarea infografiei este o combinație de comunicare vizuală și verbală și un mod eficient de
comunicare. Prin această metodă ușor de decodat, putem transmite rapid mesaje importante, în special
în lumea actuală cu ritm rapid și mereu accelerată.

COMUNICARE EFICIENTĂ
„Comunicarea eficientă este un proces de schimb de idei, gânduri, cunoștințe și informații, astfel încât
scopul sau intenția să fie îndeplinite în cel mai bun mod posibil. În cuvinte simple, nu este altceva decât
prezentarea punctelor de vedere de către expeditor într-un mod cel mai bine înțeles de receptor.” (Prachi
M. Effective Communication (2018)
Informațiile dintr-un mesaj nu sunt suficiente de la sine, ci trebuie să îndeplinească un scop. Mesajul
trebuie să fie complet, clar și ușor de înțeles pentru a-și păstra semnificația. Un mesaj precis poate
facilita interpretarea dorită.

ABILITĂȚI DE COMUNICARE CARE FACILITEAZĂ COMUNICAREA EFICIENTĂ
Comunicarea conștientă și utilizarea abilităților de comunicare pot contribui la creșterea calității
generale și a eficacității comunicării în curs.
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captivante

vă ajută să
învățați și să
înțelegeți
mai ușor și
mai repede

evidențiați cele
mai importante
informații
DE CE INFOGRAFICA
ESTE ATĂT DE
EFICIENTĂ?

ajută
conținutul
să iasă în
evidență

oamenii rețin
informațiile
vizualizate
mult mai
mult timp

Figura 24. De ce Infografica? Sursă: Proiectul Facilitatorul Rural, Kislépték (2021)

Liniște
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Câteva
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corpului

Verificarea
înțelegerii

Figura 25. Abilități de comunicare eficiente. Sursă: Raiha Malik (2019)
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Aceste caracteristici prezentate în figura de mai sus facilitează comunicarea eficientă:
Abilități de comunicare verbală și nonverbală
limbajul corpului
contact visual și gură vizibilă
față zâmbitoare
tăcerea

Abilități de comunicare de atitudine și feedback
verificarea înțelegerii
rezumarea celor spuse
încurajarea de a continua
posibilitatea de a pune întrebări

Cum să vă îmbunătățiți abilitățile de comunicare – Sfaturi
Aici puteți găsi câteva sfaturi utile pentru a vă îmbunătăți abilitățile de comunicare:
Gândiți-vă înainte de a vorbi: A avea o idee clară a informațiilor pe care le transmiteți vă va ajuta să
prezentați un mesaj bine structurat și de încredere.
Fiți sincer: onestitatea este cel mai important factor atunci când comunicați cu ceilalți. Vă ajută să creați
o legătură cu cealaltă persoană și, în același timp, vă va ajuta să câștigați respectul și admirația
receptorului.
Exersați ascultarea activă: Comunicarea eficientă nu este doar modul în care comunicăm cu ceilalți include și modul în care îi ascultăm.
Puneți întrebări: Pentru a înțelege mai bine subiectul discuției, este important să puneți întrebări.
Fiți atent la limbajul corpului: Limbajul corpului este la fel de important ca orice alt tip de comunicare.
Nu judecați: Destul de simplu - nu faceți altora ceea ce nu vă place să vi se facă. Descrieți situația în loc
de a judeca și a provoca alții.
Oferiți critici constructive: Dacă simțiți că aveți nevoie să criticați alte persoane, asigurați-vă că folosiți
critici constructive.
Exprimați-vă emoțiile și personalitatea în loc să vă ascundeți în spatele rigidității și expresiilor
impersonale.
Folosiți “eu”, prima persoană în loc de afirmații generale sau învinovățirea altora. Mesajul sau afirmația
la persoana întâi este o afirmație despre sentimentele, credințele, valorile etc. ale persoanei care
vorbește.
Fiți dvs înșivă: Pentru a comunica cu succes cu ceilalți trebuie să le arătați cine sunteți cu adevărat.

MODELUL DISC
Până acum am prezentat un fundal teoretic și sugestii practice pentru comunicare. În partea următoare,
vă prezentăm elementele de bază ale modelului DISC, un instrument de evaluare a comportamentului
utilizat în mod obișnuit:
„Modelul DISC este un instrument de evaluare a comportamentului bazat pe teoria DISC a psihologului
William Moulton Marston, care se axează pe patru trăsături de personalitate diferite, care sunt în
prezent Dominanță (D), Influență (I), Stabilitate (S) și Conștiinciozitate (C). Această teorie a fost apoi
dezvoltată într-un instrument de evaluare comportamentală de către psihologul industrial Walter
Vernon Clarke.”
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Modelul DISC este unul dintre testele / modelele preferate de consultanți în resurse umane, companii.
Este utilizat pe scară largă în diferite domenii, cum ar fi îmbunătățirea abilităților de comunicare,
dezvoltarea muncii în echipă sau promovarea conducerii.
Înainte de a studia în detalii modelul DISC, este important să știm că cele 4 stiluri nu sunt nici bune, nici
rele; așa cum sunt oamenii, toate stilurile au caracteristici care sunt considerate pozitive sau negative
în diferite situații.
Practic, testul clasifică persoanele în 4 tipuri. Este important de știut că tipul "pur" este foarte rar, în
majoritatea cazurilor întâlnim un tip mixt.
În calitate de facilitator pentru lanțul scurt de aprovizionare cu alimente, cea mai importantă sarcină
este să descoperiți stilul de comportament dominant și să vă asigurați că comportamentul „roșu” nu
domină excesiv celelalte părți din conflict.

D

I

DOMINANT

INFLUENȚATOR

COOPERANT

STABIL

C

S

ORIENTAT SPRE OAMENI

AXAT PE SARCINI

EXTRAVERTIT

REZERVAT
Figura 26. Stiluri DISC, pe baza Echipei John Maxwell (2020)

De obicei, la persoana examinată apar 2 stiluri dominante.
În ceea ce privește posibila adaptare la alte tipuri, există două reguli principale în aplicația practică:



este relativ mai ușor de adaptat la tipurile învecinate (de exemplu, roșu la albastru și galben) și
este mult mai dificil de adaptat la tipuri opuse (de exemplu, roșu la verde și invers, sau galben
la albastru și invers)

Cu toate acestea, nu ar trebui să vă fie frică deloc de acest lucru. De ce? Din aceste 2 motive importante:

Formare a Facilitatorilor Rurali în Lanțurile Scurte de Aprovizionare cu Alimente

65




comunicarea poate fi învățată și dezvoltată - merită să vă implicați! Rezultatul este în primul
rând o chestiune de hotărâre și apoi doar practica vă va duce la succes.
o comunicare mai bună și mai eficientă nu se face printr-o adaptare totală la stilul partenerului
(de comunicare), partenerul de comunicare nu se așteaptă la acest lucru. Trebuie doar să
schimbăm o parte din propria noastră manieră de comunicare în maniera partenerului. Nu știm
încă exact de ce, dar acest „pas către” este deja perceput de partenerul nostru și comunicarea
devine mai ușoară și mai eficientă.

Principalele caracteristici ale celor patru stiluri diferite:

ROȘU (DOMINANT)

GALBEN (INFLUENȚATOR)

+ preferă să conducă

+ optimistic

+ își asumă riscuri

+ emotiv

+ încrezător în sine

+ dinamic

+ orientat spre rezultate

+ creativ

- argumentativ

- nu se pricepe la detalii

- cu o voință puternică

- impulsiv

- își depășește autoritatea

- superficial

ALBASTRU
(COOPERATIV/CONȘTIINCIOS)

VERDE (STABIL)

+ precis, riguros

+ jucător de echipă
+ stabil, previzibil, echilibrat

+ orientat spre detalii

+ depune eforturi pentru consens

+ gândește analitic și sistematic
+ îndeplinește sarcina

+ ascultă bine
- adoptarea schimbării este lentă

- evită conflictele

- evită conflictele

- pierdut în detalii

- sensibil la critici

- se teme de critici

Figura 27. Stiluri DISC, bazat pe PeopleKeys (2020).

GESTIONAREA CONFLICTELOR
Să începem cu câteva citate despre conflicte:
„Existența a două puncte de vedere opuse oferă deja un teren comun. Cu cât cunoaștem mai bine
suprafața coliziunii, cu atât sunt mai mari șansele de a rezolva conflictul.” (Shirley MacLaine, actriță
americană)
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„Pacea nu este o lipsă de conflict, ci capacitatea de a face față conflictului.” (Dan Millman, scriitor
american)

CE ESTE UN CONFLICT?
Cuvântul conflict provine din cuvântul latin confligo, care înseamnă coliziune. Deoarece a intrat în
conștiința istorică ca un eveniment neplăcut, conflictul este adesea asociat astăzi cu interpretări și
sentimente negative și evenimente nedorite.
Părțile conflictului nu își decid niciodată propriile acțiuni pe baza imaginii reale: decizia se bazează
întotdeauna pe percepția modului în care văd situația și pe cealaltă parte. O abordare comună în
literatura de specialitate privind tehnicile de negociere afirmă că negocierea este o oportunitate pentru
o soluționare pașnică a conflictelor.
Există mai multe strategii pentru rezolvarea conflictelor; următoarea clasificare se concentrează pe
aspectul câștigător-învins:



Strategia Câștigător - Învins,
Ambele părți se străduiesc să câștige;

Deoarece o parte dorește să o învingă pe cealaltă, acordă mai puțină atenție scopului inițial;
Partea care pierde poate chiar să se răzbune, pierderea lui nu este definitivă, de obicei se întoarce după
ce a adunat puterea, ceea ce poate duce la aprofundarea conflictului.
Strategia Învins - Învins:
Niciuna dintre părți nu își atinge obiectivul, dar pot ajunge la un acord prin compromis. Cu toate acestea,
un acord nu reprezintă un rezultat real, astfel încât este o strategie de învins-învins. Pierderea încrederii
și descurajarea după conflict sunt frecvente.
Strategia Câștigător – Câștigător:
De obicei, ambele părți obțin mai mult decât și-au imaginat; aceasta presupune o consolidare a
încrederii.
În acest caz, părțile nu își ating în mod necesar obiectivul inițial, dar găsesc o soluție potrivită pentru
ambele părți, astfel încât să se simtă victorioase.
Cum să vă comportați într-o situație de conflict? Ce poate fi util? Sfaturi în caz de conflict:

Căutați să

Evitați să

Vă păstrați calmul

Insultați alții

Ascultați activ

Amenințați alții

Folosiți un limbaj respectuos

Acuzați cealaltă parte

Diferențiați problema de persoană

Disprețuirea/Ridiculizarea

Vă concentrați atenția asupra problemei

Judecați alții, faceți judecăți

Vă apărați propriul interes față de ceilalți din Vă concentrați doar asupra propriului punct de
conflict
vedere
Vă cereți scuze dacă este necesar

Generalizați, să faceţi afirmaţii generale
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Propuneți soluții

Abțineți-vă de la diferite subiecte, altele decât
conflictul propriu-zis

Găsiți un acord și să-l respectați

Vă loviți reciproc (bineînțeles că nu)

Vă luați suficient timp
Aranjați o cameră sau un loc adecvat pentru
întâlnire

Procesul de soluționare a conflictelor se bazează pe mai multe etape, urmărirea pașilor de mai jos poate
duce la o soluție în care toate părțile implicate au posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere.

Procesul de gestionare a conflictelor

1

EXPLORARE

DEFINIȚIE
Determinarea nevoilor
și sentimentelor
părților

Determinarea
nevoilor și
sentimentelor
părților

2

5

3
CĂUTARE
căutare de soluții
posibile; în această
fază, putem aplica
metode creative

EVALUARE
evaluarea posibilelor
soluții

4

7

SELECȚIE

IMPLEMENTARE

EVALUARE

alegerea soluției
potrivite = DECIZIE

implementarea
deciziei

evaluarea expost a eficacității
soluției
implementate

6

Figura 28. Procesul de gestionare a conflictelor. Bazat pe: Budavári-Takács, Ildikó Dr. (2011).

Să ne uităm la câteva idei - provocatoare - pentru două situații specifice:

EXEMPLE
Situația pe scurt: Unul dintre producători nu livrează bunurile obișnuite de calitate așteptate la
magazinul producătorului comunitar (produsul este procesat, iar gustul nu este obișnuit).
Definiție: Cumpărătorii dau feedback, de fapt, există cei care aduc înapoi bunurile. Managerul
magazinului gustă și el produsul și constată, de asemenea, că acesta nu este cu siguranță de o calitate
obișnuită și înaltă.
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Sfat: întrucât nu toți cei implicați în această situație sunt prezenți, este timpul să ne gândim mai departe!
S-o facem!
Să le mulțumim categoric clienților noștri pentru încredere! Este important să știm că pentru majoritatea
oamenilor, plângerea nu este deloc ușoară!
Explorare: În acest caz, trebuie luate în considerare atât perspectivele cumpărătorilor, cât și ale
magazinului și ale producătorului. Nevoi: Este important ca clienții să fie mulțumiți, ca magazinul să își
păstreze baza de clienți. Satisfacția furnizorilor este, de asemenea, importantă - dar rezultatul muncii
lor (produsul lor) ar trebui să servească satisfacția clienților. Clienți și afaceri: pot fi dezamăgiți, frustrați.
Nu știm despre partea producătorului până nu întrebăm.
Sfat: Contactați personal producătorul sau sunați-l și vorbiți despre ce s-a întâmplat. Dacă este necesar,
poate gusta produsul.
Prin telefon: „Dragă X, știi că ultima expediere nu are gustul obișnuit? Din păcate, unii cumpărători s-au
plâns ...”
Căutare: Într-o astfel de situație, trebuie luată în considerare o soluție imediată și una pe termen lung.
Soluție imediată: reclamanții primesc o formă de despăgubire; mărfurile de pe raft pot fi scoase dacă
calitatea este atât de slabă, sau se poate acorda o reducere în cazul în care calitatea este mai slabă.
Soluție pe termen mai lung: producătorul trebuie să poată livra în calitatea obișnuită - există multe
soluții posibile pentru acest lucru. De exemplu, în perioada următoare, luăm un eșantion din fiecare
expediere.
Sfat: Întrebăm clienții care se plâng ce putem face pentru satisfacția lor? (Mulți oameni nu vor răspunde
la această întrebare; oferiți-le, de asemenea, unele reduceri sau cadouri.)
Întrebăm furnizorul ce soluție vede pentru a evita astfel de probleme în viitor? (Probabil veți avea o
sugestie la care nici măcar nu ne-am gândit.)
Evaluare: Atât din perspectiva clienților, cât și din aceea a furnizorilor, ne gândim la ceea ce au spus și la
ceea ce am gândit și, de exemplu, îi clasificăm în ordinea solvabilității sau simplității.
În acest exemplu, acest pas poate fi realizat în consultare cu părțile interesate sau magazinul poate lua
în considerare opțiunile pe cont propriu.
Selecție: În această fază, merită să consultați și să discutați cu cei implicați. La clienți, acest lucru se poate
face fie în același timp cu reclamația, fie într-un apel telefonic ulterior, fie chiar în timpul următoarei
achiziții.
Sfat: oamenilor le place să aleagă! Deci, poate fi bine pentru cumpărători, de exemplu, să li se ofere
rambursarea prețului produsului sau să aleagă un alt produs cu valoare similară.
Soluția cu furnizorul este o întâlnire de conciliere (acest lucru se poate face și telefonic, luând în
considerare opțiunile.)
Implementare: Vom face ceea ce am convenit.
Evaluare: În exemplul nostru, îi întrebăm de câteva ori pe clienții care s-au plâns dacă totul a fost în
regulă de atunci.
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Cereți feedback periodic clienților despre produsul furnizorului. În cazul unor probleme mai noi, ne
putem gândi chiar dacă merită să lucrăm în continuare cu furnizorul (producătorul) respectiv sau la ce
instruire este necesară pentru ca furnizorul să evite alte probleme?
Dacă ne gândim la acești pași și folosim noțiunile de bază ale comunicării (comunicarea în funcție de
personalitate, stil; înțelegerea atenției - adică ascultarea activă, empatică) în mod eficient, mai devreme
sau mai târziu nu ne vom teme de conflicte.
Există un alt model celebru privind gestionarea conflictelor: modelul Thomas - Kilmann de gestionare a
conflictelor. Acest lucru vă poate ajuta, de asemenea, să înțelegeți modul în care oamenii gestionează
conflictele și permite părților să aplice strategia corectă în consecință.
Cele 5 strategii tipice de gestionare a conflictelor identificate de autori sunt următoarele:

ÎNALT
COLABORARE

CONCURENT

Opusul evitării
O încercare de a găsi o soluție
prin consens

Orientat spre putere Încearcă
să câștige

100 / 0

100 / 100
COMPROMIS

ASERTIVITATE

Găsește o soluție
reciproc acceptabilă care
satisface parțial toate
părțile

50 / 50
ACOMODARE
Opusul concurentei
Sacrifică propriul punct de
vedere pentru a-l satisface pe
cel al altuia

EVITARE
Nu va aborda conflictul
Se retrage

0/0

SCĂZUT

0 / 100

COOPERATIVITATE

ÎNALT

Figura 29. Așa-numitul instrument Thomas-Kilmann în mod conflictual. Bazat pe Researchgate.net (2010)

STRATEGIA CONCURENTĂ




Afirmare de sine ridicată
Colaborare redusă
Căutarea unei poziții dominante
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Potrivit părții concurente, o singură persoană poate fi câștigătoare într-un conflict, așa că va face tot
posibilul pentru a fi câștigătoare.
De obicei, incapabil (nu chiar distras) să asculte cealaltă parte.

STRATEGIA DE ACOMODARE




Afirmare de sine scăzută
Cooperare ridicată
Opusul complet al unei strategii concurente

Partea care se adaptează acceptă pe deplin interesele celeilalte părți și renunță la propriile interese,
neexprimându-și propriile nevoi în timpul negocierii.

STRATEGIA DE EVITARE





Afirmare de sine scăzută
Colaborare redusă
Individul se retrage, ignoră problema, nu vrea să o rezolve
Evită discuțiile, nu dă o părere, scapă de situație.

STRATEGIA COMPROMISULUI






Afirmare de sine de nivel mediu
Cooperare medie
Se află între concurent și adaptor
Scopul său este de a găsi o soluție care să fie acceptabilă de ambele părți
Soluția satisface doar parțial nevoile

Accentul în rezolvarea problemelor (gestionarea conflictelor) este pus pe persoanele implicate - puteți
asculta deja, puteți deja să vă exprimați o părere, dar obiectivul principal este să nu -l răniți pe celălalt
și să nu vă răniți (sentimentele).

STRATEGIA DE COLABORARE





Afirmare de sine ridicată
Cooperare ridicată
Scopul este de a găsi o soluție care să funcționeze pentru ambele părți, fără a ceda nevoilor,
Accentul se pune aici pe participanți pentru rezolvarea problemei și se poate desfășura un
proces de soluție cu adevărat creativ, deoarece obiectivul este împărtășit, iar participanții se
pot asculta unii pe alții și sunt gata să-și exprime argumentele și nevoile.

Acest tabel rezumă comportamentele tipice ale celor 5 stiluri.

Modelul ThomasKillmann de gestionare a
conflictelor

Stilul

Comportament tipic

Concurent

Trebuie să câștigați, cel mai important este propriul
dvs. adevăr.

Acomodare

Își împinge propriile nevoi în fundal – se învață încet
de la el/ea ceea ce îl/o motivează.
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Acesta examinează
modalitățile tipice de
rezolvare a conflictelor.
Indirect, acesta oferă o
indicație a motivațiilor
din spatele acestor
comportamente.

Evitare

Scapă de problemă / conflict, trebuie să știe și ce îl/o
mișcă.

Compromis

Este capabil/ă să se ridice oarecum pentru el/ea
însuși/însăși și este, de asemenea, capabil/ă să asculte
cealaltă parte într-o oarecare măsură. Accentul este
pus pe persoanele aflate în conflict (nu răniți sau nu vă
răniți).

Colaborare

Este capabil/ă să se ridice pentru sine și să poată
asculta pe ceilalți. Într-o situație conflictuală, accentul
este pus pe problemă.

Tabel 2.: Modelul de gestionare a conflictelor de Thomas-Killmann
CONCLUZIE
Deoarece oamenii sunt ființe sociale, comunicarea și gestionarea conflictelor sunt domenii cheie în viața
noastră.
Aproape toate activitățile pe care le desfășurăm sunt un fel de comunicare, prin urmare modul în care
o facem este de o importanță cheie. Înțelegerea comună este baza unei comunicări eficiente; este
esențial să fim conștienți de toate caracteristicile care ne pot împiedica să o atingem. Filtrele, zgomotele
din procesul de comunicare, convingerile, temerile, prejudecățile, presupunerile din fundal încearcă să
ne distragă atenția de la înțelegerea celeilalte părți și a situației, așa că fiți precauți atunci când
comunicați! De asemenea, accentul nu se pune doar pe ceea ce spuneți, ci și pe modul în care spuneți
(voce, limbajul corpului etc.). Vestea bună este că abilitățile de comunicare pot fi dezvoltate la toate
vârstele, deci fiți deschiți și empatici, faceți lucrurile altfel decât înainte și succesul va urma.
Conflictele sunt, de asemenea, inevitabile, așa că nu vă temeți de ele. În majoritatea situațiilor de
conflict este mult mai bine să o identificați decât să o țineți sub covor timp de săptămâni / ani, iar modul
în care o faceți este cheia succesului. Dacă sunteți deschiși față de ceilalți în conflict, îi respectați și
înțelegeți cu empatie, lăsând în urmă intenția de a câștiga 100%, o abordare cooperativă va duce la o
situație mai bună în care toate părțile sunt fericite după conflict. Prin conflicte, greșelile ascunse și
neînțelegerile pot fi, de asemenea, rezolvate. Poate că un bun sfat de încheiere a conflictelor ar putea
ca, după ce le rezolvați, să ieșiți la o băutură cu persoanele implicate - făcându-vă prieteni ușurează
totul.
BIBLIOGRAFIE
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/types-of-communication
https://medium.com/@raihamalik/effective-communication-5321d663ee5a
https://theinvestorsbook.com/effective-communication.html
https://greenleafcounseling.org/communication-filters/
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/beyond-words/201109/is-nonverbal-communicationnumbers-game
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https://templaradvisors.com/blog/storytelling-effective-communication
https://discinsights.com/personality-style-d,
https://discinsights.com/personality-style-i,
https://discinsights.com/personality-style-s, https://discinsights.com/personality-style-c
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_konfliktus_kezeles/ch12.html (in
Hungarian)
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_konfliktus_kezeles/ch11.html (in
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Abilități de conducere
Abstract
Acest capitol enumeră abilitățile pe care ar trebui să le aibă un facilitator rural de succes și anume,
gestionarea timpului, gestionarea riscurilor, luarea deciziilor și abilitățile de negociere. Acestea sunt utile
atât individual cât și împreună în construirea LSA-ului, ceea ce este scopul final în gestionarea lanțului
scurt de aprovizionare cu alimente. Acest capitol va explica de ce sunt utile și cum pot fi folosite aceste
calități.
Cuvinte cheie
Managementul timpului. Managementul riscurilor. Luare de decizii. Negociere. Conducere (Leadership)
Obiective de învățare
Facilitatorii rurali își asumă rolul de lideri pentru cei pe care îi asistă. Prin urmare, este important ca
aceștia să dezvolte anumite abilități care îi vor face să fie buni lideri și să efectueze schimbări mai mari.
Acest capitol va explica abilitățile asupra cărora ar trebui să se concentreze facilitatorii rurali, precum și
modul în care le pot folosi în practică.
Obiectivele de învățare ale acestui capitol sunt:




să dezvolte cunoștințe de bază despre abilitățile pe care ar trebui să le aibă facilitatorii rurali;
să înțeleagă modul în care aceste abilități îi ajută pe facilitatorii rurali să își asiste clienții;
să înțeleagă impactul final al facilitării rurale eficiente.

Introducere
Acest capitol prezintă și explică abilitățile necesare de conducere pe care ar trebui să le dețină un
facilitator rural. Natura globalizată a lumii moderne a făcut ca prioritățile, valorile și nevoile a
nenumărate persoane și comunități să se schimbe. Sectoare întregi au fost forțate să reevalueze
practicile care le-au sprijinit de ani de zile, iar viitorul multora a fost împins la marginea prăpastiei plină
de incertitudini. În lumina așteptărilor realității moderne, este nevoie să ne adaptăm la globalizare și la
noile tendințe de achiziționare. Acest capitol va căuta să facă lumină asupra conceptului de conducere
de succes a „facilitatorului rural” și să demonstreze modul în care abilitățile lui specifice, în domeniile
managementului timpului, gestionării riscurilor, luării deciziilor și negocierilor, contribuie la această
adaptare. Acest capitol va descrie calitățile subiectelor tratate și va explica de ce acestea sunt deosebit
de utile pentru a asigura existența unui LSA (lanț scurt de aprovizionare cu alimente) în zone care nu au
acces altfel la piețe sau produse.

ABILITĂȚI DE GESTIONARE A TIMPULUI
Managementul timpului este o componentă importantă a vieții moderne. Gestionarea eficientă a
timpului permite utilizatorilor să finalizeze eficient munca într-un mod organizat și logic. Permite
companiilor și oamenilor să își planifice operațiunile în așa fel încât să își maximizeze ziua de muncă și
să obțină rezultate optime. Cu rezultate mai bune, observatorii practicilor de gestionare a timpului au
șanse mai mari de a supraviețui concurenței de afaceri și de a înflori.
Conducerea unei organizații este organul său decizional vizibil și, prin urmare, ar trebui să reprezinte
funcționarea și lucrătorii săi. Managementul timpului începe cu această conducere, deoarece
capacitatea lor de a dezvolta planuri de vizualizare și realizare a obiectivelor este cea care conferă în
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cele din urmă o funcționare de succes. În sfera agricolă, conducerea trebuie să fie foarte conștientă de
aspectele agrare ale activității lor; pregătirea terenului, plantarea, recoltarea și livrarea produselor pe
piață trebuie să aibă loc în timp util, cu precizie, pentru a evita dăunarea produselor și pentru a obține
un profit maxim. Liderii agricoli sunt indivizi a căror experiență și cunoștințe despre sector le permite să
elaboreze planuri luând în considerare aceste detalii, o înțelegere a capacității lor de muncă și
conștientizarea constrângerilor și obiectivelor financiare. Aceste planuri vor facilita o mai bună
cooperare cu facilitatorul rural și astfel vor beneficia fermierul, lucrătorii săi și consumatorii.
Conceptul de gestionare a timpului este similar cu cel al investițiilor; rezultatul final al gestionării
timpului este de a exploata resursele pentru a obține utilizarea maximă a acestora și pentru a obține
cea mai mare rentabilitate a fondurilor și eforturilor investite (Adebis, J.f., 2012). Începe pur și simplu,
cu conducerea or ganizând ziua de lucru ca o reflectare a celei mai bune utilizări a timpului lucrătorilor
și în legătură cu obiectivele lor zilnice. Fiecare membru al echipei ar trebui să aibă obiective personale
care să completeze obiectivul grupului - care, la rândul său, reflectă obiectivul afacerii. În agricultură,
acest lucru poate fi deosebit de important deoarece indivizii pot face parte dintr-o fermă care este
deținută în mod independent sau una deținută de comunitate. Acesta din urmă pune la îndoială viitorul
familiilor și al comunităților, care se bazează pe fermă și, aparent, pe bune practici de exploatare.
În LSA, o bună gestionare a timpului este crucială pentru succes dacă mai multe părți interesate lucrează
împreună. Gândiți-vă doar la un magazin fermier în care rafturile trebuie umplute în fiecare zi și logistica
produselor proaspete necesită soluții rapide.

SFATURI PENTRU GESTIONAREA MAI BUNĂ A TIMPULUI
Marketingul, sarcinile administrative, planificarea pieței și proiectarea obiectivelor sunt principalele
puncte care trebuie abordate. 50% este dedicat funcțiilor de bază ale pieței, cum ar fi interacțiunea cu
furnizorii și clienții. Deci, sarcina principală este să acordați prioritate acestor sarcini și să petreceți
timpul în funcție de cât sunt acestea importante.
În primul rând, clasificarea sarcinilor și împărțirea timpului de lucru între ele pot ajuta facilitatorul rural
să se concentreze asupra sarcinilor și să folosească timpul cu înțelepciune. Al doilea pas este să
programați activități și să le atribuiți un timp specific pentru fiecare dintre categoriile specificate, astfel
încât niciuna dintre ele să nu fie trecută cu vederea. Ca al treilea pas, programul poate fi apoi introdus
într-o listă, care va asigura că nimic nu este uitat sau repetat. În acest fel, toate activitățile necesare
pentru construirea unei cooperări LSA care să funcționeze bine pot fi desfășurate în mod corespunzător,
iar lanțul nu va avea verigi lipsă (Conney, F., 2018).
În toate organizațiile, conducerea trebuie să aibă o viziune pentru organizație, să fie determinată să
realizeze această viziune și să rămână concentrată pe obiectivele lor finale. Și ca o notă finală,
gestionarea timpului poate crește fidelitatea față de organizație, deoarece acei angajați care simt că
energiile și capacitățile lor sunt luate în considerare se pot simți mai conectați la munca pe care o fac și
astfel, în cele din urmă, vor investi mai mult în succesul angajatorului lor.
Managementul riscului
Apariția riscului este ceva care poate fi legat de efectele negative în agricultură. Aceasta a fost definită
ca posibilitatea unui eveniment catastrofal care poate determina schimbarea unei situații. (Quinn, F.,
2006). Schimbarea ar putea avea ca rezultat ceva pozitiv, dar ar putea avea și efecte economice sau de
securitate nefericite. Riscul amenință lanțul de aprovizionare, deoarece apariția acestuia poate afecta
oameni sau procese oriunde, de la furnizor la consumator, până la obiectivele statului final ale
fermierului / individului / companiei și poate afecta mai mult de o parte a acestui lanț în orice moment
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(Paulson, U., 2005). Riscul se poate ivi atât în operațiunile în sine, cât și în planul lor strategic. Acesta
poate să apară în relație cu operațiunile sau cu parteneri, și este învăluit de incertitudine, ceea ce îl face
cu atât mai periculos.

clasificare pe
baza listei de
priorități

programarea
activităților
în timp

listarea
activităților

obiective
flux de lucru
armonizat

Figura 30. Flux de lucru armonizat. Sursă: compoziție proprie

În agricultură, riscurile pentru lanțul de aprovizionare pot afecta producția, volumul producției, valoarea
producției, consumatorii și furnizorii înșiși. Riscurile lanțului de aprovizionare implică pericol pentru lanț,
deteriorarea mărfurilor și vătămarea consumatorului și a producătorului. (Harland, C., Richard B., și
Helen, W., 2003). Mai mult, aceste riscuri pot fi chiar elemente interne ale lanțului, implicând astfel
producătorul și producția, sau pot fi externe - extinzându-se astfel și implicând consumatorii (Bryceson
K. P., și Smith C. S., 2008). Întrucât membrii lanțului de aprovizionare lucrează strâns între ei pentru a
facilita rezultatele, riscurile afectează în cele din urmă fiecare persoană și zonă. Riscurile agricole pot fi
clasificate ca fiind naturale (de exemplu, de mediu, meteorologice, biologice etc.) sau legate de piață
(inclusiv logistică, infrastructură, politică etc.). În sine, aceste riscuri sunt suficient de problematice.
Compuse împreună, acestea pot fi devastatoare pentru fermieri. De exemplu, o inundație ar putea
afecta imediat culturile și animalele. Dar, în același timp, poate avea și un impact grav asupra mijloacelor
de transport pe care un fermier le folosește pentru a-și transporta produsele către consumatori. Astfel,
fermierul nu poate vinde, iar consumatorii nu pot cumpăra. Ambele părți ale lanțului alimentar sunt
afectate de o cauză inițială care a declanșat riscuri suplimentare (Jaffee, S., Siegel, P., & Andrews, C.,
2010).
O metodă de combatere a riscului care s-ar putea dovedi utilă este formarea unui consiliu care să poată
monitoriza clienții și să urmărească tendințele de creștere sau de pierdere, să observe relațiile dintre
clienți și producători și să estimeze riscul de care producătorii sunt de acord când se angajează. Aceasta
acționează ca un mod de prevenire a riscurilor, precum și de gestionare a acestora. Membrii consiliului
ar trebui să fie experți în LSA sau în agricultură, care pot oferi sfaturi și îndrumări pentru facilitatorii
rurali și producătorii. Un consiliu poate fi un mod util de a atenua riscurile potențiale și de a aborda
riscurile actuale. Facilitatorii rurali trebuie să se străduiască să mențină conștientizarea situației și să
înțeleagă reglementările, legislația și nevoile pieței și ale producătorilor implicați în acest pas special al
LSA (Manual de instruire a managerului de piață, 2010).

RISCURI NATURALE
Problemele legate de vreme sunt o amenințare persistentă care afectează imediat fermierii,
consumatorii și economia. Economia suferă ca urmare a slăbirii lanțului de aprovizionare din cauza
condițiilor meteorologice și a evenimentelor neașteptate (Maccini, S., & Yang, D., 2009). Chiar dacă
condițiile meteorologice proaste sunt dincolo de controlul omenirii, ele pot întrerupe în mod
semnificativ operațiunile de comunicații, transporturi și industriile energetice. Fiecare dintre acestea
afectează considerabil fermierii și consumatorii, mai ales că se luptă să facă față pierderii ulterioare a

Formare a Facilitatorilor Rurali în Lanțurile Scurte de Aprovizionare cu Alimente

76

disponibilității pieței (Jaffee, S., Siegel, P., & Andrews, C., 2010). În 2012, acest lucru era clar vizibil în
Statele Unite. 80% din suprafața agricolă a fost afectată de secetă, care, la rândul său, a cauzat suferința
cumpărătorilor, procesatorilor și comercianților. Întregul lanț de aprovizionare american a fost
compromis într-un fel de evenimentele ecologice incontrolabile (USD, 2012).
În afară de vreme, riscurile biologice sunt, de asemenea, probleme naturale. Acestea sunt cel mai
adesea vizibile în expresii genetice sau boli, dintre care ultima este adesea văzută în producția de lactate,
porci și păsări, dar dăunătorii pot afecta și producția plantelor (Baltussen et al., 2006). Dintre
numeroasele boli care ar putea afecta efectivele de animale, cele care sunt deosebit de îngrijorătoare
sunt bolile contagioase, deoarece impactul lor poate fi ușor repetat pe tot parcursul lanțului de
aprovizionare. La rândul său, acesta pune în pericol piețele și consumatorii. Un astfel de risc nu este nou
și poate fi identificat cel mai recent pe piața de pește din Wuhan, de unde se crede că infamul COVID19 a pornit pandemia. Cu toate acestea, putem menționa câteva exemple europene legate de acest
subiect. De exemplu, în 2011, infecția cu E.coli asupra castravetelor din Egipt a provocat 53 de decese
în Germania, sau frica de boala limbii albastre (Lebeau, P., 2021) a lansat lanțurile alimentare scurte în
Franța în anii 1990. Pentru a atenua efectele bolii, cea mai importantă regulă de urmat este igiena. Acest
lucru ar putea avea un impact pozitiv asupra mediului, deoarece bunele practici operaționale igienice
vor asigura spații de lucru mai curate și o eradicare mai prudentă a deșeurilor.

RISCURILE LEGATE DE PIAȚĂ
După explicarea posibilelor riscuri naturale, este acum important să se ia în considerare riscurile
„provocate de om” care amenință LSA. Acestea sunt clasificate ca „riscuri legate de piață”, deoarece
sunt asociate cu și au un impact direct pe piață, consumator și producător. Acestea includ:

variații ale ofertei
producătorilor și ale
cererii consumatorilor

schimbări survenite în
cererea pieței

probleme financiare

calitatea producției

riscuri politice

prăbușirea logisticii

Figura 31. Riscuri legate de piață. Sursă: compoziție proprie
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Lanțul de aprovizionare agricol este rezultatul raportului dintre cerere și ofertă. Unele riscuri legate de
lanțul de aprovizionare provin fie din evenimente fizice, cum ar fi întreruperea producției datorită
defecțiunilor mecanice, fie din probleme cu cererea, cum ar fi nevoile clienților, convingerile clienților,
reglementările privind siguranța alimentelor, modificările reputaționale ale lanțului de aprovizionare,
fiabilitatea lanțului de aprovizionare și modificările de preț (Jaffee, S., Siegel, P., & Andrews, C., 2010).
Acești factori denaturează apoi proiecțiile făcute anterior (concepute de fermieri și companii) care au
fost planificate în conformitate cu nevoile demonstrate ale pieței. Consecința este că campaniile de
marketing, schemele de prețuri, eforturile promoționale și raționalizarea cantității sunt perturbate și
trebuie recalculate. Lanțul de aprovizionare este, de asemenea, calculat astfel încât să reflecte nevoile
pieței. Când aceste nevoi sunt reconfigurate (prin fenomene naturale, mobilizarea populației,
schimbarea preferințelor alimentare etc.), lanțul de aprovizionare trebuie, de asemenea, reproiectat
pentru a satisface din nou cerințele de la sfârșitul lanțului. În LSA, principalul risc este lipsa de cunoștințe
privind obiceiurile și tendințele consumatorilor și modul de adaptare eficient la acești factori. În multe
țări europene, cercetătorii au subliniat că acei fermieri au putut să își desfășoare activitatea în mod
adecvat, care aveau cunoștințe de marketing mai profunde sau care prin cooperare au fost capabili să
plătească experți.
Calitatea mijloacelor de producție, precum și a produsului în sine, au potențialul de a afecta agricultura.
Facilitatorii rurali ar putea dori să oprească această problemă înainte de a începe, prin înțelegerea
capacităților de producție ale fermierilor. Cererile consumatorilor ar trebui comparate în mod aparent
cu potențialul de calitate al producătorilor, pentru a determina dacă aceste cereri pot fi îndeplinite în
mod fezabil.
Riscurile logistice pot fi asociate cu riscurile de infrastructură. Disponibilitatea unui bun și sosirea
acestuia pe piață sunt strâns interconectate cu mijloacele disponibile de energie și informații, deoarece
ambele instrumente îi afectează transportul. Logistica asigură în primul rând că producția poate avea
loc la o scară suficient de mare pentru a satisface cererea consumatorilor. Cu toate acestea, își propun
să garanteze că rezultatul acestei producții este livrat cu succes consumatorilor și, astfel, devine un
succes financiar pentru producător. Logistica abordează modul în care va fi livrat un produs, unde, când
va fi livrat și care va fi costul livrării (Aghazadeh, S., 2004). Totuși, logistica este mai cuprinzătoare decât
simpla livrare. De asemenea, aceasta determină modul în care comenzile sunt procesate, produse,
comercializate și utilizate comercial (Jaffee, S., Siegel, P., & Andrews, C., 2010). Logistica trebuie utilizată
pentru a lua în considerare totul, de la forța de muncă (care include costurile, tipul și utilizarea) la
transport (cuprinzând costurile, tipul și utilizarea) până la problemele juridice (cum ar fi tarifele, taxele,
punctele de trecere a frontierei și reglementările). Este esențial să fie luate în considerare în fiecare
moment al lanțului de aprovizionare, deoarece utilizarea lor efectivă va avea rezultate pozitive pentru
toți cei implicați. În LSA, întreținerea lanțului de frig trebuie, de asemenea, luată în considerare,
deoarece necesită facilități speciale de la fermieri. Facilitatorii ar trebui să ajute producătorii să utilizeze
echipamentul cel mai adecvat pe baza produselor lor. Aici trebuie menționat faptul că piața oferă
fermierilor numeroase soluții inovatoare pentru a reduce riscul logisticii, cum ar fi distribuitoarele
automate ale fermierilor, drive-in, servicii de conducere etc.
De asemenea, trebuie făcută o scurtă mențiune cu privire la factorii de risc politic. Factorul de risc politic
este adesea menționat ca fiind cel mai dificil factor în organizarea lanțurilor scurte de aprovizionare cu
alimente. Motivul este că părțile interesate ale LSA sunt, în general, cei mai mici producători care
folosesc cunoștințe tradiționale, metode pentru a produce alimente locale. Metodele tradiționale nu
sunt utilizabile pe scară largă din cauza riscurilor lor igienice, astfel încât vânzarea este permisă la nivel
local unde vânzătorii și consumatorii se cunosc reciproc. Aceste diverse metode locale și tradiționale
complică armonizarea politicilor, deoarece nu există reguli care să se potrivească tuturor. Cealaltă parte
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a riscurilor politice este reprezentată de proprietățile inovatoare ale logisticii, de soluțiile de vânzare,
care ar necesita legi inovatoare în domeniul fiscal, al muncii și al comerțului. Al treilea punct este
politicile de sprijin care se potrivesc producătorilor mai mari, ale căror venituri principale provin din
produsele agricole convenționale, aceștia fiind principalii beneficiari ai granturilor europene și naționale.
Fermierii LSA sunt în general mici fermieri sau companii de familie diversificate care trăiesc din turismul
rural, alte servicii rurale, procesare etc. Pentru a rezuma, facilitatorii au un rol crucial în atenuarea
riscurilor politice, urmând reguli și politici. În plus, riscurile politice sunt, în general, dificil de prezis și de
măsurat, iar sprijinul și posibilitățile micilor fermieri europeni și ale actorilor LSA depind de două niveluri:
național și european.
Riscurile sunt elemente mereu prezente în viață. În sectorul agricol, riscurile sunt fie naturale, fie
provocate de om. Facilitatorii rurali trebuie să facă față acestor riscuri pentru a-și îndeplini în mod
eficient propriile obligații față de producători și consumatori. Pentru a aborda eficient riscurile,
facilitatorul rural trebuie să ia în considerare ce alte sfere afectează riscurile, cine poate fi afectat și care
va fi nivelul de impact. Ca și în cazul riscurilor naturale, nu este întotdeauna posibil să se evite complet
apariția a ceva negativ. Cu toate acestea, identificarea riscurilor și înțelegerea potențialului acestora
este primul pas în abordarea eficientă a riscurilor.

NEGOCIERI
Negocierea „este un proces în care interesele a două sau mai multe părți sunt armonizate pentru a
obține un rezultat comun” (Worldagroforestry, 2013). Pentru facilitatorii rurali, acesta este procesul de
comunicare între producătorii și furnizorii din mediul rural. Negocierile sunt utilizate pentru a acorda
fermierilor acces la piețe pe care altfel nu ar putea intra. Pentru a înțelege cum se întâmplă acest lucru,
este necesar să folosiți ceea ce poate fi privită ca „diplomație”. În acest sens, diplomația este efortul
facilitatorului rural de a deschide și de a permite comunicarea între fermier și piețe, folosind înțelegerea
acestora de nevoile și abilitățile fermierului și de nevoile și capacitățile pieței.
În ceea ce privește fermierul, diplomația trebuie să recunoască realitatea fermierului și capacitatea și
abilitățile fermei sale. Din punctul de vedere al pieței, acest lucru necesită cunoașterea a ceea ce este
altfel disponibil consumatorilor și a ceea ce le lipsește.
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Figura 32. Piața fermierilor. Sursă: https://www.slowfood.com/slow-food-earth-markets-a-farmers-market-like-no-other/

O astfel de modalitate de a construi această relație este organizarea de piețe agricole. Acestea reunesc
micii fermieri în anumite zone și folosesc publicitatea pentru a informa consumatorii despre
disponibilitatea produselor și fructelor proaspete. Publicitatea, care este atât externă, cât și internă
pieței fermierilor, poate permite consumatorilor să cunoască anumite aspecte ale fermierilor lor, care
inspiră încredere în produsele fermierului și promovează o legătură între fermier și consumator.
Punctele care evidențiază originalitatea fermei, cum ar fi fermele administrate în mod organic,
administrate de femei fermiere sau punerea în aplicare a unor noi metode agricole fac ferma atractivă
pentru consumator (Buila, S. B., 2014). Atunci când consumatorii îl pot vedea pe fermier, pot simți
diferența în alimentele pe care le-au achiziționat și pot afla despre ceea ce face unic furnizorul lor,
aceasta încurajează dezvoltarea unei legături psihologice care crește loialitatea clienților. În timp,
legătura va deveni mai puternică, iar loialitatea consumatorului se va răspândi la alții prin „viu grai”. Pe
măsură ce mai mulți oameni sunt atrași de piața fermierilor, fermierul are șansa de a face profituri mai
mari la nivel local, reducând astfel costurile de transport. Acest lucru aduce beneficii și fermierului, care
va dobândi cunoștințe mai aprofundate despre clienții săi și va putea determina ce sunt mai susceptibili
să cumpere, care sunt preferințele lor în ceea ce privește achizițiile pe termen lung și, astfel, să își poată
planifica viitoarea plantare astfel încât să satisfacă nevoile / dorințele pieței locale.
Piețele fermierilor nu sunt singurul răspuns la găsirea de puncte de vânzare pentru fermieri pentru a-și
vinde produsele, dar sunt o soluție de început care folosește diplomația. Facilitatorii din mediul rural le
pot folosi pentru a evalua nevoile pieței locale și pentru a determina alte metode posibile pentru a oferi
fermierilor posibilitatea de a-și vinde produsele direct clienților. Prin utilizarea diplomației și, prin
urmare, luând timp pentru a înțelege fermierii, clienții și nevoile și obiectivele ambelor, se pot stabili
piețe și se pot încuraja relații pe termen lung care vor permite ambelor părți să beneficieze.
Negocierea este o parte crucială a activității facilitatorului rural, deoarece prețurile asociate lanțului
scurt de aprovizionare cu alimente (LSA) au impact asupra ambelor capete ale lanțului de aprovizionare
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- afectând furnizorii și consumatorii. Este posibil ca fermierii înșiși să nu fie conștienți de importanța
negocierii și nici să fie bine versați în modul de a negocia în mod eficient în favoarea lor. În aceste cazuri,
facilitatorii rurali pot introduce fermierul în ideea „puterii de negociere sporite”. Potrivit Comunității
Europene, „puterea de negociere sporită” conferă părții în cauză o pondere mai mare în negocierea
contractelor lor. Cu această pondere, ei sunt capabili să-și garanteze condiții corecte în contracte și să
obțină efectiv accesul necesar pentru a se angaja pe piețele publice sau pe piețele care există pe o scară
mai mare. Mai mult, vocea lor va câștiga forța necesară pentru a atrage atenția factorilor de decizie
asupra acelor probleme particulare care sunt cele mai pertinente pentru propria lor viață. (Comisia
Europeană, 2015).
Deși negocierea este atractivă, este demn de remarcat faptul că această recomandare este destinată în
general furnizorilor mijlocii și mari, deoarece furnizorii mai mici nu ar putea să-și permită costurile de
negociere pentru produsele lor. Negocierea prețurilor nu este extinsă doar furnizorilor; consumatorul
este, de asemenea, considerat ca parte a acestui proces. Prețul LSA poate fi convenit (prin negociere)
chiar de către consumatori și fermieri, după ce interacțiunile lor au devenit frecvente și s-a construit o
relație (Belletti, G., Marescotti, A., 2020). Serviciile facilitatorilor rurali pot fi utilizate în această zonă
pentru a oferi asistență logistică piețelor locale care caută bunuri și pentru elaborarea tehnicilor de
marketing din partea producătorilor. Mai mult, facilitatorii rurali se pot dovedi de neprețuit mai ales în
procesul delicat de formare a platformelor de marketing comune. Acestea vor permite producătorilor
să aibă un loc de întâlnire în care să poată interacționa cu magazinele care doresc să își transporte
produsele. Ultimul punct al negocierii în care facilitatorii rurali sunt destul de necesari este lumea cu
amănuntul, unde negocierea costurilor, prețurilor și aprovizionării este un proces delicat. Fermierii nu
trebuie să fie supuși acestui proces singuri, mai ales atunci când ar putea să nu fie conștienți de
orientările procedurale care ar putea fi de ajutor pentru eforturile lor. Facilitatorii rurali se vor asigura
că atât fermierul, cât și comerciantul cu amănuntul primesc o compensație echitabilă și egală cu
eforturile depuse (Belletti, G., Marescotti, A., 2020).
Gestionarea conflictelor este o parte importantă a activității facilitatorului rural. Conflictul poate să nu
apară la fel de evident ca doi indivizi care se strigă unul pe celălalt; acesta se poate manifesta prin
diferențe de facturare, eșecuri organizaționale, dezacord și diferențe culturale. Oriunde există mai
multe opinii, pot apărea conflicte. Ceea ce este important este ca facilitatorul rural să fie intermediarul
calm, folosindu-și cunoștințele despre problemă, părțile implicate și soluția dorită. Aceștia trebuie să
acționeze cu atenție, indiferent de diferențele de personalitate sau sentimentele lor. Acest lucru se face
cel mai bine atunci când ascultăm în mod activ, deoarece odată ce facilitatorul rural înțelege toate
părțile (opiniile lor, motivele dezacordului și obiectivele lor finale), ei pot găsi mai sigur o soluție la
conflict. Când conflictul va fi rezolvat, părțile și facilitatorul rural se vor găsi un pas mai aproape de
asigurarea formării LSA (Manual de instruire a managerilor de piață a fermierilor, 2009).

NEGOCIERI ȘI RISC
Deși piețele fermierilor sunt o modalitate excelentă de a conecta fermierii cu consumatorii, este posibil
ca formarea unui LSA să nu fie simplă. Pot exista mai multe neajunsuri în abordarea ideii de piață a
fermierilor. Fermierii pot fi entuziasmați de vânzarea produselor lor, dar nu știu cum să își afișeze
produsele, să își promoveze oferta sau să atragă clienții. Facilitatorii rurali pot încuraja o mai bună
înțelegere a pieței și pot consolida acest pas în LSA, lucrând cu fermierii pentru a-și dezvolta cunoștințele
despre metodele de publicitate, precum și guvernanța locală în ceea ce privește vânzarea de bunuri.
Acest lucru necesită cunoașterea regulilor locale, a piețelor locale și a unei legături personale cu
fermierii și producătorii. Factorul personal oferă fermierului sau producătorului sentimentul de respect
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sau înțelegere care îi va încuraja să se deschidă către facilitatorul rural și să discute despre deficiențele
sau nevoile lor de cunoaștere, astfel încât facilitatorul să îi poată ajuta. O astfel de relație este construită
în timp și este nevoie de răbdare, mai ales atunci când mediul de vânzare poate părea mai puțin decât
ideal. Punctele importante de reținut sunt comunicarea și răbdarea, deoarece complexitățile locale pot
să nu fie evidente și personalitatea și nevoile fermierului trebuie, de asemenea, luate în considerare.
Facilitatorul rural oferă expertiză fermierului, dar este, de asemenea, un fel de sistem de sprijin pentru
a-i ajuta să treacă prin aspectele birocratice și practice ale etapei pieței fermierilor din LSA (Abilități de
gestionare a pieței fermierilor: Seria Gestionare a pieței fermierilor, 2005).
Se pot forma asociații între fermieri, între fermieri și guvern și fermieri și grupuri antreprenoriale. Ele
sunt adesea formate local și nu fac parte din sisteme agricole mai mari și oficiale (Națiunile Unite, 2020).
Fiecare dintre aceste parteneriate se poate concentra pe un aspect specific al următoarelor:

probleme ale fermelor mici, cum ar fi lipsa accesului la piețe

lipsa comunicării cu consumatorii
probleme de infrastructură legate de gestionarea
producției agricole
gestionarea crizelor naturale, cum ar fi vremea, daunele sau
dăunătorii
Figura 33. Aspecte specifice ale parteneriatelor. Sursă: compoziție proprie

Aceste crize pot fi devastatoare pentru mijloacele de trai ale fermierilor. Cu toate acestea, cu ajutorul
grupurilor mai mari și al organismelor de supraveghere, fermierii pot trece peste aceste perioade și își
pot recalcula previziunile. Facilitatorii rurali pot lucra nu numai pentru a depăși problemele actuale care
afectează fermierii, ci și pentru a analiza pe termen lung și a anticipa problemele, pentru a dezvolta
planuri pentru a le depăși și, astfel, pentru a oferi fermierilor un anumit grad de control asupra
elementelor altfel incontrolabile. Controlul ar putea avea rezultate multiple; Programul Alimentar
Mondial al Națiunilor Unite (PAM ONU) a sugerat că, dacă soluțiile și sprijinul vor fi puse la dispoziția
partenerilor agricoli în cazul fermierelor, de exemplu, numai producția lor agricolă ar duce la o creștere
a producției care ar putea ușura nevoile de securitate alimentară de aproape 150 de milioane de oameni
(Programul Alimentar Mondial, 2021).
Facilitatorii rurali se confruntă cu problema extinderii bazei de clienți a fermierilor, care se bazează
adesea pe baze locale. În orașele mai mari, această problemă este la fel de critică întrucât mulți
consumatori care doresc să aibă obiceiuri alimentare mai sănătoase ar putea să nu aibă acces la
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producția proaspătă. Facilitatorii rurali pot utiliza, prin urmare, programe pentru deținători mici, cum ar
fi inițiativa „Cumpărare pentru progres” sau grupul „Alianța pieței”, care planifică și implementează
inițiative de investiții care aduc fermierii pe piețe și îi educă cu privire la nevoile consumatorilor care
motivează implementarea practicilor de diversificare a culturilor și investigarea diferitelor perspective
de afaceri (Programul Alimentar Mondial, 2021). Rezultatul este un scenariu câștig-câștig, deoarece
fermierii vor deveni din ce în ce mai siguri în perspectivele lor comerciale, iar consumatorii vor avea
acces la alimente mai sănătoase. Pe ambele părți ale ecuației, stilurile de viață vor avea posibilitatea de
a fi îmbunătățite și modificate în bine.
Facilitatorii rurali pot, de asemenea, spori tranzacțiile unui fermier prin explorarea piețelor alternative.
În general, atunci când ne gândim la o "bază de consumatori" pentru produse, ne gândim imediat la
persoane sau familii. Cu toate acestea, există numeroși alți consumatori pe piață pentru care facilitatorii
rurali pot constitui un mijloc de legătură pentru fermieri. Școlile, spitalele, adăposturile pentru cei fără
casă și chiar grupurile forțelor armate toate au nevoie de alimente nutritive în cantități mari. Problema
este cum să contacteze fermierii, iar pentru fermieri cum să negocieze intrarea în contracte. Facilitatorii
rurali pot fi efectiv „intermediarii” care leagă aceste două grupuri și le pun într-un parteneriat reciproc
avantajos.
Facilitatorii rurali pot ajuta în sporirea accesului pe piață al fermierilor locali prin sensibilizarea
consumatorilor și formarea de parteneriate între consumatori și fermieri, precum și între fermierii înșiși.
În acest fel, se stabilesc și se dezvoltă relațiile dintre piață și clienți, se încurajează parteneriatele între
fermieri și se asigură stabilitatea lanțului alimentar. Grupurile antreprenoriale pot fi utilizate pentru a
încuraja aceste relații și pentru a continua să dezvolte idei inovatoare pentru a conecta consumatorii cu
producătorii. Fermierii au nevoie de clienți, iar clienții au nevoie de alimente sănătoase, care sunt
produse în mod fiabil. Facilitatorii rurali se pot asigura că aceste două grupuri se întâlnesc. Provocarea
este de a folosi diplomația pentru a construi relații durabile care să funcționeze pe termen lung.

LUAREA DECIZIILOR
Ultimul punct de discuție cu privire la competențele de conducere necesare unui facilitator rural este
capacitatea de a se implica cu succes în procesul de luare a deciziilor. Datorită cunoștințelor de fond și
a abordării profesionale a eforturilor comerciale, facilitatorii rurali pot fi avocați puternici pentru
fermierii cu care lucrează și utili pentru întreprinderile comerciale cărora le facilitează comunicarea. Ei
pot accelera și încheia procese decizionale care, altfel, ar putea fi lăsate nerezolvate pentru perioade
lungi de timp. Procesul decizional acționează ca un rezumat al competențelor facilitatorului rural,
deoarece capacitatea de a asigura o decizie care să fie în beneficiul fermierului și al pieței sale vine din
conducerea puternică, din înțelegerea gestionării riscurilor și din abilități de negociere eficiente. Liderii
capabili pot să cântărească riscurile și să negocieze acorduri optime.
Concluzie
Facilitatorul rural utilizează abilitățile de gestionare a timpului, de gestionare a riscurilor, de luare a
deciziilor și de negociere pentru a asigura existența unui LSA în acele zone care nu au acces la piețe sau
produse proaspete. Gestionarea timpului îi permite facilitatorului rural să ia în considerare toate
sarcinile necesare și să le formuleze în liste ușor de gestionat. Abilitățile de luare a deciziilor ajută să
decidă din această listă ce este imediat important și ce poate fi făcut mai târziu, pentru a menține ritmul
în direcția atingerii obiectivelor. În cele din urmă, negocierea este un element necesar pentru a realiza
cu succes LSA. Negocierile dintre producători, furnizori, transport și piețe trebuie să se încheie cu
respect față de persoanele și întreprinderile implicate, precum și cu o atenție deosebită față de
obiectivele finale. Prin utilizarea abilităților de gestionare a timpului, de gestionare a riscurilor, de luare
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a deciziilor și de negociere, facilitatorul rural este capabil să asigure utilizarea LSA și astfel să aducă
beneficii fermierilor și consumatorilor, precum și tuturor părților asociate.
Bibliografie
Negocieri
https://www.youtube.com/watch?v=IxNqIyucI70
https://www.youtube.com/watch?v=RW3TiF-OTRc
https://www.youtube.com/watch?v=ZkKObd3wFVc
Luarea deciziilor
https://www.youtube.com/watch?v=d7Jnmi2BkS8
https://www.youtube.com/watch?v=KkyzYjPuxK8
https://www.youtube.com/watch?v=pPIhAm_WGbQ
Gestionarea riscului
https://www.youtube.com/watch?v=o80PfIGYVvI
https://www.youtube.com/watch?v=8JwnRF-6YOI
https://www.youtube.com/watch?v=FWvq7RGD5eU
Gestionarea timpului
https://www.youtube.com/watch?v=1tzL7azr_Hw
https://www.youtube.com/watch?v=m9sQQ8lQYdM
https://www.youtube.com/watch?v=1PiHGTZJvmw
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GLOSAR
Agricultură la scară mică (fermier mic): este definită în diferite moduri, care variază și de la o țară la alta.
Definiția cea mai utilizată a micilor fermieri se referă la acele ferme de mai puțin de 2,0 hectare.
Agricultura susținută de comunitate: constă dintr-o comunitate de persoane care se angajează să sprijine
o exploatație agricolă, astfel încât terenurile agricole să devină, fie din punct de vedere juridic, fie din
punct de vedere filosofic, ferma comunității, cultivatorii și consumatorii oferind sprijin reciproc și
împărtășind riscurile și beneficiile producției alimentare. (Departamentul Agriculturii din SUA)
Alegeți-vă pe al dvs: este un tip de strategie de marketing direct la poarta fermei (de la fermă la masă),
unde accentul se pune pe clienții care fac recolta.
Ascultare activă: un proces de analiză și evaluare a ceea ce spune o altă persoană într-un efort de a
înțelege sentimentele vorbitorului sau adevăratul sens al mesajului
Brainstorming: o tehnică concepută pentru a încuraja productivitatea grupului, încurajând membrii
grupului care interacționează să-și exprime ideile într-un mod non-critic.
Cod: un set de reguli sau simboluri utilizate pentru a traduce un mesaj dintr-o formă în alta.
Competență de comunicare: o abilitate de a participa la o comunicare eficientă, care se caracterizează
prin abilități și înțelegeri care permit partenerilor de comunicare să facă schimb de mesaje cu succes.
Conflict: un dezacord sau un argument între două sau mai multe persoane.
Cultură: tradiții și modele de gândire care care se transmit din generație în generație.
Decodare: un proces de traducere a unui mesaj în gândurile sau sentimentele care au fost comunicate.
Distribuitor automat: este o mașină automată care furnizează produse, de obicei lapte proaspăt de la
producători locali, situate în mai multe puncte ale orașului.
Echipă: un grup ai cărui membri au abilități complementare și sunt dedicați unui scop comun sau a unui
set de obiective de performanță pentru care se răspund reciproc.
Facilitator rural: o persoană care se află între producătorii agricoli rurali și piețe și facilitează procesul de
aprovizionare și cumpărare.
Fluxul de comunicare: o direcție (în sus, în jos, orizontală) în care mesajele se deplasează prin rețelele
dintr-o organizație.
Gestionarea riscurilor: procesul de identificare, înțelegere, evaluare și ordonare a riscurilor reale și
posibile pentru a determina cel mai bine cum să acționăm și cum să folosim resursele disponibile în așa
fel încât să se obțină cel mai pozitiv rezultat.
Gestionarea timpului: procesul de înțelegere a necesităților de timp și a planificării corespunzătoare
pentru a crește eficiența generală a muncii, finalizarea efectivă a muncii și productivitatea în timpul
lucrului.
Igienă alimentară: igiena alimentară este definită ca „măsurile și condițiile necesare pentru controlul
pericolelor și pentru asigurarea adecvării pentru consumul uman a unui produs alimentar, luând în
considerare utilizarea intenționată a acestuia”. 9 Legislația alimentară a UE se bazează pe știință.
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Ikigai: este un cuvânt japonez al cărui sens se traduce aproximativ prin „un motiv de a fi”, cuprinzând
bucurie, un sentiment al scopului și al sensului și un sentiment de bunăstare. În afaceri, încorporarea
elementelor ikigai în centrul atenției unui antreprenor se crede că produce cele mai înalte niveluri de
implicare și productivitate a antreprenorului, favorizând în același timp satisfacția la locul de muncă și
cea mai mare valoare posibilă pentru client.
Interacțiune: un schimb de comunicare în care comunicatorii trimit și primesc mesaje pe rând.
Intermediar: este o terță parte care acționează între două sau mai multe părți comerciale și ca o
conductă pentru bunuri sau servicii din lanțul de aprovizionare.
Lanț scurt de aprovizionare cu alimente: o configurație a procesului de producție-distribuție-consum
alimentar adaptată pentru a permite producătorilor locali să-și introducă bunurile pe piață într-un mod
accesibil tuturor potențialilor clienți.
Luarea deciziilor: procesul individual sau de grup de alegere a unei opțiuni preferate prin identificarea
unei decizii care trebuie luată, colectarea și analizarea informațiilor legate de această decizie și
cântărirea tuturor opțiunilor disponibile înainte de a face o selecție.
Marcă: o marcă este un simbol de identificare, o marcă, o siglă, un nume, un cuvânt și / sau o propoziție
pe care companiile o folosesc pentru a-și distinge produsul de altele. O combinație a unuia sau mai
multor elemente respective poate fi utilizată pentru a crea o identitate de marcă. Protecția juridică
acordată unui nume de marcă se numește marcă comercială.
Mesaj: un stimul căruia îi sunt atribuite semnificații în comunicare.
Mix de marketing: mixul de marketing se referă la setul de acțiuni sau tactici pe care o companie le
folosește pentru a-și promova marca sau produsul pe piață. Cele 4 P-uri alcătuiesc un mix tipic de
marketing - preț, produs, promoție și plasare.
Model de afaceri Canvas (Business Model Canvas): este un instrument de management strategic care vă
permite să vizualizați și să evaluați ideea sau conceptul dvs. de afaceri. Este un document de o pagină
care conține nouă casete care reprezintă diferite elemente fundamentale ale unei afaceri.
Motivație: dorința sau voința de a face ceva, cum ar fi schimbarea comportamentului.
Negocieri: o metodă formală de discuție prin care oamenii caută un compromis tolerabil pentru a evita
devoluția într-un conflict.
Pânză de propunere de valoare: este un instrument care vă poate ajuta să vă asigurați că un produs sau
serviciu este poziționat în jurul valorii și nevoilor clientului.
Plan de afaceri: este un document scris care descrie în detaliu modul în care o afacere - de obicei una
nou înființată - își definește obiectivele și modul în care va proceda pentru a-și atinge obiectivele sale.
Un plan de afaceri stabilește o foaie de parcurs scrisă pentru firmă din fiecare punct de vedere al
marketingului, financiar și operațional.
Relocalizare: este o strategie de construire a unor societăț bazate pe producția locală de alimente,
energie și bunuri, precum și dezvoltarea locală a monedei, guvernanței și culturii. Principalele obiective
ale relocalizării sunt creșterea securității energetice a comunității, consolidarea economiilor locale și
îmbunătățirea condițiilor de mediu și a echității sociale. Strategia de relocalizare s-a dezvoltat ca răspuns
la impactul de mediu, social, politic și economic al dependenței globale de energie ieftină.
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Riscuri legate de piață: un risc legat de posibilitatea ca o investiție să scadă ca urmare a fluctuațiilor
pieței.
Riscuri naturale: un risc rezultat din fenomenele naturale care pot avea un impact negativ asupra lumii
și a locuitorilor săi.
Rol: un comportament tipic care caracterizează o persoană într-un context social specific. O poziție sau
un statut în cadrul unei structuri sociale care este modelată de așteptări comportamentale (norme)
relativ precise.
Scheme de tip „coș de produse”: consumatorul cumpără în fiecare săptămână, sau într-o perioadă de
timp definită, o cutie de bunuri care au fost produse în ferma respectivă.
Sistemul alimentar: toate elementele (mediu, oameni, factori de producție, procese, infrastructuri,
instituții etc.) și activitățile care au legătură cu producția, prelucrarea, distribuția, prepararea și
consumul de alimente, precum și rezultatul acestor activități, inclusiv rezultatele socio-economice și de
mediu.
Structura organizațională: configurația formală dintre indivizi și grupuri în ceea ce privește alocarea
sarcinilor, responsabilităților și autorităților din cadrul organizațiilor. Modelul prescris formal de relații
existente între diferitele unități ale unei organizații.
Valoare (valori): prescripții culturale relativ generale despre ceea ce este corect, moral și dezirabil.
Valorile oferă fundamentele generale pentru reglementarea normativă specifică a interacțiunii sociale.
Un ideal general, relativ de lungă durată, care ghidează comportamentul.
Vulnerabilitate: persoanele expuse la posibilitatea de a fi vătămate fizic sau emoțional.
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