F O R E S I G H T EX E R C I S E
RESULT

Transferul de cunoştinţe şi formarea profesională pentru producătorii europeni de produse
tradiţionale privind metodologiile inovative de control a calităţii

În etapa finală a proiectului am prevăzut realizarea unei analize concrete a situației
actuale a produselor tradiționale alimentare românești, în general, și pentru a putea
preconiza perspectivele de dezvoltare prin aplicarea de măsuri și politici ulterioare,
implicând un număr sporit de decidenți.
În cadrul activităților desfășurate în acestă etapă, am organizat dezbateri, discuții în
cadrul unor workshop-uri sau seminarii ,
asociațiilor profesionale și cercetători,

cu reprezentanți ai producătorilor,

pe tema condițiilor și situației specifice a

produselor tradiționale din țara noastră. Cu aceste ocazii am intenționat să obținem
cât mai multe informații de la participanți, în ceea ce privește producția națională de
alimente tradiționale, contextul socio-economic, aspectele legislative, piața și
marketingul acestor produse, etc.
Informațiile obținute au fost prelucrate și folosite apoi în organizarea unui exercițiu
Foresight, condus de un expert al acestei tehnici, care constă în eleborarea unei
viziuni pe termen mediu și lung, prin colectarea sistematică și participatorie a
inteligenței viitorului, proces care are ca scop obținerea de decizii în prezent și
mobilizarea de acțiuni pentru viitor.
Am resurs la analiza foresight pentru :
-

a cunoște tendințele viitoare și factorii care influenează producția și consumul
de produse tradiționale ;

-

a încerca să interpretăm și să proiectăm elementele de bază pentru soluții care
vor fi găsite pe parcurs;

-

a intensifica comunicarea dintre diferitele comunități ale participanților la
exercițiu.
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Pentru ca aceste date și informații obținute direct de la cât mai mulți dintre cei
implicați în producția, desfacerea , marketingul și susținerea alimentelor tradiționale
românești, să ne ofere suficiente date și noțiuni, am selectat pentru acest exercițiu
Foresight două tehnici , și anume : analiza SWOT și instrumetul roadmap.
1. Analiza SWOT - Raport
Produsele alimentare tradiționale reprezintă o categorie aparte de produse, care pe
lângă valoarea intrinsecă dată de păstrarea și continuarea obiceiurilor regionale și
naționale, în contextul actual

de piață, trebuie să răspundă

unor exigențe

manifestate de consumatori mai ales în ceea ce privește siguranța alimentară si
valoarea nutritivă. Creșterea producției de astfel de produse, în aceste condiții,
devine o problemă pentru producători, în special pentru cei de talie mică; rezolvarea
acesteia nu se poate face decât cunoscând în profunzime toate datele.
Spre deosebire de alte metode de evaluare, care pun un accent deosebit pe rezultat,
în cazul acesta produsul alimentar tradițional,

sau pe mediul în care activează

producătorul, mergând până la piața de desfacere, analiza SWOT se bazează pe
alcătuirea unei liste de plusuri și minusuri din toate sferele activității, care evită astfel
influența emotivității asupra gândirii. Această listă de subiecte (anterior stabilite) este
supusă în general prezentării în cadrul unor sesiuni de mese rotunde și intâlniri,
astfel încat temele să fie dezbătute, înțelese, adnotate și, în final, să li se confere un
format final care să faciliteze luarea unor decizii. Astfel, în cadrul acestei analize
SWOT privind produsele alimentare tradiționale românești, s-a încercat identificarea
și definirea acelor plusuri și minusuri prezente (puncte tari, puncte slabe) și
prospective (oportunități, amenințări), în vederea exploatării tendințelor pozitive
apărute, redirecționarii în cazul celor negative/nedorite, stabilirii actorilor cheie și a
modalităților prin care aceștia ar putea acționa pentru o evoluție strategică
proiectată. Deciziile legate de această evoluție ar trebui să ia forma unor programe,
care să facă uz la rândul lor de mecanisme, măsuri și acțiuni, parte a unor concepte
capabile să conducă la dezvoltare economică.
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Participanții la exercițiul foresight organizat de coordonatorul proiectului și-au expus
părerile, ideile, au dat explicații asupra celor exprimate, le-au susținut cu argumente
solide și au comentat și ideile expuse de colegii prezenți. Dialogurile au fost
constructive, fiecare participant învățand lucruri noi de la ceilalți.
În urma dezbaterilor dinamice desfașurate pe parcursul întâlnirilor, s-au identificat și
clasificat punctele tari, punctele slabe, dar și oportunitățile și amenințările, începând
de la contextul general și național, de la aprovizionarea cu materii prime, proces
tehnologic, până la punctele de vânzare.
În tabelul “Exercițiu Foresight – analiza SWOT ” anexat, am prezentat o sintetiză a
analizelelor efectuate de către participanți în cadrul exercițiului, cu mențiunea că
ideile au fost enumerate în centralizator în ordinea descrescătoare a numărului de
menționări din partea respondenților.
1.1. Puncte tari. Concluzionând discuțiile putem spune că Romania, care este un stat
de dimensiuni medii în UE, poate cu cea mai mare proporție în mediul rural, circa
jumătate din populație, are resursele umane enorme. Zonele de deal și de munte,
necooperativizate, au păstrat cel mai bine aplecarea către tradițional, cu tangenṭe
comerciale chiar și în cele mai aspre epoci , astfel că în numeroase zone ceea ce se
pretinde tradițional chiar este tradițional, cu rețete a căror vechime depășește un
secol , verificate tocmai prin succesul menținerii lor în patrimoniu. Oportuniățile
limitate din zonele amintite mai sus au obligat și încă obligǎ locuitorii respectivi să
își asigure cumva traiul, astfel că producția spre vânzare a debutat cu mult înaintea
apariției Ordinului MADR, iar acesta din urmă a generat o explozie de cereri de
atestare tocmai pentru că produsele existau deja.
Materiile prime, în majoritate locale, există din belșug și implicit sunt ieftine, ceea ce
generează avantajul competitiv al costurilor reduse; producătorii autohtoni au un
puternic sentiment de respect

pentru “vechi“ , moștenit din strămoși; rețetele

bunicilor au fost mereu pe mâini bune și s-a păstrat în modul cel mai natural
autenticitatea.

Transferul de cunoştinţe şi formarea profesională pentru producătorii europeni de produse
tradiţionale privind metodologiile inovative de control a calităţii

1.2.Puncte slabe. Deceniile de colectivism forṭat, impiedicǎ asocierea în grupuri de
producători în interiorul cărora s-ar putea naṣte specializări pe etape și operațiuni,
crescând eficienṭa și competivitatea producției pe ansamblu.
Pe de altă parte, există și pericolul proliferării exagerate a rețetelor și produselor,
fiecare voind să fie titular,

astfel s-au nǎscut, de exemplu, zeci de atestate de

ṣunculiṭe ṣi chiar de mititei pe areale restrȃnse, dar care nu justificǎ o asemenea
diversitate. Se mai întâlnesc cazuri de substituiri ale materiilor prime scumpe, dar
greu de probat în lipsa controalelor adecvate, cu inerenta alterare a autenticitǎṭii, dar
si a calitǎtii.
În ceea ce privește igiena , siguranṭa produselor tradiționale, acestea reprezintă
rareori

un punct

forte, fabricanții neglijând adesea reguli elementare, apărând

riscuri

asupra sănătății consumatorilor, și poate avea un efect negativ asupra

percepției întregii categorii. Valoarea nutritivǎ trebuie, ca în cazul tuturor
alimentelor, judecată în ansamblul dietei și nu individual - slănina, de exemplu,
poate fi delicioasă și destul de simplu de manufacturat, dar consumul exagerat nu va
aduce beneficii.
1.3. Oportunitati. Politica Agricolă Comună PAC 2014 - 2020 pune un și mai mare
accent pe sprijinirea micii producții familiale, deci există consistente fonduri
europene care să ajute dezvoltarea comercială a acestui segment. Interesul
politicienilor (chiar dincolo de câștigurile electorale) de a fi dedicați tradițiilor și
patrimoniului național

duce la facilități legislative, de piață și chiar în termeni

financiari. Modernizarea agriculturii va spori resursele de materii prime, reducândule costurile, și în plus va atrage și fortă de muncă din rândul tinerilor.
Nu în ultimul rând percepția favorabilă a consumatorilor față de aceste produse ca
fiind sănătoase, gustoase a dus la organizarea periodică a unor târguri specializate,
consacrate, local sau în marile orașe. Implicit acești factori conduc la dezvoltarea
turismului în aceste zone și va mǎri numǎrul consumatorilor, inclusiv turiști strǎini.
Astfel se asigură și o dezvoltare regională echilibrată, folosindu – se programele
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speciale de finanțare alocate în acest sens, cât ți instrumentul pentru IMM –uri
propus în cadrul Orizont 2020.
1.4. Amenintari. Acestea pot fi împărțite în două mari categorii, și anume amenințări
izolate, în anumite situații și zone , precum și amenințări globale , referitoare la
contextul general socio–economic. Din prima categorie face parte, de exemplu,
ușurinta comercializarii, care

duce adesea la scăderea rigurozității, respectiv la

variații calitative. Sau grija faṭǎ de autenticitatea produselor, care trebuie sa fie în
primul rând a producătorilor, și să aibă la bază respectul față de consumator.
În cea de-a doua categorie intră laxitatea legislatiei – care poate fi dăunătoare prin
ușurința acordării atestatului; lipsa verificărilor și a controlului - deși produsele
tradiționale sunt supuse normelor generale de siguranță și etichetare, nici ANSVSA,
nici ANPC, nici rețeaua MADR nu au dat atenția cuvenită și obligatorie, cel puțin
din punctul de vedere al populației, cu riscurile de rigoare legate de sănătate. Tot aici
intră și „războiul inutil cu industria mare”: este suficient loc pe piață pentru alimente
tradiționale, ca și pentru cele „convenționale”, fiecare deservește la fel de bine
segmentului căruia i se adresează.
2. Roadmap – Raport
Concept.

„Roadmap”, harta , reprezintă un puternic instrument de gestionare a

neprevăzutului. Acest instrument există pentru că în peisajul de business apar mereu
elemente noi, care schimbă radical configurația „business plan” față de momentul
conceperii strategiei și al stabilirii obiectivelor. Termenul este cunoscut de manageri
și de specialiștii în strategie, pentru că este un instrument de urmărire a obiectivelor
din stadiul de idei până la stadiul de rezultate concrete. Pentru o viziune unitară,
obiectivele, fie că sunt pe termen scurt, mediu sau lung, sunt asociate unor soluții
tehnice, tehnologice specifice, care să permită transpunerea acestora în realitate.
Efectuarea unui roadmap are trei utilizări majore: ajută la stabilirea unui consens
între un set de nevoi și soluțiile care conduc la satisfacerea acestor nevoi ; asigură un
mecanism pentru previziuni de dezvoltare și asigură un cadru de planificare și
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coordonare a planului de dezvoltare.
Tema pusă în discuție a fost

“Cum vedeți dezvoltarea sectorului de produse

tradiționale în orizontul de timp 2020 din punct de vedere social, tehnologic,
economic, de mediu, politic și în ceea ce privește valoarea adaugată și a valorilor
etice? “ la care s-au completat și câteva idei de orientare, pe domenii, și anume:
Social: implicarea socială, importanța pentru societate – sănătate, locuri de muncă și
venit; importanța la nivel de individ, creșterea calității vieții.
Tehnologic: dacă este nevoie de mărirea capacității de producție; imbunătățiri
tehnologice; alte posibile influențe și modificări la nivel de modul de producție,
asigurarea siguranței alimentare, importanța nutritivă, modul de distribuție și de
vânzare, etc.
Economic: dacă se prevăd schimbări ale mediului economic ca urmare a dezvoltării
domeniului dar, și dacă domeniul conduce la creștere economică; regiuni care ar
putea avea o implicare mai mare; produse de nișă; utilizarea schemelor de protecție
europene și importanța lor economică – ex. export;
Mediu: influența domeniului asupra mediului din toate punctele de vedere –
aprovizionarea cu materii prime, procesare, distribuție și comercializare.
Politic: dacă este nevoie pentru stimularea domeniului de facilități fiscale (atât pe
piața internă cât și pentru export), calitatea legislației, idei de promovare alături de
turism, stimularea intrării în scheme de protecție europene, etc.
Valoare adaugata și valori etice: autenticitate, calitate, certificate de conformitate,
utilizarea de scheme de certificare a calității în vederea etichetării (de ex. “fără
contaminanți” sau cu „0” deșeuri, sau cu protecția mediului) etc.
Concluzii ale roadmapping - ului
2.1.Social . Când 50% din populația țării locuiește în mediul rural, este superfluu să
mai accentuăm importanța socială a sectorului agroalimentar. Agricultura și

Transferul de cunoştinţe şi formarea profesională pentru producătorii europeni de produse
tradiţionale privind metodologiile inovative de control a calităţii

procesarea constituie principala oportunitate a mediului rural și, chiar dacă la noi
îmbătrânirea și depopularea satelor sunt puțin sub media europeană, acestea sunt
semnale de alarmă care avertizează asupra necesității sprijinirii domeniului-pilon al
politicii comunitare. În acest context, produsele tradiționale sunt un segment
important de creștere a veniturilor țărănești, pe de o parte, și o sursă de alimente
nutritive care contribuie la dieta echilibrată, sanătoasă a populației.
2.2. Tehnologic. Referitor la necesitatea de a

mări capacități de producție :

capacitatea urmează piața; principalul debușeu al „tradiționalelor”, pe lângă orașe,
este turismul. Ieșirea din criză

a acestuia din urmă implică în primul rând o

infrastructură (drumuri mai ales), care să faciliteze accesul turiștilor (inclusiv străini)
în zonele de interes. Odatǎ realizat acest deziderat, mecanismele pieței vor regla
capacitatea de producție, eliminând totodată, treptat falsurile care (înca) populează
acest sector. Produsele tradiționale sunt condiționate (pe lângă piața urbană, cum s a spus) de turism, de venirea consumatorilor în zona de producție și nu invers. Este o
iluzie, în general, să ne gândim, cel puțin deocamdată, la exportul produselor în
cauză; ca și în celelalte state UE, produsele tradiționale sunt de regulă apanajul
producției mici, artizanale care, inevitabil, nu are mijloacele logistice pentru a se
angrena serios în export. Existǎ și excepții care întăresc regula, dar în acest caz
vorbim de o mixtură, de o producție pe cale industrială a tradiționalelor. O firma
mică, cu 10-20 angajați, greu poate produce pentru export și practicarea acestuia este
prea scumpă la o asemenea dimensiune.
2.3. Economic. Este o relație biunivocǎ între acest sector și economie în ansamblu.
Dezvoltarea sa necesită o piaṭǎ în creștere, cum limitarea sa în prezent e determinată
de starea precară a economiei, cu șomaj și putere mică de cumpărare. Vice versa,
creșterea nivelului de trai va spori consumul, determinând creșterea corespunzătoare
a sectorului produselor tradiționale. Veniturile mai mari atrase astfel vor îmbunătăți
atât nivelul vieții producătorilor, cât și sofisticarea producției, văzută în acest caz
atât ca inovații care să sporească siguranța fără să altereze autenticitatea, cât și ca
rigurozitate și lărgire a gamei sortimentale. Regiunile vechi administrative, au o
importanță majoră în acest context; Barăganul, de exemplu, unde fermele au fost
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mari, boierești sau de stat și cooperatiste, a făcut din țărani muncitori agricoli, mai
puțin legați de produse vechi, deosebite. În schimb, zonele de deal si de munte au de
oferit un patrimoniu gastronomic real și special.
2.4. Mediu. Această relație este una în care, mai mult decât în altele, trebuie să
predomine echilibrul. Depopularea rurală, abandonarea producției agroalimentare
pot fi, aparent, o binefacere pentru mediul asfixiat de ingrășăminte, pesticide și
reziduuri în general, dar acesta e un lux pe care nu și-l permite nimeni, cu atât mai
puțin noi, românii, având în vedere cât de mulți trăiesc în rural. Ca atare, producția
agroalimentară trebuie să crească, fiind, alături de turism, principalul atu al țării. Dar
această creștere trebuie să țină cont de mediu, având în vedere resursele limitate
legate de apă, sol și chiar aer. După ce vom arăta că suntem capabili să realizăm și să
păstrăm un mediu sănătos în orașe, trebuie să ne îndreptăm atenția în egală măsură
asupra ruralului. Dacă un mic abator sacrifică doar câteva animale pe zi/săptămâna,
sau o făbricuță procesează o cantitate scăzută de materie primă, nu înseamnă că nu
poluează mai puțin (proporțional) și nu consumă energie și alte resurse. De aceea,
normele de protecție a mediului trebuie treptat implementate și în lumea satelor,
dacă vrem să ne bucurăm de această zonă pe termen lung, atât productiv, cât și
recreativ.
2.5. Politic. Facilitățile fiscale sunt o pârghie importantă, utilizată în orice stat care
dorește să stimuleze un sector în care consideră că posedă reale avantaje competitive.
Deci aceste facilități trebuie să creeze producție, calitate, care să fie apreciate de piață
și să genereze la rândul lor bunăstare pe lanț, inclusiv statului care le-acordat, nu să
fie un gen de ajutor social. Au fost cazuri în care unele subvenții s-au dat numai din
rațiuni politice, pentru capital electoral în aceste zone rurale, precum și alte facilități
de care se foloseau alte persoane decât cele îndreptățite.
Facilitățile de altă natură au, la rândul lor, două tăișuri; spre exemplu, ANSVSA a dat
cu prea mare generozitate astfel de facilități în sectorul siguranței alimentelor - este
normal să nu se pretindă, ca în industrie, stȃnei din munte unde se face brânza
instalații de inox și pardoseli de gresie, dar marii beneficiari ai facilităților nu au fost
ciobanii, ci fabricile de mezeluri și lactate care ar fi trebuit ca, după o perioadă de
tranziție, să respecte integral standardele europene de igienă. Aceasta presupunea, ca
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în întreaga industrie, un major efort investițional, de care fabricile în cauză au fost
scutite în baza acestor facilități, obținând relativ ușor atestate pentru produse
tradiționale și continuând să opereze în aceleași condiții precare. Rezumând,
facilitățile de orice gen trebuie să fie justificate economic, corect aplicate și să aibă în
vedere, pe lângă sănătatea și interesele consumatorilor, competiția loială. În caz
contrar, efectul lor este puternic detrimental, nu atât pentru bugetul național, cât
pentru mediul economic și social în ansamblu.
2.6. Valoare adăugată și valori etice. Principala calitate a produselor tradiționale
(alături de asigurarea subzistenței producătorilor) este valorificarea materiilor prime
locale prin valoare adăugată și, deci, venituri pe masură. Rețetele în general simple,
bazate pe câteva ingrediente procesate uneori la fel de simplu, devin produse de
calitate, apreciate de consumatori și remunerate în consecinṭǎ. Ca orice activitate
umană generatoare de venituri, și acest segment necesită control, altfel își pierde
rapid orice valoare. Autenticitatea este, cel puțin teoretic, mai bine pastrată prin noul
ordin MADR. Dacă direcțiile județene tratează cu seriozitate aceste reglementări,
atestatele trebuie să aibă la baza o rețeta autentic tradițională, examinând riguros
dovezile acestei autenticități, precum și verificarea la fața locului a conformității cu
ceea ce se declară în cererea de atestare. Însă și mai important decăt aceasta este
verificarea în continuare a respectării rețetei și a modului de fabricație, precum și a
conformității cu normele de siguranță si de etichetare; în acest mod vor fi filtrate cele
peste 4 000 de entități înregistrate până în prezent.
Producătorii înșiși au un cuvant și mai greu în păstrarea autenticității și veridicității
alimentelor tradiționale, pentru că este în primul rând interesul lor ca sectorul să se
dezvolte, favorizând pe cei corecți. De aceea, adoptarea treptată a unor mecanisme
de [auto]control similare celor europene este un deziderat la care trebuie să
contribuie

direcțiile

județene,

informând

și

educând

producătorii

asupra

perspectivelor extrem de pozitive, dar și asupra rigorilor legii și pieței.
Certificarea de către organisme private, neutre și recunoscute, este urmatoarea etapă
și cea mai sigură , deși are anumite costuri, pe care volumul realizat de un grup de
producători le poate absorbi, facându-le neglijabile în comparație cu câștigurile de
imagine și financiare.
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În ceea ce privește mesajele pe care trebuie să le transmită acest proces de garantare a
autenticității, primul canal publicitar este eticheta. Aceasta trebuie să fie corectă și nu
inșelatoare și să informeze deplin asupra conținutului. Cum acesta din urmă este, în
general, limitat la câteva ingrediente, simpla lectură a acestei etichete “curate” va
cuceri mulți consumatori. O altă soluție ar fi abandonarea atacurilor reciproce între
industrial - convențional pe de o parte, și meșteșugăresc - tradițional, pe de altă
parte.
Concluzii generale.
Rezultatele valoroase ale acestor analize efectuate în cadrul exercițiului de foresight
vor fi folosite pentru:
-

Informarea factorilor de decizie și a celor care alcătuiesc strategii, politici de
dezvoltare asupra principalelor aspecte ridicate pentru o mai bună abordare
și sprijinere a producției alimentelor tradiționale, în special din cadrul MADR;

-

În cadrul acțiunilor de continuare a proiectului și după predarea finală, mai
precis în etapa de exploatare a rezultatelor, concluziile vor sta la baza unor
depuneri ulterioare de propuneri de proiecte pe plan național;

-

Compararea cu analize și date similare existente la partenerii din consorțiu,
pentru eventuale parteneiate europene.

Anexe
Exercițiu Foresight - analiza SWOT
Exercițiu Foresight - roadmap
Analiza SWOT - chestionare completate
Roadmap - chestionare completate

Transferul de cunoştinţe şi formarea profesională pentru producătorii europeni de produse
tradiţionale privind metodologiile inovative de control a calităţii

