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Rezumat
Pandemia COVID-19 a afectat fiecare sector al economiei. Șocul indus de pandemie
este un test important pentru reziliența economiilor din Europa Centrală și de Est.
Întreprinderile și factorii de decizie politică, deopotrivă, trebuie să răspundă eficient
peisajului economic în schimbare rapidă.
În ciuda creșterii sale constante și a rezilienței
relative, industria agroalimentară a fost, de
asemenea, afectată. Deși șocul a necesitat
un răspuns cuprinzător pentru a sprijini cei
afectați, a accelerat, de asemenea, anumite
tendințe care s-au dezvoltat deja în industria
agroalimentară. Această analiză utilizează
istoricul structural și dezvoltarea recentă a
industriei agroalimentare legate de pandemie
în Europa Centrală și de Est pentru a identifica
modul în care se va dezvolta agroalimentarea în
viitor în diferite circumstanțe exogene.

Tendințe de dezvoltare și
caracteristici
Principalele vulnerabilități interne din Europa
Centrală și de Est, care ar putea înăbuși
creșterea în timpul șocurilor economice includ
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îmbătrânirea forței de muncă, lipsa forței
de muncă, o presiune în creștere asupra
competitivității costurilor și o dependență
ridicată de piețele externe. În plus, există
și vulnerabilități specifice industriei
agroalimentare. Acestea includ o pondere
în scădere a ocupării forței de muncă în
agricultură, volatilitatea în producție, costurile
de adaptare a producției, precum și dependența
de import și cererea determinată de export
pentru producători specifici.

Harta impactului COVID-19
Șocurile de impact legate de pandemia
COVID-19 asupra industriei agroalimentare
sunt de trei ori. Cele mai directe sunt
șocurile reale, care includ modificări ale
cererii și blocaje din partea ofertei. Al doilea
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tip de șocuri sunt șocurile financiare. Prin
impulsurile din sectorul financiar, industria
agroalimentară se va confrunta cu mai
multe dificultăți în achiziționarea investițiilor
și capitalului necesar, fiind în același timp
supusă unor fluxuri internaționale limitate
de capital. Al treilea tip de șocuri se referă la
schimbări comportamentale, atât din partea
consumatorilor, care își pot schimba tiparele
de consum în funcție de nivelul de aversiune la
risc, cât și din partea firmelor, cu o incertitudine
crescândă cu privire la producția viitoare și la
modificările legislative potențiale.

Previziune - Analiza scenariului
Viitorul pe termen scurt și mediu al industriei
agroalimentare este analizat prin prisma a
patru scenarii, luând în considerare politicile
economice, publice și alți factori externi.

Viitorul agroalimentar
Pandemia COVID-19 a perturbat semnificativ
toate sectoarele din industria agroalimentară
din Europa Centrală și de Est. Aceste
întreruperi, deși au provocat un impact negativ
mare, au accelerat și tendințele la care industria
ar fi trebuit să se adapteze indiferent. Cele
mai importante dintre aceste tendințe sunt
digitalizarea și schimbarea preferințelor
consumatorilor. Acești acceleratori creează
oportunități pentru o recuperare mai durabilă.
Cu toate acestea, diferiți actori din lanțul valoric
agroalimentar trebuie să se pregătească
pentru schimbări structurale mai mari care
vor avea impact asupra sectorului, printre care
schimbările climatice și reglementări de mediu
mai stricte. Într-o anumită măsură, pandemia
este un preambul al acestor schimbări.

Politici publice și alți factori
De la nefavorabil la favorabil

Matrice generală pentru industria agroalimentară
Un consummator nou

Recuperare totală

• Consumatorii care favorizează
produsele locale
• Importanța crescândă a valorii
nutriționale
• Trecerea la gătit acasă benefică pentru
comercianții cu amănuntul, afectând în
mod negativ HoReCa

•
•
•
•

Distorsiune și perturbare

Un nou regulament

•
•
•
•
•

Livrarea în exces de bunuri
Perturbarea fluxurilor de muncă
Scăderea cererii interne
Investiții interne și străine reduse
Noi politici și reglementări care
generează costuri suplimentare

Fluxuri de muncă neîntrerupte
Presiuni de preț ușurate
Fără întreruperi comerciale
Schimbarea preferințelor
consumatorilor, creând oportunități de
creștere pentru jucătorii locali mai mici

• Noi politici și reglementări care
generează costuri suplimentare
• Protecționismul scade concurența,
riscul de complicații comerciale
• Concurență supusă unor propuneri de
valoare digitale

Factori economici
De la negativ la pozitiv
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Industria agroalimentară din
România: tendințe cheie și
caracteristici înainte de COVID-19
Industria Agroalimentară din România
IÎn 2018 și 2019, PIB-ul din România a crescut
cu aproximativ 4%. Creșterea este atribuită
locației strategice a României, creșterii cererii
consumatorilor și îmbunătățirii climatului de
afaceri. În cadrul economiei, agricultura joacă
un rol important. Țara are aproape 4 milioane
de ferme, ceea ce reprezintă o treime din toate
exploatațiile din întreaga Uniune Europeană.
Mai mult, spre deosebire de cea mai mare
parte a regiunii, sectorul agricol din România se
remarcă că are o ofertă adecvată de lucrători.
De asemenea, are resurse de apă și teren
adecvate. Sectorul agricol român are cea mai
mare pondere a numărului total de locuri de
muncă în țările CEE (de departe - cu aproximativ
15 puncte procentuale peste mediana CEE în
2017). Cu toate acestea, această cotă a scăzut
constant, de la aproximativ 33% în 2005 la
aproximativ 23% în 2017.
Valoarea producției agricole a cunoscut o
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creștere considerabilă în toate sectoarele în
ultimii 10 ani. Structura agriculturii românești
este următoarea: în jur de 66% producția
vegetală, aproximativ 25% este reprezentată
de producția animală, prelucrarea reprezintă
aproximativ 8%, iar ultimul 1% reprezintă
producția de servicii agricole.
Așa cum se arată în graficul de mai jos,
România stabilește marca de apă ridicată din
CEE pentru ponderea în valoarea adăugată
brută totală la fabricarea produselor
alimentare, a băuturilor și a produselor din
tutun, semnificativ peste mediana CEE,
indicând un sector de procesare a alimentelor
bine dezvoltat . Acest lucru sugerează că
România va fi probabil mai expusă decât
alte țări din ECE la orice schimbări ale cererii
de bunuri cu valoare adăugată mai mare.
Principalele subsectoare din procesarea

INDUSTRIA AGROALIMENTARĂ DIN ROMÂNIA

Figura 1. Agricultură, pondere în valoarea adăugată brută totală (%)
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alimentelor din România și categoriile de
produse sunt: procesarea cărnii, prelucrarea
laptelui și a produselor lactate, produsele
din pește, fructele și legumele (sub formă de
gemuri, marmelade și conserve de legume) și
produsele de panificație.
Potrivit USDA FAS, "Produsele" naturale "și
organice rămân oarecum limitate în România.
Industria locală de prelucrare a produselor
alimentare nu a lucrat în mod constant pentru
a dezvolta aceste segmente, deoarece baza
de consumatori pentru aceste produse trebuie

să aibă încă un venit ridicat. Furnizorii locali
care oferă produse ecologice gata de consum
în România rămân limitați, iar prețurile pentru
aceste articole sunt ridicate. Există o lungă
tradiție de a consuma carne procesată și fructe
de mare în România. Aceste produse rămân
populare și devin din ce în ce mai "premium",
din ce în ce mai multe produse din fructe de
mare, pui, curcan, gâscă și rață. De asemenea,
producătorii comercializează aceste produse
ca fiind mai sănătoase (de exemplu, fără
ingrediente artificiale etc.). Stilurile de viață
aglomerate și interesul pentru produse mai

Figura 2. Fabricarea produselor alimentare, a băuturilor și a produselor din tutun, ponderea în
valoarea adăugată brută totală (%)
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sănătoase au fost, înainte de pandemie,
prognozate ca o creștere constantă a cererii de
produse de sănătate care ar include astfel de
produse organice.
Conform celor mai recente date disponibile,
piața cu amănuntul a României a valorat
37,2 miliarde EUR în 2018, cu 2.500 de firme.
Cumpărăturile online au fost prezentate
ca o zonă de posibilă expansiune pentru
comercianții cu amănuntul, doar 8% din
gospodăriile românești comandând online.

Industria hotelieră a crescut constant în ultimii
opt ani. În 2018, industria hotelieră românească
totală a fost evaluată la aproximativ 1,15
miliarde EUR, o creștere cu zece la sută față
de 2018. Un sector HoReCa puternic sau în
creștere aduce diverse implicații pentru tiparele
de consum și oportunitățile de creștere a
procesării alimentelor, făcând din impactul
pandemiei un aspect relevant preocupare care
necesită explorare (găsită mai jos în secțiunea
3).

Rolul comerțului internațional în industria
agroalimentară
În ultimele decenii, s-a observat
internaționalizarea semnificativă a procesului
de producție pe tot globul. Dezvoltarea
lanțurilor valorice globale (GVC) oferă
numeroase oportunități producătorilor și
consumatorilor, dar prezintă și anumite riscuri,
în special în timpul șocurilor neașteptate
din economie, cum ar fi de ex. solicitați șoc
într-o țară care poate fi transmis în amonte
(către furnizorii de intrare) sau în aval (către
consumatori), mărind șocul inițial. Pentru a
evalua vulnerabilitățile specifice rezultate din
legăturile lanțului de aprovizionare, au fost
analizate dependențele de import și export,
inclusiv legăturile directe și indirecte, ale
industriei agroalimentare din România și din
alte țări din CEE.

Dependența de import a industriei
agroalimentare din România
Import-dependență legată de intrările
intermediare
Utilizarea intrărilor, bunurilor și serviciilor
intermediare importate într-o anumită
economie reprezintă un flux de bani care
curge din economia internă către țări străine.
Dependența de import intermediar poate fi
analizată în două moduri - ca dependență
directă de import (numită și conținut de import)
și dependență indirectă de import - o sumă a
acestor doi indicatori oferă o imagine completă
a cantității totale de intrări intermediare
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necesare pentru a produce o unitate de
producția industriei agroalimentare. Deși cu cât
este mai mare valoarea conținutului total de
import, cu atât este mai mare vulnerabilitatea
la șocurile comerciale, se consideră că o
anumită cantitate de import aduce efecte
pozitive, cum ar fi facilitarea diversificării
produselor și declanșarea efectelor proconcurență, inducând reduceri de costuri și
îmbunătățiri ale calității produsului final .
Industria agroalimentară din România are
o dependență foarte scăzută a inputurilor
intermediare importate - este de fapt cea
mai scăzută din întreaga regiune, cu o
dependență totală a importurilor de 0,17 în
recolta și producția animală, 0,07 în pescuit
și acvacultură și 0,17 în sectorul producției de
produse alimentare și băuturi.
Import-dependență legată de componentele
cererii finale
• Consumul de bunuri importate de către
gospodăriile din două din cele trei sectoare
ale industriei agroalimentare este
substanțial mai mic în România decât
în regiunea CEE (în sectorul culturilor și
producției animale - 0,10 față de 0,23 în
medie - și sectorul producției de alimente
și băuturi - 0,16 vs 0,32 medie). Cu toate
acestea, este printre cele mai ridicate din
regiunea CEE din sectorul pescuitului și
acvaculturii (0,86).

ROLUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL ÎN INDUSTRIA AGROALIMENTARĂ

Figura 3. Conținutul de importuri directe și indirecte legate de intrările intermediare ale sectorului
agroalimentar din România și țările din CEE
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Figura 4. Dependența directă de import legată de componenta cererii finale a industriei
agroalimentare din România și țările din CEE
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• Cheltuielile pentru consumul final importat
din sectorul guvernamental în industria
agroalimentară sunt destul de scăzute
și sub media regiunii pentru culturile și
producția animală, precum și pentru sectorul
producției de alimente și băuturi, dar, din
nou, mult mai mare în sectorul pescuitului și
acvaculturii 0,72 vs. 0,45 în medie)
• Formarea brută de capital în România
este moderat scăzută în întreaga industrie
agroalimentară, cu o valoare de 7pp mai
mare decât media în sectorul pescuitului
și acvaculturii (totuși la un nivel moderat
scăzut de 0,17) și mai mică decât media CEE
în restul celor două sectoare.

Intensitatea exporturilor industriei
agroalimentare din România
Datorită liberalizării comerțului pe piețele
globale, inclusiv pe piețele agroalimentare,
competitivitatea exporturilor a devenit din ce
în ce mai importantă în asigurarea succesului
pe termen lung al companiilor, contribuind la
crearea avantajului lor competitiv.
Industria agroalimentară a României are o
intensitate scăzută a exportului - este de fapt
a 2-a industrie agroalimentară cel mai puțin
exportatoare din regiunea CEE, cu doar 14% din
exporturile în producția vegetală și animală,
14% în sectorul pescuitului și acvaculturii și 7%
în sectorul producției de alimente și băuturi.

Vulnerabilități macro identificate
Dezvoltarea în continuare a creșterii economice
a României este în pericol din cauza lipsei
eforturilor de reformă durabile. În ultimii ani,
creșterea economică a fost condusă de cererea
internă puternică și creșterea salariilor. Cu toate
acestea, acest lucru implică un rol puternic
al consumului în creștere și, astfel, finanțele
publice ale țării au scăzut și mai mult în deficit.
Acest lucru, combinat cu lipsa forței de muncă
și a competențelor împiedică potențialul de
creștere al României.
Potrivit FMI, "cu dezechilibrele macroeconomice
care devin din ce în ce mai evidente, erodând
tampoanele și subminând capacitatea
României de a rezista șocurilor adverse, există
riscul ca convergența veniturilor cu UE să sufere
un retrograd. Riscul intern cheie este creșterea
vulnerabilității cauzată de șocurile politice,
inclusiv stimularea fiscală suplimentară sau
regresul reformelor structurale. Pe plan extern,
riscul cheie provine dintr-o încetinire externă
mai pronunțată decât se aștepta, care ar lărgi
deficitul de cont curent, mărind presiunile de
finanțare. " În consecință, FMI a avertizat că,
deși datoria și rezervele publice moderate ale
României pot oferi o amortizare temporară,
aceste tampoane se pot dovedi insuficiente în
cazul unui eveniment advers (care ar include
cu siguranță o pandemie care perturbă
lanțurile de aprovizionare globale și obiceiurile
consumatorilor).
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Conform evaluării Comisiei Europene pentru
2020, România nu a înregistrat niciun progres
în: asigurarea implementării cadrului fiscal
național, îmbunătățirea competențelor prin
creșterea relevanței pe piața muncii a educației
profesionale și îmbunătățirea predictibilității
luării deciziilor. Riscurile pentru competitivitatea
României provin atât din factori de cost, cât
și din factori non-cost. Potrivit CE, "o rată de
participare a forței de muncă foarte scăzută
și o scădere a populației active, din cauza
schimbărilor demografice, inclusiv a emigrației,
au dus la lipsa forței de muncă și a calificărilor și
la nepotriviri".

În timp ce creșterea costului forței de muncă
a scăzut în ultimii ani, rata de creștere este
încă una dintre cele mai ridicate din UE și a
depășit ritmul de creștere a productivității. În
ceea ce privește inactivitatea pieței muncii,
aceasta a scăzut, dar este încă una dintre cele
mai ridicate din UE. Mai mult, România a fost
afectată de performanțe slabe de cercetare
și inovare, care împiedică grav inovarea în
economie. Cheltuielile publice și private pentru
cercetare și dezvoltare rămân printre cele mai
scăzute din UE.

VULNERABILITĂȚI MACRO IDENTIFICATE

Concluzii - vulnerabilități macro cheie

Model de creștere condus de consum

Tampoane de datorii și rezerve inadecvate.

Solduri comerciale negative: dinamica
puternică a importurilor depășește
exporturile.

Rată foarte mică de participare a forței de
muncă.

Deficiențe semnificative de forță de muncă
și abilități.

Demografie nefavorabilă și emigrare.

Dezechilibrele macroeconomice din ce în ce
mai evidente.

Deficiențe de abilități și nepotriviri.

ROMANIA
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VULNERABILITĂȚI MACRO IDENTIFICATE

Cartografierea impactului
COVID-19
Perturbarea cauzată de COVID-19 este unică și nu poate fi comparată cu alte crize
din ultimii ani, inclusiv Marea Recesiune din 2009. Incertitudinea ridicată în ceea ce
privește durata, profunzimea și lipsa prescripțiilor gata "din manualele economice"
necesită o analiză robustă a scenariului. Dar există un consens că impactul
COVID-19 este prezent atât asupra cererii, cât și a ofertei economiei. De asemenea,
am putea distinge șocurile reale, șocurile financiare, precum și așteptările în analiza
economică a acestui șoc.
Tragem concluzii pe baza datelor privind răspândirea pandemiei și a mortalității
acesteia, activitatea economică, precum și măsurile luate de guvern - restricții
impuse și sprijin acordat. Datele sunt, de asemenea, comparate cu cele ale mediilor
din întreaga regiune pentru a măsura cât de bine s-a comportat țara în ceea ce
privește limitarea răspândirii și susținerea cetățenilor săi.

The COVID-19 Pandemic in Romania
Pandemia COVID-19 a afectat în mod direct
mii de oameni din Europa Centrală și de Est.
La jumătatea lunii septembrie 2020, în cele
douăsprezece țări analizate în acest raport, au
existat peste 335 de mii de cazuri confirmate
de COVID-19. În același interval de timp,
aproape 10 mii de oameni din regiune au murit
ca urmare a COVID-19.

ROMANIA
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Figura 5. COVID-19 cazuri confirmate, agregate la 1000 de locuitori
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Sursa: Deloitte, Macrobond

Figura 6. Decese totale COVID-19, agregate la 1000 de locuitori
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THE COVID-19 PANDEMIC IN ROMANIA

Cantitatea de cazuri observate în România a
fost mai mare decât media ECE, de asemenea
a început să crească mai rapid la jumătatea
lunii iulie, la scurt timp după ce a atins aproape
dublul mediei. Cantitatea deceselor totale
a fost, de asemenea, mai mare decât cea a
regiunii pe toată durata pandemiei, de această
dată crescând chiar mai mult decât dublul
mediei. În general, România a observat un
impact mai sever al pandemiei, care se reflectă
în ratele de creștere mai mari din ambele
categorii.

Măsurile de blocare ale României sunt
similare cu cele observate în restul regiunii
CE. Rigurozitatea țării a rămas peste sau la
același nivel cu media din primele câteva luni
ale pandemiei. Cu toate acestea, la sfârșitul
lunii mai, indicele era la un nivel ușor mai
ridicat decât cel al celorlalte țări din regiune.
Mecanismele de sprijin public care au fost puse
în aplicare au vizat în mod special reducerea
impactului resimțit de lucrători și angajatori.

Tabelul 1. Măsuri de izolare și mecanisme de sprijin public în România
Categorie

Descriere

Măsuri de izolare

Starea de urgență introdusă la 16 martie. Înlocuit cu o stare de
alertă la 15 mai. Reguli de distanțare socială și igienă în vigoare.
Închiderea magazinelor și serviciilor neesențiale.

Mecanisme de sprijin public

• Măsurile cheie privind cheltuielile și impozitele anunțate se
ridică la aproximativ 2% din PIB-ul din 2019. În plus, alte 1,5 la
sută din PIB au fost alocate garanțiilor și
• dobândă subvenționată pentru fondul de rulment și
investițiile IMM-urilor.
• Acoperirea parțială a salariilor părinților obligați să rămână
acasă pentru perioada în care școlile au fost închise.
• Acoperirea parțială a salariilor lucrătorilor independenți și a
lucrătorilor care riscă să fie concediați.
• Bonusuri de aproximativ 500 EUR pe lună pentru lucrătorii
din domeniul sănătății care tratează pacienții cu COVID-19.
• Un proiect de lege parlamentar care acordă o creștere
a salariului de 30% personalului medical care se ocupă
de infecțiile cu Covid-19, pentru perioada de urgență și
următoarele 3 luni.
• Guvernul a emis o legislație conform căreia băncile vor
amâna rambursarea împrumuturilor pentru gospodăriile și
întreprinderile afectate de COVID-19 pentru până la nouă
luni.

Sursa: Deloitte Survey and research
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Figura 7. Măsuri de izolare - Indicele de stringență
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Blavatnik School of Government.

Concluzii

Cantitatea de cazuri și decese confirmate în
România a fost mult mai mare decât media
CEE

Stringența a fost la un nivel mai ridicat în
perioada maximă de pandemie și a rămas
ușor mai mare pentru o perioadă mai lungă
de timp

Măsurile de izolare introduse și
mecanismele de sprijin sunt adecvate
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COVID-19 Impactul asupra industriei agroalimentare din
România
Pentru a cuantifica impactul COVID-19, au
fost analizați mai mulți indicatori. În primul
rând, am analizat datele privind mobilitatea
consumatorilor, care servesc drept proxy
pentru sentimentul consumatorilor și / sau
severitatea măsurilor de izolare. Apoi, indicii
disponibili pe termen scurt au fost extrasați

și recalculați pentru a arăta profunzimea și
durata șocului economic, atât din partea ofertei
(producție), cât și a cererii (în principal comerțul
cu amănuntul). Fiecare indicator este afișat cu
un standard de referință CEE corespunzător,
format din 12 economii.

Figura 8. Mobilitatea consumatorilor, a produselor alimentare și a farmaciei, comparativ
cu valoarea inițială (%)
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Mobilitatea atât în sectorul

comerțului cu
amănuntul a bunurilor necesare, cât și a
activităților recreative a fost afectată cel
mai grav de restricțiile inițiale de blocare. La
începutul lunii mai, pe măsură ce măsurile de
izolare începeau să se slăbească, mobilitatea
a început treptat să crească până la nivelurile
sale obișnuite, pre-pandemice. Media de
mobilitate din România este mult mai puțin
afectată de creșterea efectivă a cazurilor de
COVID-19, ceea ce înseamnă că majoritatea
consumatorilor au reacționat cel mai puternic
la măsurile preventive întreprinse. Chiar dacă
numărul cazurilor rămâne ridicat, mobilitatea

ROMANIA

continuă să se îmbunătățească. Cu toate
acestea, a fost încă sub media CEE pe întreaga
durată a pandemiei.
Datele de mobilitate furnizate de Google arată
pozitiv, dar timpul petrecut în magazine nu
este același cu numărul de vizite. Și totuși,
este posibil să nu fie un eșantion reprezentativ
de consumatori pentru întreaga populație,
astfel mulți proprietari de magazine încă au
probleme de lichiditate sau chiar se confruntă
cu falimentul. Deși consumul ar putea
încetini sau chiar scădea din nou ca urmare
a deteriorării situației de pe piața muncii
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(de exemplu, pierderea locurilor de muncă
de către unele persoane ale căror locuri de
muncă sunt menținute datorită programelor
guvernamentale), vânzările de alimente și
băuturi vor fi relativ rezistente. În consecință,

fabricarea produselor alimentare va funcționa
la fel. Această așteptare este susținută de
dovezile din ultimele luni, care sunt afișate pe
"hărțile de căldură".

Tabelul 2. Harta de căldură de impact COVID-19 - producția de producție
Producția de
bunuri selectate

Fabricarea
bunurilor de
capital

Fabricatrea
de bucuri
de consum
durabile
Fabricatrea
de bucuri
de consum
nedurabile

Martie 2020 Aprilie 2020 Mai 2020
Iunie 2020
ca % din
ca % din
ca % din Mai ca % din
Martie 2019 Aprilie 2019 2019
Iunie 2019

Iulie 2020
ca % din Iulie
2019

Romania

78%

37%

54%

75%

83%

Media PIB
ponderată
a CEE

81%

51%

65%

84%

93%

Romania

90%

45%

61%

102%

117%

Media PIB
ponderată
a CEE

84%

57%

79%

101%

112%

Romania

90%

72%

80%

91%

92%

Media PIB
ponderată
a CEE

98%

84%

91%

96%

98%

102%

83%

89%

98%

102%

104%

87%

93%

98%

101%

Romania
Fabricarea
produselor
Media PIB
alimentare si
ponderată
a bauturilor
a CEE

Tabelul prezintă date ajustate sezonier și calendar.
Sursa: Deloitte, Eurostat

Fabricarea tuturor categoriilor de bunuri a
fost mai mică decât media în România în
perioada martie - mai. În conformitate cu
teoria economică, producția de bunuri de
consum nedurabile din țară a avut un rezultat
semnificativ mai bun decât producția de bunuri
de folosință îndelungată. După subperformanța
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inițială, ambele categorii au reușit să
recupereze, bunuri durabile de la 45% a / a în
aprilie la 117% a / a în iulie și nedurabile de la
72% la 92%, respectiv. De asemenea, producția
de alimente a scăzut cu 17% în aprilie, dar a
reușit să revină la o creștere de 2% față de anul
precedent.

COVID-19 IMPACTUL ASUPRA INDUSTRIEI AGROALIMENTARE DIN ROMÂNIA

Tabelul 3. Harta de căldură a impactului COVID-19 - en-gros și cu amănuntul
Cifra de afaceri
(preturi constante)

Martie 2020 Aprilie 2020 Mai 2020
Iunie 2020
ca % din
ca % din
ca % din Mai ca % din
Martie 2019 Aprilie 2019 2019
Iunie 2019

Iulie 2020
ca % din Iulie
2019

Comerț cu
ridicata, cu
excepția
autovehiculelor
și motocicletelor

Romania

111%

92%

96%

101%

N/A

Media PIB
ponderată
a CEE

105%

90%

94%

100%

N/A

Comerț cu
amănuntul,
cu excepția
autovehiculelor
și motocicletelor

Romania

104%

82%

96%

101%

104%

Media PIB
ponderată
a CEE

98%

87%

98%

100%

102%

115%

96%

102%

105%

106%

106%

94%

97%

97%

99%

Romania
Comerț cu
amănuntul
Media PIB
de alimente,
ponderată
băuturi și tutun
a CEE
Comert cu
amanuntul
al produselor
nealimentare
(inclusiv
combustibil)

Romania

95%

74%

92%

101%

105%

Media PIB
ponderată
a CEE

93%

83%

98%

102%

104%

Comerț cu
amănuntul
în magazine
nespecializate,
cu alimente,
băuturi
sau tutun
predominând

Romania

116%

95%

103%

104%

106%

Media PIB
ponderată
a CEE

106%

94%

97%

96%

99%

Comert cu
amanuntul
de produse
alimentare,
bauturi si tutun
in magazine
specializate

Romania

110%

100%

111%

113%

107%

Media PIB
ponderată
a CEE

99%

86%

92%

97%

97%

Tabelul prezintă date ajustate sezonier și calendar
Sursae: Deloitte, Eurostat
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În comparație cu o performanță slabă a
sectorului de producție, datele cu amănuntul
pot fi considerate foarte pozitive. Comerțul
cu amănuntul total și vânzările de produse
nealimentare au scăzut semnificativ, totuși
au reușit să-și revină rapid până la nivelurile
pre-pandemice. Când vine vorba de alimente,

a rămas în mare parte neafectată de criza
actuală, reușind chiar să depășească valorile
din ultimii ani. În comparație cu alte țări din
regiune, magazinele specializate au avut, de
asemenea, performanțe foarte bune, aparent
fără a simți efectele pandemiei, crescând până
la 13% în iunie.

Concluzii

Cazurile confirmate de COVID-19 în
România sunt mult mai mari decât media
CEE

Rigurozitatea măsurilor de izolare este
foarte similară cu cea din regiune și ușor
mai mare în ultimele luni

Mortalitatea prin COVID-19 este, de
asemenea, mult mai mare decât media

Cererea consumatorilor de produse
alimentare a scăzut cu 4%, dar a revenit la
nivelul de 106% în anul precedent în iulie

Fabricarea produselor alimentare și a
băuturilor a avut o performanță mult mai
bună în comparație cu alte industrii interne,
dar mai slabă în comparație cu colegii din
ECE
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Previziune - Scenarii
și consecințe
Starea recuperării
Este prea devreme pentru a prezice dacă
creșterea PIB-ului de anul viitor va permite
României să recupereze majoritatea efectelor
pandemiei sau dacă acestea se vor dovedi
atât de drastice, încât vor împiedica economia
în 2021. De asemenea, merită să ne amintim
despre incertitudine extrem de mare a
previziunilor din cauza situației pandemice
în continuă evoluție. Cu toate acestea, într-o
perspectivă comparativă, am putea identifica
câțiva factori importanți care vor determina
scenarii viitoare posibile pentru țară și industria
agroalimentară.

22

Economia românească, după un prim trimestru
relativ pozitiv, s-a contractat cu 10,5% din PIB a
/ a. Actuala pandemie a fost precedată și de o
perioadă lungă de creștere economică stabilă.
În consecință, Comisia Europeană prognozează
o scădere a PIB-ului cu 6,0% în 2020, urmată
de o ușoară redresare de 4,0% până la sfârșitul
anului 2021.

STAREA RECUPERĂRII

Figura 9. Modificarea PIB,% bază anuală
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Tabelul 4. Previziunile macroeconomice ale Comisiei Europene
PIB
(% variație
a/a)

Rata inflației
- IAPC
(%)

Ocuparea forței Consum privat
de muncă * (%
* (% schimbare
schimbare a/a) a/a)

Sold public
general *
(% PIB)

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Bulgaria

-7.1

5.3

1.0

1.1

-2.5

0.5

-5.8

5.6

-2.8

-1.8

Croatia

-10.8

7.5

0.4

1.4

-3.9

3.0

-6.9

6.1

-7.1

-2.2

Rep. Ceha

-7.8

4.5

2.8

2.2

-3.1

0.8

-4.6

4.0

-6.7

-4.0

Estonia

-7.7

6.2

0.3

1.9

-5.7

3.7

-7.2

7.1

-8.3

-3.4

Ungaria

-7.0

6.0

3.5

2.8

-3.8

1.1

-6.0

5.5

-5.2

-4.0

Letonia

-7.0

6.4

0.4

2.0

-2.6

0.9

-6.1

7.0

-7.3

-4.5

Lituania

-7.1

6.7

0.8

1.5

-3.5

2.0

-9.9

7.8

-6.9

-2.7

Polonia

-4.6

4.3

2.7

2.8

-4.5

2.2

-4.9

3.8

-9.5

-3.8

Romania

-6.0

4.0

2.5

2.8

-2.5

0.6

-6.2

4.9

-9.2

-11.4

Serbia**

-2.4

4.0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Slovacia

-9.0

7.4

1.9

0.8

-3.4

2.0

-7.1

7,2

-8.5

-4.2

Slovenia

-7.0

6.1

0.2

1.1

-2.7

2.0

-6.1

6.3

-7.2

-2.1

Țara

* Previziuni primăvara 2020. Alte prognoze din ediția de vară 2020.
** Previziunile Băncii Mondiale pentru Serbia.
Sursa: Deloitte, Eurostat, Banca Mondială
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Prognoza Comisiei Europene presupune
ridicarea treptată a restricțiilor și readucerea
la normal a situației de sănătate. Prin urmare,
se presupune că nu va exista o recidivă a
virusului - un "al doilea val". În plus față de
coronavirus, în trimestrele următoare, tot mai

multe vor depinde de strategia și măsurile
adoptate pentru recuperare pe termen mediu,
precum și de calitatea mediului de afaceri și
mai puțin de măsurile pe termen scurt, cum ar
fi furnizarea de lichiditate către companii sau
subvenționarea locurilor de muncă.

Definirea și contextualizarea scenariilor pentru
industria agroalimentară românească
Analiza prospectivă va utiliza o metodologie
de planificare a scenariilor. O matrice a fost
construită pe baza a două variabile de nivel
înalt (ele însele încapsulând multiple subvariabile relevante), producând patru cadrane
de scenariu alternative, care între ele reprezintă
medii viitoare pesimiste, moderate și optimiste.
Aceste scenarii sunt elaborate în detaliu
pe baza analizei pieței locale și regionale și
îmbogățite prin contribuții obținute în urma
atelierelor desfășurate cu experți EIT Food
reprezentând fiecare regiune. Acest lucru
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asigură că lanțurile valorice agroalimentare din
sfera noastră de aplicare sunt situate în mod
corespunzător în contextele lor regionale în
cadrul matricei de previziune, prin integrarea
analizei "de jos în sus" într-un cadru "de sus în
jos".
Cele două variabile de nivel înalt alese sunt
factori economici și politici publice și alți factori.
Subvariabilele (variabile exogene) evaluate în
cadrul acestora sunt următoarele »

DEFINIREA ȘI CONTEXTUALIZAREA SCENARIILOR PENTRU INDUSTRIA

Factori economici
Cerere interna
Ridicată: cererea consumatorilor de bunuri
recuperate și lanțurile de aprovizionare supuse
unei perturbări minime.
Scăzuăt: contracția economică (și șomajul)
reduce puterea de cheltuieli a consumatorilor și,
în consecință, cererea. Veniturile disponibile ale
consumatorilor scad, iar obiceiurile de cheltuieli
devin mai conservatoare, evitând cheltuielile cu
alimente premium.
Condiții comerciale externe
Favorabiel: pe măsură ce piețele se
recuperează, lanțurile de aprovizionare
locale pot reveni la activitatea comercială
tipică, reflectată în prețurile pre-pandemice.
S-au depășit barierele comerciale legate de
pandemie în interiorul și în afara UE.
Defavorabile: Distrugerea cererii pe piețele
internaționale de mărfuri deprime valoarea
exporturilor și producției locale. Ca o piață cu

marjă restrânsă, fermierii locali suferă de șocuri
externe ale prețurilor. Perturbările comerciale
apar atât de la caz la caz în interiorul UE, cât și
pe alte piețe externe.
Încrederea consumatorilor și a afacerilor
Favorabil: cererea consumatorilor de bunuri se
recuperează într-un mod durabil, iar lanțurile
de aprovizionare simt o perturbare minimă.
Aversiunea la risc legată de o sănătate se află
la nivelul pre-șoc. Consumatorii devin mai
informați și educați în timp.
Nefavorabil: onsumatorii nu revin pe deplin
la vechile obiceiuri și modele de cheltuieli,
reducând cheltuielile pentru produse de lux și
cu valoare adăugată ridicată, cu menținerea
unei anumite schimbări către elemente de bază
mai ieftine și bunuri de folosință îndelungată.
Consumatorii sunt mai puțin dispuși să
mănânce în restaurante și să pregătească
mâncarea acasă mai des, folosind produse cu
valoare adăugată redusă.

Politica publică și alți factori
Măsuri de izolare

Sprijin pentru politici

Favorabile: blocajele ușurează, punând capăt
întreruperilor lanțurilor de aprovizionare și
fluxurilor de muncă.

Înalt: guvernele oferă pachete de ajutor
adecvate care susțin activitatea economică,
sprijinind încrederea consumatorilor și a
întreprinderilor, precum și puterea de cheltuieli
- contribuind astfel la menținerea cererii de
alimente și băuturi.

Nefavorabile: blocările persistă cu "valuri"
recurente - carantinele și verificarea
suplimentară devin o normă. Restaurantele
rămân în state restricționate cu capacitate
limitată, distrugând direct cererea.

ROMANIA

Scăzut: sprijinul guvernului este inadecvat
pentru a-i liniști pe consumatori, a păstra
locurile de muncă și a sprijini redresarea
durabilă a economiei.
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Scenariul 1: "Calea completă de
recuperare"
Scenariul 1
Calea completă de recuperare
Cerere internă

Încrederea consumatorilor și afacerilor

Pozitiv

Negativ

Condiții comerciale externe

Măsuri de izolare

Sprijin pentru politici

Pentru a vedea un scenariu de "Recuperare
completă", s-ar putea aștepta ca o serie de
variabile endogene și exogene să se deplaseze
într-o direcție favorabilă. Cerința unor condiții
favorabile la nivel general face din acest lucru
ceea ce s-ar putea numi un scenariu "optimist".
• Măsurile de izolare sunt complet ridicate. Un
vaccin sau un medicament este dezvoltat și
distribuit cu succes.
• Ușurarea perturbării fluxurilor de muncă și
comerciale, precum și a sectorului HoReCa.
• Îmbunătățirea încrederii în afaceri și a
consumatorilor.
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• Partenerii comerciali cheie și sursele turistice
se bucură de condiții favorabile în mod
similar.
• Sprijin politic eficient din partea guvernelor
naționale pentru a cataliza și declanșa
schimbările timpurii.

DEFINIREA ȘI CONTEXTUALIZAREA SCENARIILOR PENTRU INDUSTRIA

Scenariul 2: "O nouă cale a
consumatorilor"
Scenariul 2
O nouă cale a consumatorilor
Cerere internă

Încrederea consumatorilor și afacerilor

Pozitiv

Negativ

Condiții comerciale externe

Măsuri de izolare

Sprijin pentru politici

Fiind unul dintre cele două scenarii "moderate",
scenariul "Noul consumator" ar putea fi
așteptat ca produs al unui anumit amestec de
condiții care, pe de o parte, oferă posibilitatea
unei recuperări complete și, pe de altă parte, în
practică, împiedică acest lucru, prin impacturi
semnificative și de durată asupra tendințelor
și comportamentelor consumatorilor care se
traduc în schimbări ale cererii la care întreaga
lanț valoric al industriei agroalimentare trebuie
să se adapteze într-o oarecare măsură.
• Ridicarea măsurilor de izolare este un
precursor distinctiv. Un vaccin sau un
medicament a fost dezvoltat și distribuit cu
succes.

ROMANIA

• Păstrarea impacturilor comportamentale
care se filtrează prin lanțul valoric al
industriei agroalimentare.
• Schimbarea cererii, manifestându-se cel mai
probabil într-o reducere a cererii de alimente
cu valoare adăugată mai mare.
• Sprijin politic scăzut (eșecul de a relansa
consumul).
• Redresarea economică globală se
deplasează într-o direcție pozitivă,
permițând piețelor externe să absoarbă
într-o anumită măsură surplusurile interne
noi.
• HoReCa sector sees reduced performance (if
only through drop in domestic travel).
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Scenariul 3
A New Rulebook Pathway
Cerere internă

Încrederea consumatorilor și afacerilor

Pozitiv

Negativ

Condiții comerciale externe

Măsuri de izolare

Sprijin pentru politici

Fiind unul dintre cele două scenarii „moderate”,
scenariul „New Rulebook” rezultă dintr-un
amestec de condiții oarecum opuse celor din
scenariul „New Consumer”. Spre deosebire
de cazul menționat anterior, aici baza
consumatorilor este, de fapt, gata să revină
într-un stat pre-pandemic, cu toate acestea
implicațiile politicii guvernamentale - măsuri
restrictive de izolare - sunt de așa natură încât
acestea sunt oarecum grevate.
• Ridicarea măsurilor de izolare nu este
garantată. Un vaccin sau un medicament
care nu a fost încă distribuit pe plan intern.
• Politica guvernamentală prezintă un mix de
sprijin financiar și măsuri de izolare.
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• Sectorul HoReCa suferă, luptându-se să-și
revină sub o aură de riscuri persistente și
blocaje.
• Prin urmare, structura consumului între
sectoare și între bunurile din interiorul
acestora se va schimba.
• Perturbări ale lanțului de aprovizionare și
bariere în calea fluxului de muncă sezonieră
(migranți).
• Întârzierea potențială și suspendarea
anumitor investiții în capacități de procesare
a alimentelor cu valoare adăugată.

DEFINIREA ȘI CONTEXTUALIZAREA SCENARIILOR PENTRU INDUSTRIA

Scenariul 4
Calea de distorsiune și perturbare
Cerere internă

Încrederea consumatorilor și afacerilor

Pozitiv

Negativ

Condiții comerciale externe

Măsuri de izolare

Sprijin pentru politici

Calea "Distorsiune și perturbare" este
manifestarea unui scenariu "pesimist" în care
atât factorii economici, cât și cei de politică
publică se aliniază nefavorabil..
• Măsuri de izolare puternice, condiții
comerciale externe nefavorabile și sprijin
politic insuficient.
• Deprimarea încrederii consumatorilor și a
afacerilor; cererea internă scade.

ROMANIA

• Înrăutățirea condițiilor comerciale poate
duce la scăderea prețurilor pieței globale
- amenințare pentru producătorii agricoli.
Riscul protecționismului spirale care
exacerbează contracția.
• Standarde sanitare mai stricte, reguli
privind distanțarea socială și alte
modificări ale reglementărilor, măresc
costurile operațiunilor comerciale / scad
productivitatea (venitul pe angajat)
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Rezultatele analizei scenariului și consecințe
Furnizori agricoli și de intrare
• Furnizorii agricoli și de intrare sunt (din
cele trei sectoare evaluate) expuși în mod
unic șocurilor de preț pe piețele globale de
mărfuri
• Schimbările către produsele cu valoare
adăugată mai mică (asociate cu noile scenarii
pentru consumatori și întreruperi) oferă
o oportunitate potențială sub forma unor
creșteri ușoare ale cererii
• Întreruperile sezoniere ale forței de muncă
reprezintă un risc distinct pentru acest
sector, blocajele riscând o presiune salarială
puternică pusă pe fermierii români
• Consumatorii români pot acorda din ce
în ce mai multă atenție ingredientelor și

Politici publice și alți factori
De la nefavorabil la favorabil

Un consummator nou

conservanților adăugați produselor brute sau
slab procesate, ca o modalitate de a susține
o imunitate bună
• S-ar putea aștepta o perturbare mai mare
pentru bunurile consumate mai ales de cei cu
o putere de cheltuieli mai mică, caracterizată
printr-o sensibilitate ridicată (elasticitate)
a cererii față de modificările prețurilor și
venitul disponibil. Într-o anumită măsură,
acest lucru susține cererea pentru anumite
sectoare agricole, dar nu și pentru altele.
Creșterea animalelor și a producției de carne
de calitate superioară pot suferi în condiții
climatice economice mai proaste din cauza
prețului

Recuperare totală

• Schimbarea preferințelor consumatorilor • Excedentele de producție se disipează
pentru mai multe produse locale
pe măsură ce cererea revine la stadiul
• Cererea potențial crescută de produse
pre-pandemic
agricole mai puțin procesate, deoarece
• Presiunile asupra prețurilor asupra
consumatorii gătesc mai des acasă
fermierilor ușurează
• Importanță crescândă a bunurilor cu
• Întreruperile fluxului de muncă încetează
valoare nutrițională
Distorsiune și perturbare

Un nou regulament

• Perturbarea fluxurilor de muncă
sezoniere și internaționale
• Excesul de ofertă deprima piețele de
mărfuri
• Cererea internă scade ca urmare a
recesiunii economice

• Presiuni salariale tot mai mari asupra
fermierilor
• Riscul de complicații comerciale (în
special la animale) și, de asemenea,
protecționism
• Măsuri suplimentare de sănătate și
siguranță pot crește costurile
• Cererea consumatorilor revine la
structura pre-pandemică

Factori economici
De la negativ la pozitiv

30

REZULTATELE ANALIZEI SCENARIULUI ȘI CONSECINȚE

Producția de alimente și băuturi

Politici publice și alți factori
De la nefavorabil la favorabil

• Succesul și forma sectorului de procesare
a alimentelor puternic legate de cererea de
produse cu valoare adăugată ridicată. Cu
un sector de procesare a alimentelor bine
dezvoltat (lider în valoare adăugată în ECE),
acest sector din România va fi potențial
expus la distrugerea cererii în scenarii
pesimiste
• Sursa semnificativă de cerere pentru
produse cu valoare adăugată mare depinde
de sectorul HoReCa
• Țările cu mari industrii turistice care
se confruntă cu contracție, pot vedea
oportunități reduse de procesare locală cu
valoare adăugată

• Impactul blocării asupra restaurantelor să
fie modulat de aplicațiile de livrare și de
strictețea politicii
• Producătorii români pot beneficia de
surplusuri globale - captarea valorii din
scăderea prețurilor intrărilor
• În timp ce interesul crescând pentru
produsele pentru sănătate (și organice)
poate reprezenta o oportunitate pentru
dezvoltarea unor astfel de capacități de
producție și prelucrare, starea actuală
scăzută de dezvoltare din segmentul organic
din România pune aceste oportunități de
creștere în pericol în scenarii în care prețurile
globale ale mărfurilor scad ca consecința
distrugerii cererii

Un consummator nou

Recuperare totală

• Modificări ale modelelor consumatorilor
în afara restaurantelor și a consumului
acasă
• Necesitatea ca producătorii de alimente
să se repoziționeze din cauza cererii în
schimbare
• Producătorii de alimente beneficiază de
prețuri mai mici pe piața internațională

• Nivelurile de creștere și cerere revin la
dinamica trecută
• Sectorul rămâne competitiv și atractiv
pentru investitori
• Creșterea încrederii consumatorilor și a
puterii de cheltuieli

Distorsiune și perturbare

Un nou regulament

• Producția de alimente afectată de
întreruperile HoReCa
• Modelele de consum conservatoare
subminează potențialul de creștere al
procesoarelor și al producătorilor.
• Noi politici și reglementări care
generează costuri suplimentare
• Investiții în instalații de procesare a
alimentelor și în tarabe de proces de
producție actualizate

• Producția de alimente afectată de
întreruperile HoReCa
• Noi politici și reglementări care
generează costuri suplimentare
• Protecționismul scade concurența
• Producătorii de alimente să beneficieze
potențial de prețuri mai mici ale
mărfurilor agricole

Factori economici
De la negativ la pozitiv

ROMANIA
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Retail
• Comercianții retail (alimente) sunt mai
bine izolați de șocurile pandemice decât
alte sectoare - trecerea de la consumul
restaurantului la consumul casnic susține
consumul de alimente.
• Comerțul retail online devine un mediu cheie
pentru concurență, necesitând investiții
puternice în rețele logistice și structuri de
publicitate online.
• Trecerea la cumpărături online reduce riscul
de trafic prin magazinele din cărămidă și
mortar, punând presiune asupra magazinelor
care ar putea avea dificultăți la plata
cheltuielilor generale; Consumatorii români
și-au exprimat un interes puternic în
dezvoltarea mai mare a livrărilor de fructe și
legume prin intermediul canalelor de vânzare
online

• Modificările demografice pot avea impact
asupra vânzărilor. Rapoartele sugerează
că, în timpul blocării, bărbații preiau din ce
în ce mai mult rolul de cumpărător primar
de produse alimentare pentru gospodării,
comercianții retail raportând modificările
consecvente la ceea ce se cumpără
• Într-un scenariu cu reguli noi, consumatorii
revin la cererea de produse similare
consumate înainte de pandemie, totuși
restricțiile reduc amploarea consumului total
• În cazul unor condiții economice favorabile,
încrederea consumatorilor și puterea de
cheltuieli se vor recupera și vor crește,
permițând pieței să revină la tendințele
pre-pandemice ale cererii în creștere pentru
bunuri de calitate superioară și cu valoare
adăugată mai mare (legate de veniturile în
creștere).

Importanța vremii
Condițiile meteo favorabile ar fi un catalizator binevenit pentru recuperare. Schimbările
climatice aduc cu sine o variabilitate nedorită a vremii, creșterea temperaturilor extreme fie sub formă de precipitații atipic extinse (într-un moment nepotrivit), fie vrăji neobișnuit
de fierbinți și înregistrări de căldură care stimulează tendința în creștere a secetei și a
scăderii umidității solului în Europa Centrală și de Est. Scăderea umidității solului este
deosebit de dificilă pentru furnizorii agricoli și de intrare, nu numai din motive de creștere
a deșertificării și pierderea terenurilor arabile, ci și a volumelor de recoltă reduse din cauza
solurilor mai uscate care nu reușesc să dizolve (și, prin urmare, să rețină) îngrășăminte
importante.
Vremea este o variabilă de semnificație naturală pentru o analiză pentru industria
agroalimentară. Ca o variabilă exogenă validă, ar putea fi inclusă în matricile din "altele"
ca factor. Din motive de menținere a unui set coeziv de variabile care pot fi mai bine
influențate și prezise, acesta a fost extras din metodologia de mai sus. Cu toate acestea,
acest lucru nu ar trebui să diminueze în niciun caz importanța prezenței sale într-un astfel
de raport și ar trebui să se țină cont de factorul modulator care ar putea avea un impact
favorabil sau nefavorabil asupra fiecărui scenariu, acționând ca un catalizator al barierei
pentru orice schimbare anume, în special pentru furnizorii agricoli și de intrare.
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REZULTATELE ANALIZEI SCENARIULUI ȘI CONSECINȚE

Politici publice și alți factori
De la nefavorabil la favorabil

Un consummator nou

Recuperare totală

• Este necesar pentru comercianții retail
să ajusteze strategiile de marketing
pentru a se adapta nevoilor în schimbare
ale consumatorilor
• Capacitate de cumpărare online mai
mare necesară pentru a satisface
așteptările clienților
• Concurență ridicată între comercianții
retail pentru a satisface cererea și
așteptările necesare

• Afaceri ca de obicei pentru marii
comercianți retail
• Oportunitate de creștere pentru jucătorii
locali mai mici
• Creșterea traficului pe jos și a puterii
de consum a consumatorilor duce la
creșterea consumului
• Sectorul HoReCa revine la nivelurile
pre-pandemice, stimulând sectoarele
conectate

Distorsiune și perturbare

Un nou regulament

• Scăderea încrederii consumatorilor duce
la un consum mai mic
• Modelele de consum conservatoare duc
la vizite mai puțin frecvente la magazin
și cheltuieli mai mici
• Comercianții retail se confruntă cu
costuri suplimentare pentru a se asigura
că sunt respectate reglementările de
sănătate și siguranță
• HoReCa nu numai că suferă, dar
serviciile de livrare oferă căi stânjenite
pentru păstrarea vânzărilor (unde
climatul economic mai larg subminează
puterea de cumpărare a bazei de
consumatori)

• Comercianții retail beneficiază de
trecerea la gătit acasă, care susține
traficul pe jos în magazine alimentare
• Servicii alimentare și catering care suferă
o cerere redusă
• Concurență supusă propunerilor digitale
de valoare - în special în ceea ce privește
lanțurile scurte de aprovizionare cu
alimente pentru fructe și legume
• Creșterea în industria HoReCa din
România probabil subminată de măsurile
de izolare

Factori economici
De la negativ la pozitiv

Implicații politice
și investiționale
Oportunități și zone de creștere
Pandemia COVID-19 continuă să fie o
amenințare semnificativă pentru economia în
ansamblu. Așa cum a arătat această analiză,
a perturbat și procesele din toate segmentele
industriei agroalimentare. Se poate spune
că aceste perturbări au schimbat "regulile
jocului". Fermierii au intrat în contact direct
cu consumatorii mai frecvent, comercianții
cu amănuntul au fost obligați să-și
îmbunătățească rapid capacitatea de comandă
online, iar consumatorii să fie mai atenți la
valoarea nutrițională a achiziției de alimente.
Astfel de evoluții dinamice creează oportunități
pentru creștere și inovare în industria
agroalimentară.
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Un studiu realizat în timpul unui blocaj de vârf
în România a constatat că există o dorință
distinctă în rândul consumatorilor de a avea
acces la livrări de fructe și legume proaspete.
A fost atrasă atenția asupra insuficienței
actuale a investițiilor în acest lanț scurt de
aprovizionare cu alimente și a soluțiilor de
procesare a plăților între diferiți furnizori locali.
În cadrul mai multor scenarii viitoare, investițiile
în acest segment al digitalizării și dezvoltării
tehnologice ar reprezenta o mare oportunitate
pentru producătorii agricoli locali și comercianții
cu amănuntul locali pentru a satisface aceste
cerințe. Acest lucru se întâmplă în special atunci
când se ia în considerare penetrarea (relativ)

OPORTUNITĂȚI ȘI ZONE DE CREȘTERE

scăzută în prezent a comerțului electronic cu
produse alimentare pe piața românească.
România stabilește un nivel ridicat al apei în
rândul țărilor din Europa Centrală și de Est în
ceea ce privește ponderea valorii adăugate în
fabricarea produselor alimentare și a băuturilor,
sugerând o dezvoltare puternică a acestui
sector și indicând o potențială oportunitate

în mijlocul unei crize. În timp ce consumul de
bunuri cu valoare adăugată mai mare poate
cădea sub scenarii pesimiste, un sector bine
dezvoltat este unul mai rezistent și într-un
climat în care sectoarele echivalente din alte
țări sunt supuse presiunii costurilor din cauza
scăderii cererii, produsele românești pot avea
potențialul de a fi mai competitiv la preț pe
acele piețe externe.

Oportunități cheie pentru o recuperare durabilă
Fermieri și furnizori de intrări
Oportunitate

Sursa

Nouă bază potențială de consumatori

Mai mulți indivizi care caută produse locale

Inovații în procesul de producție către o
eficiență mai bună a resurselor și un
impact mai mic asupra mediului

Modificarea cererii și a preferințelor sociale care
necesită modificări ale procesului de producție

Contact mai direct cu consumatorii și
marje mai mari

Distanța redusă între fermieri și consumatori ca
urmare a schimbării preferințelor consumatorilor

Economii de scară prin cooperare națională
și regională sporită

Întreruperea lanțurilor internaționale de
aprovizionare mai mari, dar continuarea
investițiilor în infrastructura de transport în
Europa Centrală și de Est

ROMANIA
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Prelucrarea, depozitarea și transportul alimentelor
Oportunitate

Sursa

Oportunități pentru furnizorii locali de a-și
prezenta propriile produse

Creșterea interesului consumatorilor pentru
bunurile locale, precum și pentru produse, va
reduce amprenta de mediu

Oportunitatea de a "ecologiza" procesul de
producție alimentară.

Modificarea cererii care necesită modificări ale
procesului de producție

Soluții noi și eficiente de transport și
depozitare

Întreruperi ale transportului

Comercianții retail, restaurantele și consumatorii
Oportunitate

Sursa

Alegeri mai informate ale consumatorilor și noi
domenii de concurență

Tendință in creștere de a pregăti mâncarea
acasă și conștientizarea durabilității

Interes mai mare față de comercianții cu
amănuntul și piețele locale de produse
alimentare și efect pozitiv rezultat asupra
marjelor

Creșterea interesului consumatorilor pentru
produsele locale

Creșterea interesului pentru magazinele
specializate și efectul pozitiv rezultat asupra
marjelor

Consumatori mai pretențioși din cauza
dezvoltării socio-economice continue sau a
nevoilor de sănătate și dietă

Digitalizare - creșterea comenzilor online și
livrarea la domiciliu a alimentelor

Necesitatea sau dorința de a rămâne acasă
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OPORTUNITĂȚI ȘI ZONE DE CREȘTERE

Măsuri de susținere
1 Modificările politicii - atât măsuri de

4 Guvernele CEE și industria agroalimentară

2 Fiecare dintre modificările politice majore

5 Este necesară îmbunătățirea în continuare

izolare, cât și scheme de sprijin - ar
trebui stabilite într-un echilibru între
nevoia de protecție, stabilitate și nevoia
de recuperare durabilă. Mai mult, factorii
de decizie politică ar trebui să comunice
orice planuri de implementare sau ridicare
a restricțiilor cu mult timp înainte și să
includă, de asemenea, drept eligibilitate și
alte condiții privind ajutorul financiar.
destinate prevenirii pandemiei sau
atenuării impactului acesteia ar trebui să
fie susținută de o evaluare a impactului
economic transparentă și cuprinzătoare.
Din martie, multe guverne și alte părți
interesate au dobândit cunoștințe necesare
și valoroase cu privire la adecvarea,
costurile și efectele diferitelor programe
și instrumente. În special, există un mare
număr de dovezi și date privind impactul
crizei COVID-19 asupra comerțului cu
amănuntul, inclusiv produsele alimentare.

3 Factorii de decizie politică trebuie să

asigure o monitorizare adecvată și să
reacționeze la riscurile care ar putea
perturba piețele locale și comerțul
internațional. Gestionarea crizelor, inclusiv
măsuri de izolare, controale la frontiere și
alte decizii administrative care ar putea
afecta industria agroalimentară ar trebui
să fie un subiect pentru o cooperare
interguvernamentală mai intensă și mai
eficientă.

ROMANIA

regională ar trebui să considere acordul
european european mai degrabă ca o
oportunitate decât doar ca o provocare.
În același timp, sunt necesare politici
structurale adecvate pentru a îmbunătăți
poziția industriei agroalimentare din CEE
în lanțul valoric global, precum și pentru a
aborda problemele urgente de durabilitate
și așteptările sociale.

a infrastructurii de transport și dezvoltarea
clusterelor în Europa Centrală și de Est
pentru a câștiga noi piețe, a stimula
creșterea IMM-urilor și, astfel, pentru a
atinge economii de scară satisfăcătoare în
industria agroalimentară. Guvernele CEE
ar trebui să continue să investească în
rețelele rutiere și feroviare, îmbunătățind
accesibilitatea marilor orașe, porturi,
precum și a zonelor rurale.

6 Branding și promovarea produselor din

industria agroalimentară ca reacție la
schimbarea preferințelor consumatorilor.
Guvernele locale și regionale ar trebui să
coopereze cu reprezentanții industriei și
să lucreze împreună pentru a îmbunătăți
mediul de afaceri pentru o recuperare
durabilă.
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Anexa: Metodologia studiului
Țările acoperite
Acest proiect acoperă 12 țări cu Europa Centrală și de Est:
Bulgaria

Croatia

Cehia

Estonia

Ungaria

Letonia

Lituania

Polonia

Romania

Serbia

Slovenia

Slovacia

Abordare metodologică
Metodologia proiectului combină atât analiza cantitativă a datelor la nivel de sector, cât și analiza
calitativă a perspectivelor colectate din literatură și discuțiile cu experții. La finalizarea cercetării
privind datele istorice și situația actuală din fiecare țară, analiza prospectivă pentru a analiza modul
în care impactul între sectoare se va dezvolta în scenarii multiple COVID-19. Pe baza acestui fapt,
sunt mapate consecințele specifice pe termen scurt și lung ale pandemiei asupra anumitor domenii
ale industriei. Acest lucru, la rândul său, va permite elaborarea unor acțiuni pe termen scurt și mediu
pe care diverse părți interesate, inclusiv funcționari publici, le pot lua pentru a asigura o redresare
durabilă în industria agroalimentară.
Mai multe detalii despre metodologie sunt disponibile în:
Food Foresight: Impactul COVID-19 asupra sectorului alimentar din Europa Centrală și de Est
eitfood.eu/foodforesight
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MĂSURI DE SUSȚINERE

Disclaimer
Deloitte Consulting S.A. (Deloitte) has prepared this report in order to assist EIT Food CLC North East
(EIT Food) in undertaking a foresight analysis regarding the impact of COVID-19 on the agri-food
sector in Central and Eastern Europe. No other party is entitled to rely on this document for any
purpose whatsoever and Deloitte accepts no responsibility or liability to any party other than EIT
Food in respect of this document and/or any of its contents.
This document does not constitute a fairness opinion or investment advice and should not
be interpreted as such. Furthermore, services provided do not and will not constitute audit or
audit services or financial, operational or tax due diligence services, legal services and tax and
bookkeeping services of any nature. This document also includes statements, estimates, projections
and opinions provided by the experts engaged by the Deloitte concerning anticipated future
scenarios, which are subject to significant business, economic and competitive uncertainties and
contingencies, and which are or may be beyond the control of EIT Food.
Accordingly, such statements, estimates, projections and opinions may not actually be realised
(whether materially or otherwise), and no representations are made by any party as to their
accuracy, completeness or achievability. By using this document any such user agrees that this
document has been prepared in the interests and for the needs of EIT Food and not those of any
other party. Its contents do not constitute financial or other professional advice. Any such other
party should seek its own professional advice in relation to its specific circumstances. To the fullest
extent possible, both Deloitte and the EIT Food disclaim any liability whatsoever arising out of or
connected with the use (or non-use) of this document and its contents, including any action or
decision taken as a result of such use (or non-use). No third party user acquires any right as a result
of such access that it would not otherwise have had and Deloitte has not assumed any duties or
obligations that it would not otherwise have had.
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