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ANALIZA COMPETITIVITĂȚII ȘI A POTENȚIALULUI DE EXPANSIUNE
PE PIAȚA CĂRNII DE BOVINE ȘI OVINE-CAPRINE
Sectorul zootehnic, dar mai ales cel al cărnii, este destul de divizat, respectiv atât din punct de
vedere al structurii, cât și în funcție de specia de animal. Mai exact, aproape majoritatea filierelor sunt
divizate în exploatații de subzinstență și exploatații mari, însă referitor la numărul lor, primele dețin
ponderi foarte mari (sectorul fiind foarte fragmentat), însă celelate (puține la număr) dețin destul de multe
animale, în unele cazuri la fel de multe ca prima categorie. În acestă lucrare se dorește a se analiza
competitivitatea în funcție de aceste considerente enunțate anterior, respectiv structura filierei, dar și
evaluarea potențialul de dezvoltare a sectorului, ținând cont de faptul că, pentru aceste două categorii de
animale (bovine și ovine-caprine) consumul de carne înregistrat este cel mai scăzut.
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ANALYSIS OF COMPETITIVENESS AND EXPANSION POTENTIAL
ON THE BEEF AND SHEEP-GOAT MEAT MARKET
The livestock sector, and mainly the meat sector, is quite divided, both in terms of its structure
and by animal species. More precisely, most of the chains are divided into subsistence farms and large
farms, and as regards their number, the first hold very high shares (the sector being very fragmented),
while the others (few in number) have enough animals, in some cases as many as the first category. In this
paper, we intend to analyze the competitiveness according to the above-mentioned considerations, namely
the chain structure, but also the assessment of the development potential of the sector, taking into account
the fact that for these two categories of animals (cattle and sheep-goats), meat consumption is the lowest.
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