
Agricultorii din Sibiu au cele mai mari salarii din Romania
Nu are cea mai mare suprafata agricola, dar Sibiul are cei mai multumiti lucratori in agricultura. O analiza
a Econ.
  
  Text arata ca salariul mediu al agricultorilor din Sibiu este cel mai mare raportat la celelalte judete din
tara. Sibienii care lucreaza in domeniul agicol au reusit sa castige, in medie, 1.381 lei / lunar. Pe a doua
pozitie se afla judetul Galati, unde cei care muncesc in agricultura au reusit sa aiba un venit mediu de
1.344 lei. Ceva mai putin, 1.329 lei au castigat cei care muncesc pamantul in Suceava. Niciunul dintre
judetele care sunt in Top 3 la capitolul venituri din agricultura nu are cea mai mare suprafata agricola,
unde pe primul loc se afla judetul Timis.
  
  Potrivit analizei citate, la polul opus, cele mai mici salarii sunt in Harghita si Covasna, doua dintre cele
mai sarace judete din tara, dupa un top realizat in ceea ce priveste gradul de bogatie sau saracie realizat
tot de Econ.
  
  Text. Agricultorii din Harghita au avut un castig salarial de 892 de lei. in acelasi timp, angajatii din
domeniul agricol din judetul Covasna au avut un salariu de 853 de lei.
  
  Salariile agricultorilor nu sunt mai mari in zonele cu potential agricol mai mare sau unde sunt productii
mai mari. Potrivit analizei, este foarte greu de gasit un criteriu care sa explice diversitatea salariala din
domeniul agricol, deoarece, de exemplu, Valcea este pe a patra pozitie in topul national al salariilor
incasate de agricultori, dar in Valcea, cea mai mare parte a populatiei ocupate activeaza in domeniul
serviciilor, spre deosebire de judetele Olt si Mehedinti, unde cea mai mare parte a populatiei se ocupa cu
agricultura. Cu toate acestea, judetul Olt este pe locul 13, in timp ce Mehedinti este pe pozitia 39 in topul
salariilor incasate de persoanele care lucreaza in agricultura.
  
  Datele sunt valabile pentru luna aprilie a anului 2011, acestea fiind ultimele date disponibile si se refera
si la activitatile de silvicultura, vanatoare si pescuit etc.
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