


Izbucnirea pandemică de COVID-19 are un impact
asupra întregului lanț al afacerilor, confirmând în cel
mai groaznic mod că toți facem parte dintr-un sistem
care este interconectat și fragil și că soluțiile trebuie
dezvoltate împreună. 
 
Agricultura fiind recunoscută la nivel mondial și național
ca fiind o activitate esențială, închiderea granițelor țărilor
au influențat  puternic accesul la resurse precum
semințe, îngrășăminte și agrochimice.
Închiderea magazinelor, restaurantelor, școlilor a redus în
mod considerabil spațiul de pe piață pentru produsele
agricole, cu un impact mare asupra sectorului.
Reprezentanții acestui sector în Repubica Moldova au
resimțit consecințele neplăcute ale blocajului asupra
industriei agricole, astfel la momentul actual luptându-se
cu o cerere mai mică pentru produse ce creează o
atmosferă negativă și nefavorabilă pentru acest sector.



Camera de Comerț Americană a prezentat rezultatele unui
studiu realizat în perioada 30 martie – 6 aprilie, în baza
informațiilor furnizate de 315 companii din toate sectoarele
economiei naționale, producători de bunuri și furnizori de servicii. 
Potrivit studiului, la nivel de piață, 88% dintre companii sunt
afectate de scăderea cererii la produse și servicii. Printre alți
factori care influențează activitatea companiilor se regăsesc și
restricțiile de activitate impuse de starea de urgență, în proporție
de 74%, lipsa materiei prime și/sau perturbări în lanțul logistic în
proporție de 34%.
Provocările cu care se vor confrunta întreprinderile în
următoarele 2-5 luni, potrivit respondenților, va fi deficitul de
capital circulant – 87% și 64% – lipsa materiei prime și/sau
perturbații pe lanțul logistic.

Sursa

http://www.amcham.md/st_files/2020/04/16/6AmCham%20COVID%20Business%20Impact.pdf


Factorii ce
afectează industria  

agriculturii în
Republica Moldova



O parte semnificativă din portofoliul de clienți ai industriei agricole reprezenta industria

HoReCa, iar odată cu restricțiile impuse, efectele negative ale pandemiei au fost resimțite de

producătorii locali.

Cererea scăzută pentru produsele agroalimentare1.

2. Limitările pentru lanțul de furnizare total
Restricțiile logistice au afectat negativ indicatorii operaționali ai reprezentanților industriei

agricole, considerând că viteza de vânzare a mărfurilor și produselor a scăzut, marginalitatea

produselor a scăzut din cauza scăderii puterii de cumpărare interne, etc. De asemenea,

accesul mai limitat la îngrășămintele agricole majorează riscul de a obține un impact

negativ asupra cantității și calității mărfurilor și produselor viitoare.

3. Bunăstarea și SSM-ul angajaților
Considerând vârsta medie a angajaților unei companii agricole, muncitorii sunt supuși unui

grad de risc mai avansat față de COVID-19 și restricțiile impuse de autorități.



Puncte cheie 
 

Pandemia COVID-19 a adus variabile rapide și neașteptate, unele
dintre care planurile de criză pentru care, echipele existente nu
erau pregătite. Multe companii au dezvoltat cu succes planuri de
gestionare a incidentelor specifice acestei crize, unele nu au reușit.

Ce poți face acum?

de concentrare
pentru organizațiile
din industria agricolă



1Reorientarea strategică
Reprezentanții comerțului cu produse alimentare se adaptează la cerințele

consumatorului, iar afacerile preiau modele noi de business (e.g. livrare de

produse alimentare direct la consumator). Una din metodele utilizate de

agricultori pentru suplinirea cererii este ieșirea directă la intermediarii care și-au

reorientat afacerile, sau să se adapteze direct la cerințele consumatorului final

aplicând total sau parțial modele noi de business.



Forța de muncă2
Totuși tragedia umană este factorul care trebuie luat în considerare de către

oricine, de aceea, acționând cu empatie companiile vor reuși să-și motiveze și

loializeze angajații.

Crearea condițiilor favorabile de muncă, precum și respectarea normelor de

precauție pentru sănătatea muncitorilor va permite companiei să obțină un nivel

mai înalt de asigurare pentru buna desfășurare a activității sale operaționale.



3 Operații și lanț de
aprovizionare

Companiile trebuie să identifice scenarii alternative de lanț de aprovizionare - mai

ales când apar noi cazuri de virus pe diferite teritorii. Pentru a diminua riscul de

stopare a unui proces din tot lanțul agricol, companiile trebuie să apeleze la mai

mulți furnizori pentru același tip de bun sau serviciu, fapt ce le va permite să

diversifice portofoliul de furnizori și se va diminua nivelul de dependență din partea

unui singur furnizor ce poate fi eventual afectat de efectele negative ale pandemiei.



4Finanțe și lichidități

să revizuie și eventual să-și restructureze datoriile

să utilizeze facilitățile fiscale oferite de către autorități (chiar dacă nu sunt

suficiente)

să identifice și să beneficieze de subvențiile și creditele preferențiale ce

continue să vină în ajutorul industriei agricole

Totuși, pentru a supraviețui, pe termen scurt multe companii ajung să se

focuseze pe obținerea fluxurilor de numerar pozitive sau chiar zero mai mult,

decât pe obținerea profiturilor. Entitățile ar trebui:



Pe măsură ce pandemia se extinde, funcționarea continuă a lanțurilor de aprovizionare cu alimente este

crucială pentru prevenirea unei crize alimentare și reducerea impactului negativ asupra economiei globale.

Răspunsurile la politicile coordonate sunt necesare pentru a sprijini sectorul agroalimentar și mijloacele de trai

și condițiile de muncă ale milioane de lucrători agricoli în conformitate cu standardele internaționale de

muncă relevante.  

 

Organizația pentru Alimente și Agricultură (FAO, 2020a) afirmă că COVID-19 afectează agricultura în două

aspecte semnificative: oferta și cererea de produse alimentare. Aceste două aspecte sunt direct legate de

securitatea alimentară, deci securitatea alimentară este, de asemenea, la risc.

 

Pandemia COVID-19 are un impact mare asupra acțiunilor și activităților umanității, agricultura nu este în afara

acestui impact. Cererea de produse alimentare și, prin urmare, securitatea alimentară sunt foarte afectate

datorită restricțiilor de mobilitate, puterii de cumpărare reduse și cu un impact mai mare asupra grupurilor de

populație cele mai vulnerabile. Pe măsură ce cazurile de contagiune cresc, guvernul ia măsuri mai drastice

pentru a opri răspândirea virusului, influențând și sistemul alimentar. Premisa oricărei măsuri adoptate ar

trebui să fie protejarea sănătății și securității alimentare a populației, în detrimentul creșterii economice.



Informația din acest articol are caracter general și nu prezintă în mod expres
valorile DAD Accountant și al companiilor de grup aferente. 
 
DAD Accountant și companiile de grup aferente prestează servicii profesionale
de consultanță, contabilitate și advisory.
 
Înainte de a lua orice decizie care ar putea afecta direct sau indirect afacerea
Dvs. cereți consultață calificată.
 
DAD Accountant, precum și companiile de grup aferente nu poartă răspundere
pentru orice prejudiciu suferită de orice persoană care se bazează pe acest
articol.
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