Iuliana IONEL1
1

Institutul de Economie Agrară al Academiei Române, Bucureşti
Autor corespondent – email: 48ionel@gmail.com

CARNEA DE PORC ROMÂNEASCĂ DIN PERSPECTIVA
PROGNOZELOR INTERNAȚIONALE
Consumul cărnii de porc este cel mai popular în România, reprezentând mai mult de jumătate
din consumul total anual pe cap de locuitor. Odată cu ridicarea interdicției de export pentru carnea de
porc românească pe piața UE (2014) specialiștii din domeniu se așteptau ca acest lucru sa constituie
un impact pozitiv asupra exporturilor odată cu satisfacerea cererii interne și reducerea importurilor.
Cu toate acestea, embargoul rusesc pentru cărnea de porc din UE a facut ca Romănia să devină alaturi
de alte țări din Europa de Est un debușeu al marilor producători de carne de porc din Europa de Vest.
In aceste condiții, prognozele expertilor internaționali înclină către continuarea dependentei
sectorului românesc al cărnii de porc de importurile de carne de porc congelată și refrigerată.
Creșterea productivității, pe baza reducerilor de preț și a îmbunătățirii eficienței tehnologice,
reprezintă motorul de creștere principal pentru producția de carne de porc în țările în curs de
dezvoltare. Se apreciaza ca în comparație cu deceniul precedent, creșterea consumului de carne de
porc va fi mai lent, din cauza costurilor ridicate de producție și a încetinirii procesului de creștere a
populației.
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ROMANIAN PIGMEAT FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL
FORECASTS
Pork is the most popular meat type in Romanians’ consumption, accounting for more than
half of total meat consumption per capita. With the lifting of the export ban on Romanian pork on the
EU market (2014), the experts expected that this would have a positive impact on exports with the
satisfying of domestic demand and decrease of imports. In spite of this, the Russian embargo on the
EU pork made Romania become, like other countries from Eastern Europe, an outlet of the big
Western European pork producers. In these conditions, the forecasts of international experts tend to
point to the continuation of the Romanian pork sector dependence on frozen and refrigerated pork
imports. Productivity increase, based on price cuts and technological efficiency improvement,
represents the main driver for increasing pork production in the developing countries. It is estimated
that compared to the previous decade, pork consumption will increase more slowly, due to high
production costs and slowdown in population growth.
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