
MĂSURAREA SECURITĂŢII ALIMENTARE A ROMÂNIEI CU AJUTORUL UNOR 

INDICATORI AGREGAŢI 

 

Drd. Lucian LUCA
1
 

 

Rezumat 

Lucrarea prezintă o evaluare a securităţii alimentare a României, din perspectiva 

calităţii de stat membru al Uniunii Europene şi prin comparaţie cu alte două state 

membre, Polonia şi Franţa. Subliniind legătura dintre realizările sectorului agricol şi 

starea securităţii alimentare, este evidenţiat decalajul dintre România şi cele două ţări 

în  ce priveşte asigurarea din resurse interne a disponibilului pentru consum alimentar. 

Contrar acestui fapt, se observă o tendinţă de creştere a caloriilor de origine animală 

în consumul populaţiei, urmând modelul occidental de consum alimentar, creştere care 

se bazează în principal pe  importuri din Uniunea Europeană.  
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1. INTRODUCERE 
 

Interacţiunea dintre politicile agricole şi securitatea alimentară se manifestă, în primul 

rând, la nivelul producţiei agricole a fiecărui stat, chiar dacă asigurarea securităţii alimentare 

este, în final, măsurată la  nivelul gospodăriei şi individului. Efectele politicilor agricole 

asupra securităţii alimentare a unei ţări sunt multiple, directe şi indirecte, determinând atât 

echilibrul pieţelor, cât şi consumul individual. Din categoria primilor factori face parte oferta 

de alimente agregată (care poate fi influenţată prin creşterea randamentelor agricole sau a 

terenurilor utilizate), cererea de alimente agregată (influenţată de creşterea veniturilor, care 

duce la o schimbare a dietei prin consumul unor alimente mai bogate în proteine), sau evoluţia 

preţurilor globale, comparativ cu cele interne (liberalizarea comerţului cu produse 

agroalimentare îmbunătăţind securitatea alimentară a consumatorilor, dar reducând-o pe  cea a 

producătorilor agricoli). În cea de-a doua categorie, se regăsesc indicatori precum nivelul 

veniturilor gospodăriilor, al preţurilor la alimente sau nivelul educaţiei populaţiei. 

 

2. SECTORUL AGRICOL ŞI SECURITATEA ALIMENTARĂ ÎN ROMÂNIA ŞI 

UNELE  STATE MEMBRE UE 

 

Pentru evaluarea aprofundată a problematicii securităţii alimentare, Economist Intelligence 

Unit (2012) a creat recent Indicele securităţii alimentare globale (Global Food Security Index 

– GFSI), un indicator compozit care evaluează cele trei dimensiuni larg acceptate ale 

securităţii alimentare: accesibilitatea, disponibilitatea şi utilizarea. Construcţia GFSI are ca 

punct de plecare cercetările referitoare la starea insecurităţii alimentare în lume efectuate de 

alte instituţii, ca Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) sau 

Institutul Internaţional pentru Cercetarea Politicilor Alimentare (IFPRI). Noutatea acestui 
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indice este luarea în calculul a determinanţilor securităţii alimentare, orientând dezbaterile 

către găsirea unor soluţii practice şi a unor reforme  ale politicilor. Astfel, calitatea 

nutriţională şi siguranţa alimentelor se adaugă dimensiunilor tradiţionale, accesibilitate şi 

disponibilitate, iar schimbările preţurilor alimentelor sunt analizate alături de alţi factori 

macroeconomici, cu scopul de a se constitui într-un instrument de atenţionare timpurie cu 

privire la posibilele şocuri ale preţurilor care pot compromite securitatea alimentară. 

Indicele grupează aproximativ 25 de indicatori pe cele trei mari dimensiuni menţionate 

(accesibilitate, disponibilitate, calitate şi siguranţă), utilizând date furnizate de diferite 

organizaţii internaţionale, pentru a calcula un scor a cărui valoare maximă este 100, 

corespunzător fiecărui indicator şi fiecărei dimensiuni. Cele 105 ţări pentru care se calculează 

indicele global al securităţii alimentare sunt ordonate descrescător pe baza scorului total al 

fiecărei ţări. Pe primul loc în clasamentul rezultat se află Statele Unite ale Americii, România 

situându-se pe poziţia 39, una dintre cele mai joase pentru o ţară membră UE şi la distanţă de  

poziţiile ocupate de Franţa şi Polonia, ţări pe care le-am luat ca reper comparativ datorită 

resurselor agricole de care dispun (Tabelul 1).  

 

Rang  

(din 105) 

Ţara Scor total 

(din 100) 

Accesibilitate Disponibilitate Calitate şi 

siguranţă 

1  Statele Unite  89,0  91,9  87,3  86,6  

4  Franţa  86,4  83,4  88,5  88,2  

24  Polonia  71,9  73,8  68,8  75,6  

39  România  60,8  57,6  61,4  67,1  

105  Congo  18,0  12,2  24,2  15,9  
Sursa: GFSI, Economist Intelligence Unit, 2012 

Tabelul 1. Indicele global al securităţii alimentare pentru unele ţări 

 

Printre punctele tari ale României, adică indicatori la care are un scor de peste 75 puncte, 

se află suficienţa ofertei (87,9 puncte), măsurată în disponibilul de alimente exprimat în 

kcal/cap/zi, dar şi  nivelul taxelor vamale pentru importurile agricole (82,3 puncte). Printre 

indicatorii cu scoruri moderate, între 25 şi 75 de puncte, se regăsesc infrastructura agricolă 

(61,1 puncte), ponderea cheltuielilor cu alimentele în totalul cheltuielilor gospodăriilor (33,5 

puncte), dar şi volatilitatea producţiei agricole (26,6 puncte). Între punctele slabe ale 

României e de menţionat nivelul PIB pe locuitor (20,6 puncte). 

Indicele GFSI surprinde cu acurateţe diversitatea situaţiilor securităţii alimentare din 

diferitele state membre ale Uniunii Europene. De altfel, decalajele dintre dezvoltarea 

economică a vechilor şi a noilor state membre sunt evidente (Tabelul 2), iar convergenţa 

susţinută prin măsurile finanţate din bugetul UE este un proces de durată, chiar şi în sectoarele 

agricole, aflate sub incidenţa Politicii Agricole Comune. Dacă diferenţele dintre PIB-ul 

nominal pe locuitor (în euro), se atenuează când sunt exprimate în standardul puterii de 

cumpărare (PPS), ponderea agriculturii în valoarea adăugată brută şi în ocupare rămâne 

ridicată în România, iar soldul comerţului cu produse agroalimentare continuă să fie negativ.  

 

  Franţa Polonia România 

Populaţia mil. locuitori, 2009 64,3 38,13 21,49 

PIB per capita euro, estimare 

2012  

31093 9949 6380 

PIB per capita  PPS, estimare 

2012  

27554 17091 12726 

Ponderea agriculturii în VAB %, 2010 1,8 3,5 6,5 

Populaţia ocupată în agricultură %, 2011 2,8 12,7 32,6 
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Suprafaţa medie a exploataţiei ha, 2010 53,9 9,6 3,4 

Ponderea exploataţiilor sub 2 ha %, 2010 14,7 24,1 74,3 

Exportul de produse agricole mld. euro, 2011 58,1 14,3 4,1 

Importul de produse agricole mld. euro, 2011 42,4 12,0 4,5 

Soldul comerţului agricol intra 

UE 

mil. euro, 2011 4492,3 976,3 -626,6 

Soldul comerţului agricol extra 

UE 

mil. euro, 2011 11189,6 1276,4 204,0 

Sursa: Agricultural Policy Perspectives. Member States factsheets, 2012, EC, DG Agri 

Tabel 2. Indicatori cheie ai dezvoltării sectorului agricol în unele state membre UE 

 

 

3. ROMÂNIA ÎN CADRUL UE: CONTRIBUŢIA COMERŢULUI EXTERIOR LA 

ASIGURAREA SECURITĂŢII ALIMENTARE 
 

Uniunea Europeană posedă un potențial agricol prin care își poate asigura suficiente 

alimente pentru a satisface nevoile de consum ale propriei populaţii, dar, în acelaşi timp, poate 

contribui şi la securitatea alimentară a populaţiei din alte zone ale globului prin exporturi 

consistente de produse alimentare de bază, la standarde calitative şi de siguranţă alimentară 

superioare (Tabelul 3). Iar la aceasta contribuie nu numai agricultura, ci şi sectorul de 

procesare şi filierele care funcţionează bine şi sunt în situaţia de a produce alimente de 

calitate, sigure şi adecvate cerinţelor consumatorilor din ce în ce mai sofisticaţi. 

 

% din comerţul 

mondial 

2003 (EU15) 2006 (EU25) 2010 (UE27) 

Importuri Exporturi Importuri Exporturi Importuri Exporturi 

Grâu 6,1 9,8 5,3 10,9 4,6 15,6 

Porumb 4,9 0,1 3,7 0,1 4,6 2,3 

Soia 26,4 0,1 23,2 0,0 11,5 0,2 

Vin 14,8 19,2 17,7 22,3 15,6 20,7 

Zahăr 5,0 12,1 5,2 13,1 4,8 5,3 

Unt 7,6 20,3 8,9 17,0 3,4 10,6 

Brânză 4,8 13,3 2,7 12,3 1,8 15,3 

Carne de vită 6,3 4,7 5,8 1,9 3,3 7,1 

Carne de porc 0,9 11,3 0,3 12,0 0,4 15,9 

Carne de pasăre 6,7 9,3 6,0 7,9 7,3 8,9 

Ouă 4,9 4,2 1,4 8,0 2,1 6,7 
Sursa: Agriculture in the EU – Statistical and Economic Information. Reports 2005, 2008, 2012, EC, DG Agri 

Tabelul 3. Ponderea Uniunii Europene pe pieţele mondiale ale mărfurilor agricole 

 

Deşi este unul dintre primii actori globali în comerţul cu produse agricole, Uniunea 

Europeană, pe ansamblu, rămâne deficitară la porumb şi soia. Chiar dacă extinderea către est 

a micşorat cele două deficite, nu a reuşit să le elimine, cum s-a întâmplat în cazul cărnii de 

vită. 

Dacă România a contribuit decisiv începând cu 2009 la reducerea  deficitului comercial al 

UE în cazul porumbului (fiind ţară exportatoare netă), în cazul altor produse competiţia a fost 

una cu miză internă, pentru reducerea deficitului indiferent de partenerii comerciali, iar 

rezultatele au fost vizibile, în special în cazul cărnii de pasăre (pentru care s-a înregistrat 

excedent în 2011), dar şi al  celei de porc (pentru care s-a redus deficitul).    

Structura comerţului nu suportă, însă, modificări majore: în proporție de circa 70% se 

exportă încă producţie neprelucrată sau prelucrată primar (animale vii, cereale, oleaginoase, 
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tutun, grăsimi şi uleiuri vegetale), adică produse care exced nevoilor consumatorului român, 

și pentru care România nu a dezvoltat încă o industrie prelucrătoare (Figura 1). În consecință, 

se importă carne, lapte și brânzeturi, preparate diverse, proteină vegetală (soia) şi furaje 

pentru animale, băuturi alcoolice, cafea, cacao, zahăr, fructe şi legume, iar produsele finite  

reprezintă doar 32% din exporturile agroalimentare ale României. 

 

 
Sursa: Agriculture in the EU – Statistical and Economic Information. Report 2012, EC, DG Agri 

Figura 1. Structura exporturilor şi importurilor agroalimentare ale României în 2011, 

pe categorii de produse şi destinaţie/origine 

 

Dintre importuri, se apreciază că peste 30% sunt produse care ar putea fi obţinute în ţară: 

carne şi preparate din carne (care reprezintă peste 10% în totalul valorii importurilor), grâu, 

făină și produse de brutărie și patiserie (cu 7%), fructe şi legume proaspete (3-4%), proteină 

vegetală folosită în hrana animalelor: soia, şroturi de soia şi furaje combinate (6%), pentru 

care, deşi potenţialul intern de producţie ar putea genera un excedent, ţara a devenit 

importator net după 2007, când s-a interzis cultivarea soiei modificate genetic. 

 

4. AUTOSUFICIENŢA ŞI DISPONIBILITATEA PRODUCŢIEI ALIMENTARE  

 

În analiza securităţii alimentare a unei ţări bilanţurile alimentare  sunt instrumente de bază, 

care sintetizează informaţiile cantitative referitoare la resursele şi utilizările principalelor 

grupe de produse agroalimentare. Deşi obiectivul principal al bilanţurilor alimentare îl 

constituie calcularea disponibilului pentru consumul uman pentru fiecare produs 

agroalimentar, din modul de calcul rezultă un indicator derivat, gradul de autoaprovizionare, 

important pentru estimarea securităţii alimentare a unei ţări. 

Gradul de autoaprovizionare, exprimat procentual, arată în  ce măsură producţia internă 

acoperă cerinţele interne de consum într-un an dat, fiind calculat prin raportarea producţiei 

interne la disponibilul de aprovizionare. Disponibilul de aprovizionare este format din 

producţia utilizabilă (care include autoconsumul) obţinută în ţară, la care se adaugă cantităţile 

importate, se scad cantităţile exportate şi se corectează cu variaţia anuală a stocurilor. Gradul 

de autoaprovizionare la principalele produse agroalimentare indică faptul că România este în 

mod cronic deficitară la carne, fructe și legume (Figura 2), iar în anumiţi ani ajunge să  fie 

deficitară chiar şi la cereale. 
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Sursa: Disponibilităţile de consum ale populaţiei, 2006-2010, INS 

Figura 2. Gradul de autoaprovizionare pentru principalele grupe de produse alimentare 

 

Gradul de autoaprovizionare este indicatorul care măsoară autosuficienţa alimentară a unei 

ţări, având o semnificaţie mai restrânsă decât disponibilul de aprovizionare care 

caracterizează mai  bine securitatea alimentară a unei ţări.  

Dacă din disponibilul de aprovizionare se scad cantităţile de produse utilizate în industrie 

(pentru obţinerea unor produse derivate alimentare sau nealimentare) şi pierderile suferite în 

timpul transportului şi depozitării, se obţine disponibilul pentru consum uman care, raportat la 

populaţia totală a unei ţări furnizează un indicator tipic: consumul alimentar mediu brut  anual 

pe locuitor. În monitorizarea FAO (Tabelul 4), acest indicator exprimă nivelul la care o ţară 

are posibilitatea de a-şi acoperi nevoile de consum alimentar ale populaţiei.  

 

Kg/cap/an 1990 1995 2000 2005 2009 

Grâu 135,7 138,5 142,3 143,9 138,5 

Cartofi 59,4 71,1 88,2 98,3 95,8 

Roşii 36,6 32,9 31,9 48,3 40,8 

Mere 27,6 19,6 21,9 32,5 20,9 

Carne porc 35,0 28,2 24,8 29,9 31,9 

Carne pasăre 17,4 13,5 13,0 20,7 21,0 

Lapte 145,8 194,6 198,7 247,3 272,6 
Sursa: Faostat 

Tabelul 4. Evoluţia disponibilului cantitativ de alimente pe persoană în România, pentru 

principalele produse agricole 

 

În cazul României, evoluţia disponibilului de alimente pe persoană reflectă schimbarea 

treptată a modelului de consum al populaţiei, în special creşterea cantităţii de carne (de porc şi 

de pasăre), dar  şi a celei de lapte, în perioada 2000-2009. 

Pornind de la cantităţile de produse disponibile anual pe fiecare grupă de produse, se poate 

calcula consumul alimentar mediu net zilnic pe locuitor, care poate fi exprimat în calorii, 

asigurând astfel o largă comparabilitate între state cu diferite modele de consum alimentar.  

Valorile acestui indicator pentru România în ultimele două decenii (Tabelul 5), pune în 

evidenţă convergenţa modelului alimentar românesc cu cel din ţările dezvoltate, prin creşterea 
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treptată a componentei din dietă furnizată de produsele animale. 

 

Kcal/cap/zi 1990 1995 2000 2005 2009 

Total alimente 3149 3065 3170 3488 3487 

Produse vegetale 2347 2327 2474 2628 2568 

Produse animale 802 739 696 860 919 
Sursa: Faostat 

Tabelul 5. Disponibilul energetic de alimente pe persoană în România 

 

Tabelul 13 conţine datele calculate de FAO, pentru asigurarea unei metodologii comune pe 

toată perioada 1990-2009, chiar dacă datele diferă de cele naţionale (pornind de la diferenţele 

legate de variaţia stocurilor). Calculele efectuate de INS pentru acelaşi indicator, numit pe 

plan intern consumul alimentar mediu zilnic pe locuitor exprimat în calorii, prezentau pentru 

anul 2009 un număr total de kilocalorii pe locuitor de 3273 (din care 888 de origine animală), 

iar în 2010, în scădere faţă de 2009, un  consum de 3147 kilocalorii pe locuitor (din care 833 

de origine animală). Scăderea de 126 de calorii poate fi considerată semnificativă.  

Un indicator care surprinde şi  mai  bine schimbările calitative ale modelului de consum 

alimentar măsoară cantitatea de proteine din dietă şi, în cadrul acesteia, a proteinelor de 

origine animală. Se observă din Tabelul 6 că, prin comparaţie cu Polonia şi Franţa, în 

România au avut loc evoluţii majore în ultimele două decenii, din punct de vedere al 

componentei de proteine din dietă.  

 

Grame/cap/zi Franţa Polonia România 

1990-92 2007-09 1990-92 2007-09 1990-92 2007-09 

Disponibil mediu de 

proteine 

117 112 102 101 91 111 

Disponibil de proteine 

de origine animală 

78 72 54 52 44 56 

Sursa: Food Security Indicators, FAO 

Tabelul 6. Evoluţia disponibilului cantitativ de proteine pe persoană în unele state 

membre UE 

 

Analiza nivelurilor preţurilor din diferitele ţări completează cadrul de interpretare a 

situaţiei consumului de alimente din România. Comparabilitatea cu alte ţări poate fi asigurată 

de indicele nivelului preţurilor
2
 (price level index – PLI)  la alimente (Figura 3). Valoarea 

acestui indicator ne arată că România, ca şi Polonia, este o ţară relativ ieftină, comparată cu 

media UE, spre deosebire de Franţa care este o ţară relativ scumpă în ce priveşte nivelul 

preţurilor la alimente. 

 

                                                           
2
 Indicii nivelului preţurilor (PLI) furnizează o comparaţie între nivelul preţurilor din diferite ţări şi media UE, 

fiind calculaţi în cadrul unui program Eurostat - OECD privind Paritatea Puterii de Cumpărare. Nivelul 

preţurilor, conform metodologiei acestui program, reprezintă raportul între paritatea puterii de cumpărare şi rata 

de schimb. Aceste niveluri furnizează o măsură a diferenţelor dintre ţări, indicând pentru un grup de produse dat 

numărul de unităţi monetare obişnuite necesare pentru cumpărarea aceluiaşi volum de produse în fiecare ţară.  
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Sursa: Eurostat 

Figura 3. Evoluţia indicilor nivelului preţurilor la alimente (PLI), în unele state 

membre (UE27=100) 

 

Calculul coeficientului de variaţie al indicilor nivelului preţurilor la alimente (deviaţia 

standard ca procent din media PLI, pe grupe de ţări), separat pentru UE 27 (având valoarea 

18,0 în anul 2011) şi pentru UE 15 (având valoarea 10,6), pune în evidenţă o mai mare 

dispersie a preţurilor în cadrul UE 27 (toate statele membre), comparativ cu UE 15 (vechile 

state membre).  

Detaliate pe categorii de alimente, nivelurile preţurilor din cele trei state membre, arată că 

există anumite specificităţi legate de ţară şi de produs (Tabelul 16). De exemplu, Franţa are un 

nivel ridicat al preţurilor la carne, dar şi la fructe şi legume, pe când România păstrează  încă 

niveluri scăzute la pâine, carne şi legume-fructe. Dacă în Franţa nivelul preţurilor la lapte şi 

brânză a scăzut lent în ultimii zece ani, în România a crescut destul de rapid, trecându-se pe  

un prag superior începând cu 2005. Polonia, spre deosebire de România, a înregistrat niveluri 

constante ale preţurilor pentru toate categoriile de  produse. 

 

 Franţa Polonia România 

Grupe de produse 2002 2011 2002 2011 2002 2011 

Pâine şi cereale 112,4 106,0 57,9 59,3 48,4 66,4 

Carne 127,0 118,9 58,0 57,9 49,3 62,6 

Peşte 116,6 110,0 65,1 68,9 68,3 71,3 

Lapte, brânză şi ouă 108,5 99,7 60,2 65,3 73,1 95,3 

Uleiuri şi grăsimi 110,0 99,4 81,2 77,0 83,0 95,2 

Fructe, legume, cartofi 119,3 120,5 61,4 61,1 48,3 59,1 
Sursa: Eurostat 

Tabelul 7. Indicii nivelului preţurilor (PLI) pe grupe de alimente, în unele state membre 

UE (UE27=100) 

 

 

5. CONCLUZII  
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asigurarea securităţii alimentare a populaţiei a dus la dezvoltarea, în ultimele decenii, a unor 

indicatori care să măsoare consumul de alimente, agregat la nivel naţional, cu scopul de a 

identifica factorii de risc pentru securitatea alimentară la nivelul diferitelor grupuri de 

populaţie. Aceşti indicatori caută să acopere diferitele aspecte ale consumului alimentar, 

respectiv cantităţile fizice de alimente disponibile pentru consum, deopotrivă în expresie 

calorică şi  nutriţională. 

Comparativ cu Polonia şi Franţa, disponibilul de consum alimentar din România a 

cunoscut o creştere semnificativă, în sensul unei convergenţe accentuate spre modelul de dietă 

occidental, cu o pondere în creştere a caloriilor şi proteinelor de origine animală. Această 

evoluţie s-a produs într-un ritm care a devansat creşterea producţiei agricole interne, fiind 

susţinută de importurile de produse agroalimentare din UE. Pe fondul crizei economice, 

creşterea nivelului preţurilor alimentelor din România, în ultimii ani, se constituie într-o 

vulnerabilitate la adresa securităţii alimentare. 

 

Mulţumiri: Această lucrare a fost cofinanţată din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, numărul proiectului 

POSDRU / CPP107/DMI 1.5/S/77082, “Burse doctorale de  pregătire  ecoeconomică  şi    

bioeconomică complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme 

antropice”. 
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