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Comerț produse alimentare și animale vii (miliarde EUR)
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• Institutul Național de Statistică (INS) a comunicat astăzi estimările semidefinitive cu
privire la evoluția valorii producției agricole în anul pandemic 2021.
• Statisticile exprimă creșterea puternică a valorii producției agricole anul trecut,
evoluție determinată de redinamizarea componentei vegetale, în contextul
ameliorării climatului meteorologic.
• Astfel, conform datelor publicate de INS astăzi valoarea producției agricole s-a
majorat 24,8% an/an, la nivelul record de 101,6 miliarde RON în 2021.
• Această evoluție a fost determinată de creșterea componentei vegetale cu 40,1%
an/an la 74 miliarde RON, aspect evidențiat în primul grafic din partea dreaptă.
• Pe de altă parte, la nivelul segmentului animal valoarea producției s-a ajustat cu o
dinamică anuală de 3,9%, la 25,7 miliarde RON.
• Nu în ultimul rând, pe segmentul servicii agricole s-a înregistrat un avans anual de
3%, până la 1,9 miliarde RON.
• Pe parcursul ultimilor ani s-a înregistrat o tendință ascendentă pentru valoarea
producției agricole, aspect evidențiat în primul grafic din partea dreaptă.
• Indicatorul a urcat cu o rată medie anuală de 5% în intervalul 2005-2021,
evidențiindu-se majorarea componentei vegetale cu un ritm mediu anual de 6,3%,
pe fondul tendinței ascendente pentru fluxurile investiționale, după aderarea
României la Uniunea Europeană.
• Subliniem faptul că agricultura reprezintă o ramură strategică și tradițională în
economia națională, aspect evidențiat și de nivelul ridicat al ponderii valorii
adăugate brute la formarea PIB (în 2021 la maximul din 2014), după cum se poate
observa în al doilea grafic din partea dreaptă.
• De asemenea, subliniem faptul că pe parcursul ultimilor ani s-a consemnat o
tendință ascendentă pentru fluxurile comerciale internaționale cu produse
alimentare și animale vii, aspect evidențiat în ultimul grafic alăturat.
• Astfel, exporturile de produse alimentare și animale vii au crescut cu o rată medie
anuală de 17,3% la 6,2 miliarde EUR în perioada 2006-2021.
• De asemenea, importurile de produse alimentare și animale vii s-au majorat cu un
ritm mediu anual de 10,4% la 8 miliarde EUR în intervalul 2006-2021.
• Atragem atenția cu privire la potențialul ridicat de dezvoltare din acest deceniu
pentru agricultura națională, susținut de o serie de factori: perspectivele de
echilibrare a balanței comerciale cu produse agro-alimentare și de redinamizare a
industriei alimentare, premisele foarte bune pentru intensificarea exporturilor de
produse (îndeosebi în a doua jumătate a acestui deceniu).
• La finalul acestei analize subliniem și provocările structurale din agricultura
României: nivelul redus al subvențiilor (din perspectiva comparativă cu țările din
regiune), gradul ridicat de fragmentare (potențial ridicat de consolidare pentru
exploatațiile agricole) și ameliorarea culoarelor de desfacere a producției în
interiorul țării.
• De asemenea, atragem atenția cu privire la potențialul ridicat pentru dezvoltarea
producției bio, mai ales în contextul consecințelor pandemiei COVID-19.
• Nu în ultimul rând, considerăm că agricultura românească poate beneficia în
contextul evenimentelor din Ucraina și consecințelor acestora.

Limitarea răspunderii
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Informațiile care stau la baza acestor rapoarte au fost obținute din surse publice,considerate, în limita
datelor disponibile publice, relevante și de încredere cum ar ﬁ: institute de statistică, Bănci Centrale,
agenții ﬁnanciare & organizații interne și internaționale etc. Lista menționată nu este exhaustivă, Banca
Transilvania având dreptul să modiﬁce în orice moment și fără un preaviz prealabil sursele publice
utilizate. Atragem însăatenția cu privire la faptul că acuratețea/corectitudinea acestor informații din
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din utilizarea acestei informații. Rapoartele de analiză ale Băncii Transilvania sau ale subsidiarelor
sale ar putea ﬁ nepotrivite pentru unii investitori (în funcție de situația ﬁnanciară, orizontul și
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