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Industria alimentară se poate numi ca una din 
cele mai importante sectoare a oricărui stat, inclusiv 

şi a Republicii Moldova, reprezentând baza 

„aprovizionării” populaţiei cu produse alimentare. 
Această industrie este semnificativă în economia 

ţării şi rămâne a fi una strategică.  

Situaţia întreprinderilor din industria 

alimentară şi a băuturilor este destul de dificilă. 
Lipsa de materii prime, lipsa protejării din partea 

statului, pătrunderea neînsemnată pe pieţile externe, 

relaţiile dintre Republica Moldova şi ţările 
occidentale, toate particularităţile susnumite duc la 

micşorarea eficienţii producătorilor autohtoni şi 

scăderea competitivităţii a acestora. 
Această situaţie s-a agravat cu fenomenul 

negativ al naturii ca seceta anului 2007. Pierderile 

totale în urma acestei cataclizme nu sunt estimate 

definitiv şi sunt relative.  Seceta  care a compromis 
recolta din acest an exercitată o serie influenţe, 

unele paradoxale, asupra unor sectoare ale industriei 

alimentare. Astfel, în mod bizar, industria cărnii pe 
termen scurt a beneficiat de secetă, deoarece din 

cauza problemelor financiare, producătorii din 

sectorul zootehnic sunt nevoiţi să sacrifice în masă 
şeptelul de animale. Însă, asemenea sectoare ca 

fabricarea produselor lactate şi conservelor de fructe 

şi legume, precum şi a produselor din tutun suferă 

din cauza deficitului de materie primă. Pierderile 
sunt enorme, însoţite de majorarea preţurilor la 

produsele alimentare şi de noi dificultăţi pentru 

agricultorii şi autorităţi în aplanarea crizei. Pe acest 
fundal, comunitatea internaţională a început să 

acorde Republicii Moldova diferite ajutoare 

financiare şi materiale. În acelaşi timp, autorităţile 

caută mecanisme pe termen lung, care ar permite 
evitarea unor consecinţe atât dramatice în viitor. 

Deci, seceta din anul curent se reflectă asupra 

situaţiei în industria alimentară deoareace ea este 
interdependentă de agricultura ţării. 

Industria de prelucrare a cărnii şi produselor 

din carne este o industrie strategică pentru 
Republica Moldova şi este preocupată de 

producerea produselor de prima necesitate. 

După cum se ştie carnea şi produsele din 

carne constituie o sursă alimentară de bază în hrana 
omului. Prin compoziţia chimică echilibrată în 

trofine cu valoarea biologică ridicată, proteine 

complete, grăsimi, substanţe minerale şi vitamine, 
digestibilitatea înaltă şi calităţile sale dietico-

culinare apreciabile, carnea reprezintă un aliment 

indispensabil în hrana omului. 
În conformitate cu calculele FAO (Food and 

Agriculture Organization of the Unated Nations) 

prezentate în tab.1 producerea mondială a cărnii în 

2006 a crescut cu 1,6% faţă de anul 2005. Dar în 
acelaşi timp vânzările mondiale a cărnii au crescut 

numai cu 0,6%. 
 

Tabelul 1. Examinarea pieţei mondiale de carne. 

Indicatorii 
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milioane tone (%) 

Producerea 

cărnii, total 

din care: 
260,3 268,1 272,5 +1,6 

De bovină 63,1 64,3 65,9 +2,5 

De  găină 78,9 81,9 81,0 -1,1 

Porcină  100,4 103,7 107,0 +3,2 

Ovine  12,7 13,0 13,3 +2,6 

Vânzările totale, 
din care 

19,0 20,5 20,7 +0,6 

De bovină 6,1 6,5 6,7 +2,9 

De  găină 7,5 8,3 8,0 -3 

Porcină  4,5 4,7 4,9 +3,2 

Ovine  0,71 0,78 0,81 +4,2 

Totodată cu creşterea producerii cărnii se 

manifestă creşterea consumului cărnii pe un cap 

locuitor în lume, după datele, prezentate în tab.2, se 
observă că în mediu, anual se consumă de către un 

individ, circa 42 kg de carne, dar dacă îl detaliem 

acest indicator în originea ţărilor după gradul de 
dezvoltare, atuncea observăm, că în ţările dezvoltate 

acest consum este de 83 kg în anul 2006, ceia ce în 

2,5 ori mai mult decât în ţările cu economia în curs 

de dezvoltare. Dar populaţia Republicii Moldova cu 
fiecare an consumă mai multă carne şi această 

creştere se datorează majorării volumelor de 

producere a cărnii şi cu părere de rău scăderii 
numărului total al populaţiei. Dar comparând acest 

indicator cu situaţia mondială observăm că ţara 

noastră este aproximativ la acelaşi nivel cu ţările 

aflate în curs de dezvoltare.  
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Tabelul 2. Consumul cărnii pe un cap locuitor 

kg/an 
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În lume 40,8 41,5 41,7 +0,5 

Ţările dezvoltate 82,2 83,1 83 -0,1 

Ţările în curs de dezvoltare 29,8 30,7 31,1 +1,3 

Republica Moldova 30,2 30,3 37,6 +24 

 
Cu toate că industria de producere şi 

prelucrare cărnii şi produselor din carne deţine o 

pondere mică în volumul total al industriei 

alimentare şi a băuturilor al Republicii Moldova în 
mediu 6-7%  ea este de o importanţă vitală deoarece 

este supusă cererii zilnice din partea consumatorilor 

autohtoni şi nu numai. 
 

Tabelul 3. Evoluţia dezvoltării a industriei de 

prelucrare a cărnii 
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Producerea cărnii, tone 8979,1 5858,4 2204,1 -62,4 

Producerea mezelurilor, 
tone 

12966,3 14084,0 12522,9 -11,1 

Conserve din carne, tone 2200,4 635,7 434,8 -31,6 

Export carne, mii dolari 
SUA 

8728,0 1902,8 * - 

Export  preparate din 
carne, din peşte, mii 

dolari SUA 

2969,0 1329,1 * - 

Import carne, mii dolari 
SUA 

19934,3 32146,0 * - 

Import preparate din 
carne, din peşte, mii 
dolari SUA 

6372,6 8835,6 * - 

* - datele perioadei corespunzătoare la momentul 
elaborării articolului lipseau 

 
Conform datelor prezentate de către 

Ministerul agriculturii şi industriei alimentare 

consumul intern anual al cărnii este de cca. 135 mii 
tone. În anul 2006 în Republica Moldova a fost 

produsă aproximativ 98 mii tone de carne ceia ce cu 

13 mii tone mai mult în comparaţie cu anul 2005. 
Deci pentru satisfacerea cerinţelor interne noi am 

importat 37 mii tone de carne. 

Pentru o analiza mai amplă vom decurge la 

datele statistice a Republicii Moldova, care sunt 
reflectate în tabelul 3. Analizând aceste date noi 

putem menţiona ca pe parcursul la trei ani 

producerea cărnii în unităţi naturale descreşte 
esenţial ajungând în 2006 să micşoreze cu circa 

63%, dar analizând situaţia din cadrul producerii 
mezelurilor vedem o tendinţă opusă, adică în 2005 

ea a crescut cu 2 tone, dar în anul următor se 

evidenţiază descreştere în aceleaşi proporţii, în 
unităţi procentuale – 11%. Deci putem face 

următoare concluzie că în industria cărnii persistă o 

problemă esenţială legată de lipsa materiei prime, 

tot acest lucru ne arată şi importul cărnii care în 
2006 era de 17 ori mai mare decât exportul.  

Nu ne rămâne decât să constatăm un eşec al 

economiei de piaţă în sectorul zootehnic al 
Republicii Moldova, deoarece pierderile valutare 

pentru acoperirea satisfacţiei interne în aceste 

produse sunt esenţiale, ceea ce duce la provocarea 
deficitului comerţului exterior al ţării. 

La finele anului 2006, conform relatărilor 

mass-media, situaţia din sectorul zootehnic a 

constituit obiectul unei discuţii în cadrul şedinţei a 
conducerii supreme a ţării. Conform noutăţilor 

stipulate în revista „B&F-Profit” Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare, în colaborare 
cu Ministerul Finanţelor, va elabora propuneri 

privind restituirea TVA la importul resurselor de 

prăsilă, utilajelor tehnologice şi al tehnicii destinate 

utilării şi deservirii fermelor zootehnice. Scopul 
acestor propuneri este de a încuraja producţia de 

lactate şi carne de vită. Totodată în acest scop 

Banca Naţională va elabora modificări în legislaţia 
sistemului de acordare a creditelor acestor categorii 

de agricultori. De şi aceste propuneri au avut loc în 

luna martie, mai este nevoie de timp că în final să 
putem concluziona eficienţa acestor propuneri. 

Soluţionarea multiplelor şi complecatelor 

probleme ardente pentru industria cărnii necesită o 

identificare a factorilor nefavorabili pentru 
stimularea şi menţinerea interesului gospodăriilor 

ţărăneşti şi fermierilor faţă de creşterea bovinelor şi 

porcinelor, sporirea aportului acestor gospodării 
pentru asigurarea maximum posibilă a consumului 

intern de produse din carne, creşterea suficientă a 

exportului acestora. Ce paralel ar da un dublu efect 
prin rezolvarea problemelor de originea socială în 

spaţiul rural. 
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