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INTRODUCERE
Evoluţia

sectorului

agroalimentar

românesc, în

procesul

actual

al

măsurilor de preaderare la Uniunea Europeană, pune pe primul plan necesitatea
creşterii competitivităţii produselor agricole româneşti. Performanţele modeste
ale

producătorilor

agricoli

autohtoni,

productivitatea

scăzută, nivelul

de

capitalizare redus, lipsa de organizare sunt şi rămân în continuare problemele
principale cu care se confruntă agricultura românească.
Problematica analizării pieţei laptelui şi a produselor derivate ca parte
componentă

a pieţelor ce intră în structura sistemului agroalimentar este

necesară datorită

multitudinii de probleme

cu care

se confruntă

agenţii

economici de pe filiera de lapte: gradul ridicat de perisabilitate a producţiei;
existenţa unei concurenţe sporite şi directe; niveluri diferite ale consumului în
zonele urbane şi rurale; generalizarea autoconsumului la nivelul producătorilor
agricoli

individuali;

diferenţieri
productive
creşterea

zonale

atomicitatea

şi dispersia teritorială

şi

sezoniere; neutilizarea

fluctuaţii

de prelucrare; dezechilibrul
importurilor;

practicarea

unui

disponibilităţi

lipsa

sistem

financiare

preţuri

investiţionale

întregii

cerere-ofertă internă

organizării

de

a ofertei, cu mari

eficiente
care

reduse

care

facilitat

pe

produs;

a filierelor

defavorizează
şi

slabul

capacităţii

acces

producătorii;
la credite;

deficienţe în cadrul sectorului de creştere a vacilor de lapte, caprelor, oilor lipsa banilor pentru procurarea unui material biologic de calitate şi a furajelor
concentrate, calitatea slabă a furajelor,
asigurarea calităţii
prelucrare în
funcţionale
transport

-

şi protecţiei

sprijinirea
insuficienţa

a laptelui

lipsa posibilităţilor de investire în

mediului, etc.; neimplicarea sectorului de

sectorului

productiv;

mijloacelor

materie primă,

deficienţe

adecvate

insuficienţa

de

organizatorice

şi

stocare-depozitare

şi

punctelor

şi centrelor de

colectare; întârzieri frecvente în plata crescătorilor de vaci de lapte pentru
laptele livrat sectorului de prelucrare, etc.
însă orice demers în domeniu trebuie să ţină cont şi de particularităţile
actuale ale producţiei de lapte şi produse lactate din ultimii ani, precum:
producţia totală medie de lapte pe ţară de aproximativ 5 milioane tone/an realizată
cu un efectiv de aproximativ 1.700.000 capete; efectivele de vaci de lapte s-au redus
î
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cu 24% - 26% în anul 2005 comparativ cu 1989; dimensiunea medie a unei
exploataţii de vaci de lapte este de 1,4 capete/exploataţie; 80% din efectivul de vaci
şi juninci este crescut în gospodării ţărăneşti cu 1-2 capete; contribuţia acestui
sector la valoarea totală a producţiei agricole reprezintă 1 5% - 18%.; producţia medie
pe cap de vacă în perioada 1990 - 2004 s-a situat între 2000 - 3.200 litri/vacă/an;
din producţia totală de lapte, cea. 1 3% reprezintă consum tehnologic (hrană viţei),
20% lapte materie primă este livrat pentru consumul populaţiei prin unităţile
specializate de procesare, 25% este livrat direct consumatorilor pe piaţa liberă, iar
42% reprezintă autoconsumul; consumul total de lapte şi produse lactate în
echivalent lapte a fost relativ constant, acesta situându-se în jurul valorii de 193
l/cap/an.
în acest context, se impune urmărirea secvenţială a tuturor verigilor ce
compun filiera de producţie, prelucrare şi comercializare a laptelui pentru a se
evidenţia prin metode de cercetare specifice care sunt cauzele deficienţelor şi
care sunt direcţiile de acţiune susceptibile de a fi aplicate în scopul optimizării
organizaţionale şi funcţionale a filierei de lapte.
Obiectivele principale studiate în prezenta teză de doctorat
unele elemente ce definesc stadiul

actual al cunoştinţelor

din

surprind
domeniul

sistemului agroalimentar şi filierelor prin evidenţierea metodele lor de analiză
utilizate pe plan european şi a principalelor caracteristici ale structurii ofertei
de lapte şi produse lactate din ţara noastră şi a gradului de satisfacere a
consumului intern, prin analiza rolului fiecărui „actor" din traseul pe care îl
parcurge laptele de la producere şi până la consumatorul final, prin analiza
problemelor cu care se confruntă acest sector şi corelarea punctelor slabe şi
forte de la nivelul fiecărei verigi cu riscurile şi oportunităţile oferite de mediul
socio-economic existent la nivel regional, totul în scopul de a realiza o corelare
a performanţelor economice ale agenţilor economici care să stea la baza unor
scenarii de evoluţie a eficienţei pe filieră în contextul introducerii unor variaţii şi
restricţii.
Cercetările
unităţilor

efectuate

au

S.C. Lactag S.A. -

fost

posibile

prin

amabilitatea

Costeşti, S.C. Lacta S.A. -

conducerii

Giurgiu

şi S.C.

Industrializarea Laptelui S.A. - Dâmboviţa, cărora le mulţumesc pe această cale
pentru sprijinul acordat. De asemenea, mulţumesc Institutului Naţional de
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Statistică şi colegilor din cadrul Institutului de Cercetare pentru Economia
Agriculturii şi Dezvoltare Rurală ce mi-au pus la dispoziţie date din cadrul
cercetărilor din domeniu efectuate până în prezent.
în încheiere, doresc să mulţumesc conducătorului ştiinţific, d-ului Prof.
univ. dr. Drăghici Manea, pentru susţinerea şi îndrumarea acordată pe tot
parcursul perioadei de elaborare a tezei de doctorat.
Dedic această lucrare familiei şi prietenilor
ce m-au

sprijinit şi ajutat în realizarea

prezentei lucrări.
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