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This scientific work analyzes the statistical data and information 
available on Vegan trend (value system, consumption, investments and 
opportunities), in order to define economic vectors. Promoters and investors 
look interested in pragmatically oriented actions and strategies. They are 
interested about moral values and ideology, but also in resources of production, 
since plant based food costs less and the health impact positively correlated 
with it. In these conditions the data published in the present research paper and 
the showed statistics, as well as the study method and Vegan specific aspects 
are working to fulfill those expectations of interested people, as well as to 
prepare the academic and business class. 
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1. Introducere 
 
Multiple manifestații și evenimente au loc la scară globală [1] în 

sensul conștientizării populație cu privire la beneficiile pentru sănătate 
ale schimbării stilului de viață și a alimentație bazate pe plante [2], 
respectiv pentru sistemul de valori unitar și complet al unei moralități [3] 
care exclude exploatarea și crima ființelor simțitoare (sentient beings) 



sub orice formă și din cadrul oricărei specii de animale. Este astfel 
probabil mișcarea populară cea mai însemnată care are efecte dintre 
cele mai interesante atât asupra echilibrului balanței de cereri și oferte, 
cât și asupra sistemului legal (de drept), respectiv asupra celui politic. 
Acestea din urmă se lasă afectate și schimbate cel mai greu datorită 
intereselor economice semnificative, însă fenomenologia socială și 
media care câștigă în amploare prin instrumente diverse (figurile 1 și 2) 
crează un impact inclusiv economic probabil greu de imaginat inițial. În 
acest fel se promovează un sistem unitar de valori morale și financiare. 
Faptul că oamenii schimbă atitudinea conduce la modificări economice. 

 
Fig. 1 Unul dintre grupurile social-media care promovează investiția  

în stilul VEGAN [13] 
 

 

Fig. 2 Grup de tip blog care încurajează investiția în sistemul  
de valori VEGAN [5] 



Mai mulți promotori ai curentului Vegan încurajează pentru a da 
amploare fenomenului social adoptarea de măsuri economice concrete 
și de inițiativă în sensul dezvoltării de sisteme de investiții economice, 
de afaceri (figura 3), de management concret al eficienței financiare 
care să concretizeze în mod palpabil potențialul acestui vector tot mai 
puternic. Doar în intervalul 2015÷2018 multiple companii (figura 4) au 
fost înființate peste tot în lume, care au acaparat o cotă bună de piață 
oferind soluții în nișa astfel creată. Se definesc noi soluții gastronomice 
și tehnice pentru întâmpinarea cerințelor pieței în special a celei de 
capital [4]. Printr-o mișcare ideologică aparent pacifistă și non-
combativă se generează un vid economic cu potențial de creștere în 
piața globală. 

 

Fig. 3  Pagina electronică a unui fond Vegan de investiții, care „moralizează 
investiția” [24] 

 

 

Fig. 4 Pagina electronică a The Imposible Burger, start-up  
cu potențial Vegan [18]  



Știind faptul că nutrienții de bază aminoacizi așa numiți esențiali 
– carbohidrați și grăsimi) se găsesc cel mai ușor și în cantitatea cea mai 
mare direct în plante (care utilizează energia solară pentru reacții de 
foto-sinteză) se creează produse care să îndeplinească atât cerințele 
nutritive cât și cele morale de a nu exploata și reproduce ființe vii (în 
speță animale) la scară industrială pe întreaga suprafață a globului  

[5,6]. 
Figurile 5 și 6 definesc potențialul de investiție în dezvoltare. 

 

Fig. 5  Domeniul digital al unui investitor în dezvoltarea de produse  
pe bază vegetală [6] 

 

 

Fig. 6 Statistică Eurostat privitoare la populația care nu-și permite  
alimente animale [15] 



Faptul că există populații care din convingere morală sau din 
imposibilitate financiară nu-și permit să consume produse animale este 
un argument suplimentar pentru analiza și exploatarea potențialului de 
investiție și dezvoltare a pieței de consum a produselor pe bază 
vegetală. 

 
2. Metodologia studiului 
 
Metodologia cercetării din lucrarea prezentă se definește prin: 

• definirea tematicii; 
• selectarea vectorilor de analiză (producție, consum, investiție, 

dezvoltare) în fenomenul socio-mediatic-politico-economic vegan; 
• studiul potențialului de promovare a investițiilor economice; 
• prezentarea metodei și analiza datelor statistice privitoare la impact; 
• evidențierea instrumentelor de investiție disponibile; 
• circumscrierea oportunităților de dezvoltare viitoare; 
• definirea etapelor de continuare a studiului. 

Figura 7 prezintă instrumentul digital de analiză prin regresie. 

 

Fig. 7 Instrument de analiză prin metoda regresiei multiple în procesare [8]  

 
3. Sinteza cercetării aplicate 
 
Producția de carne și de alte alimente de origine animală în 

statele europene este foarte variată (mai mare în anumite țări și mai 
mică în altele) în dependență cu mediul cultural și capacitatea 
tehnologică de procesare, care este corelată cu potențialul de investiție 
și dezvoltare a produselor pe bază de plante și materiale organice, în 
vederea eficientizării transformării și conversiei energiei.  



Cotele de producție a cărnii în europa sunt redate în tabelul 1 
(Centralizarea cotelor de producție a cărnii de pasăre în statele U.E. în 
mii de tone [16].               Tabelul 1 

 
 

În figura 8 se prezintă nivelul producției cărnii de pasăre pe 2017. 

 
Fig. 8 Nivelul producției cărnii de pasăre în anul 2017 raportat în Euro-statistics 

 

Figura 9 reprezintă grafic pe coduri de culori nivelul intensității 
producției de carne de pasăre în mii de tone, dovedind că România se 
situează în grupul celor mai exploatatoare state din această 
perspectivă, cu potențial sporit de conversie [4, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17]. 

Stat/regiune 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Belgium       361.22  404.34  402.75  410.22  388.09  433.27  452.94  461.25  463.39 

Bulgaria 107.41  116.39  91.19  98.62  96.02  98.45  99.09  94.71  97.87  101.25  106.47  103.96 

Czech Republic 230.60  216.69  210.27  194.29  188.18  170.08  152.61  148.17  149.41  151.41  156.50  158.91 

Denmark 169.72  171.09  176.20  167.40  159.60  159.30  147.20b  148.50  143  134.40  144.30  160.40 

Germany 1008.85  1086.78  1191.70  1288.74  1379.56  1425  1428  1456  1527  1511  1525  1513 

Estonia 12.79  12.11  13.34  14.81                 

Ireland 129.96  122.03  117.41      128.21  132.41  117.05  115.90  128.02  145.51  152.23 

Greece 153.65  162.27  171.75  174.10  178  175.23  181.65  180.47  190.53  189.63  212.65  214.30 

Spain 1260.85  1328.09  1,375.30 1316.67  1349.43  1373.61  1384.24  1342.58  1436.69  1446.99  1526.63  1542.19 

France 1721.63  1716.44  1706.22  1670  1712  1733  1709  1695  1678  1719  1669  1650 

Croatia 87.94  93.05  92.40  62  60.20  60.80  61.30  55.70e  59.10e  63.40e  64e  64.50e 

Italy 918.59  1029.03  1115.88  1143.14  1179.87  1219.88  1258.58  1223.45  1242.79  1294.96  1366.27  1327.10 

Cyprus 26.95  28.80  28.73  27.13  27.71  27.40  25.30  21.97  21.65  23.78  24.03  25.25 

Latvia 20.61  20.55  23.08  23.15  23.39  22.81  24.49  26.71  28.56  29.52  30.02  33.56 

Lithuania 65.69  68.16  70.65  65.36  71.93  75.63  81.76  89.77  94.41  95.79  104.10  110.74 

Luxembourg 0.12  0.10  0.08  0  0  0      0  0  0  0 

Hungary 385.03  375.96  387.77  360  359.99  383.49  412.20  394.45  430.09  478.71  507.94  485.14 

Malta 3.94  4.57  4.98  4.68  4.40  4.16  4.25  4.12  3.92  3.91  3.83  3.68 

Netherlands 660.98  720.98                     

Austria 101.64  109.15  109.15                   

Poland 1058.04  1142.75  1186.43  1266.51  1342.32  1384.84  1548.80  1651.98  1804.06  2011.04  2268.36  2343.55 

Portugal 247.30  271.26  284.09  291.58  296.35  292.11  292.16  291.74  295.21  308.69  326.40  340.92 

Romania 266  305  343.07  289.86  287.47  293.86  312.73  325.55  345.62  374.79  390.66  405.46 

Slovenia 48.14  58.91  58.69  59.54  61.43  58.28  58.66  57.09  59.80  58.76  64.01  68.66 

Slovakia 94.23  84.31  77.66                   

Finland 87.15  95.35  100.86  94.88  96.33  101.51  107.41  111.09  113.37  117.31  125.41  128.81 

Sweden 108  111.86  114.01  109.98  120.05  120.09  116.31  124.83  135.16  145.78  158.03  158.52 

United Kingdom 1517.36  1454.47  1432.62  1463.14  1567.72  1557.52  1607.94  1662.20  1642.62  1688.84  1791.26  1834.50 

Iceland             7.80  7.80  8.20  8.40  9.11  9.71 

Switzerland         68.08  71.41        85  88.18  89.51 

Montenegro                 0.51  0.63  0.61  1.70 

Albania                   4.77  2.98  5.17 

Serbia             54.73  55.52  55.30  58.58  62.81  78.23 

Turkey           1613.40  1723.92  1791.22  1943.35  1962.10  1925.62  2189.24 

Bosnia and Herzegovina                   48.70  58.91  62.15 



  
Fig. 9 Nivelul producție de carne de pasăre la nivel U.E. 28 în 2017 [16] 

 

În figura 10 se prezintă suprafețele agricole disponibile mai mari. 

 
Fig. 10 Nivelul suprafețelor agricole disponibile în U.E. 28 [3, 12] 

 
În tabelul 2 (Nivelul utilizări terenurilor în statele U.E. pentru 

producție agricolă efectivă [14]) se prezintă datele statistice ale utilizării 
terenurilor. 
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 Tabelul 2 

 
 

În figura 11 se prezintă valorile potențialului de investiție în 
activitățile prietenoase cu mediul din prisma reducerii poluării 
(diminuând activitatea de creștere forțată și industrializată a animalelor). 

 

 
Fig. 11 Nivelul potențialului agricol al României și al statelor U.E.   

NR. Crt. Stat/zona Teren arabil

Recoltă 

verde de pe 

terenul 

arabil

Pășuni Legminoase Porumb Alte plante Pămân nelucrat

1 Belgia 32400 25130 16940 1060 18900 1010 4330

2 Bulgaria 179650 43630 460 40910 2230 1970 8510

3 Cehia 17540 6950 2550 3770 2520 1230 960

4 Danemarca 34530 23270 22400 0 5130 5600 6210

5 Germania 218020 144980 54570 48380 105390 12550 55030

6 Estonia 10910 4650 3540 1830 80 230 2420

7 Irlanda 67010 57880 57170 680 1600 0 7120

8 Grecia 307970 75550 40970 22330 9090 12820 73610

9 Spania 464570 67770 21000 14280 20250 20140 187570

10 Franța 334640 187940 153180 32870 81500 5140 109840

11 Croația 125530 36340 7010 30140 4650 3500 6730

12 Italia 659210 234000 154120 13090 24110 72310 100220

13 Cipru 17090 4170 230 540 40 3860 9180

14 Letonia 57230 26890 26430 1350 400 0 6180

15 Lituania 160400 84470 82200 90 1220 3520 22240

16 Luxemburg 1510 1280 960 100 1000 30 160

17 Hungaria 279870 35830 2120 31880 2160 3200 43420

18 Malta 7730 6100 0 0 0 6100 1550

19 Olanda 45970 32330 19790 0 25220 500 3900

20 Austria 77230 48610 24090 27630 19210 6280 39700

21 Polonia 1249990 220390 61570 62840 128570 8660 106960

22 Portugalia 179060 73720 13420 1040 28430 45650 62690

23 Romania 2603230 619700 94980 474330 11430 77290 270410

24 Slovenia 57290 30690 23270 8500 10270 710 830

25 Slovacia 17410 5440 3280 2290 860 880 1090

26 Finlanda 54100 34160 34140 0 1020 35490

27 Suedia 64600 57970 57890 1120 3760 20120

28 Anglia 92530 67690 64960 740 7820 16250

29 Norvegia 41350 33400 33350 0 0 2860 1240

32 Iugoslavia 139610 31010 190 30660 240 250 6420



4. Concluzii 

Datele preluate și analizate au permis emiterea următoarelor observații: 

 ființele vii prin complexitatea lor structurală consumă mai multă energie și resurse 
pentru a se dezvolta și a ajunge la maturitate, contribuind activ la poluare și 
accentuarea efectului de seră, proporțional cu numărul și mărimea; 

 pentru aceiași cantitate de nutrienți ai unei mese destinată omului, cea de origine 
animală presupune un lanț de producție mai complex și mai poluant; 

 schimbarea recentă a sistemului de valori și a percepției asupra unor fenomene în 
rândul unor populații din ce în ce mai numeroase a condus la schimbarea balanței 
cererii și ofertei, favorizând accesarea potențialului de investiție în sectorul 
produselor vegetale care fiind simple poluează mai puțin; 

 sistemul de valori bazat pe exploatarea animalelor de om pentru hrană, 
îmbrăcăminte și alte utilități este treptat supus eroziunii și înlocuirii cu un nou 
sistem de drept la viață și libertăți față de sclavie similare pentru ființele vii; 

 investițiile în curentul Vegan au efecte economice pe termen mediu și lung; 

 evident că resursele rămase neutilizate prin scăderea stocului de animale 
exploatate pentru producția cărnii și a altor obiecte aferente vor fi redistribuite altor 
sectoare și procese de conversie energetică; 

 promotorii curentului Vegan prevăd o diminuare cu 16% a riscului de cancer, cu 
21% a bolilor de inimă, o scădere cu 51% a emisiei gazelor cu efect de seră, cu 
29% a consumului de apă în agricultură, cu 45% a suprafeței agricole destinate 
celor 66 de miliarde de animale exploatate și măcelărite anual în cazul în care 
oamenii își schimbă sistemul de valori și percepția hranei lor; 

 expectanța pozitivă se definește prin îmbunătățirea sănătății, reducerea amprentei 
de carbon, ameliorarea exploatării resurselor și dreturile animalelor; 

 România are aici potențial ridicat de investiție și dezvoltare economică și culturală; 

 datele obținute și analizate crează condițiile pentru continuarea cercetărilor 
privitoare la aspectele economice și industriale facilitate de curentul Vegan. 
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