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Deficitul comercial cu bunuri în ajustare în iunie, la minimul din septembrie
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exporturile, importurile de bunuri vs. cursul real efectiv al
RON sursa: INS, BIS, prelucrări și estimări econometrice BT
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Componenta comunitară a deficitului comercial cu bunuri s-a intensificat cu
19.3% an/an la 5 miliarde EUR. Pe segmentul extra-comunitar s-a înregistrat un
deficit de 2.7 miliarde EUR, în adâncire cu 26.9% an/an.
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previziuni privind dinamica exporturilor și importurilor
totale (%, an/an) sursa: previziuni BT pe baza datelor INS, Eurostat
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Reiterăm faptul că previzionăm o ajustare pentru deficitul comercial în
trimestrele următoare, în contextul perspectivelor de depreciere a cursului real
efectiv al RON și de rebalansare a politicii economice interne.
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Pentru 2020-2021 ne așteptăm la creșterea exporturilor și importurilor totale cu
ritmuri medii anuale de 5.7%, respectiv 6.6%.
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exporturile vs. importurile de bunuri – componenta
intra-comunitară (MA12, an/an) sursa: INS, prelucrări BT

Astfel, deficitul balanței comerciale cu bunuri s-a adâncit cu 21.8% an/an la 7.7
miliarde EUR în semestrul I.

Conform scenariului macroeconomic central BT (actualizat recent) exporturile
totale (bunuri și servicii) ar putea crește cu 5.6% an/an în 2019, ritm inferior
dinamicii importurilor (8.1% an/an).
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Importurile de bunuri s-au majorat cu 5.7% an/an la 42.6 miliarde EUR în prima
jumătate a anului curent, evoluție influențată de aprecierea cursului real efectiv al
RON (cu 1.4% an/an în ultimele 12 luni și cu 0.7% an/an în semestrul I).
Importurile din țările UE au crescut cu 5.5% an/an la 31.9 miliarde EUR, iar cele
din afara UE au urcat cu 6.4% an/an la 10.6 miliarde EUR.
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Astfel, în semestrul I exporturile de bunuri au crescut cu 2.7% an/an la 34.9
miliarde EUR, evidențiindu-se majorarea componentei comunitare cu 3.2%
an/an la 26.9 miliarde EUR, evoluție care confirmă rezistența la evoluția sub
potențial din Zona Euro (manifestarea efectelor de substituție). Componenta
extra-comunitară a urcat cu 1% an/an la 8 miliarde EUR.
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Prin urmare, deficitul balanței comerciale cu bunuri s-a ajustat cu 13.2% an/an la
1.1 miliarde EUR în iunie (nivelul minim din septembrie 2018). Pe de o parte,
deficitul din relațiile comerciale cu bunuri cu țările UE s-a situat la 0.8 miliarde
EUR, în atenuare cu 10% an/an. Pe de altă parte, din relațiile comerciale cu
bunuri cu țările non-UE a rezultat un deficit de 0.4 miliarde EUR în iunie, în
ajustare cu 19.5% an/an.
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Pe de altă parte, importurile de bunuri s-au redus cu 6.9% an/an la 6.7 miliarde
EUR în iunie. Componenta comunitară a scăzut cu 6.6% an/an la 5 miliarde EUR,
iar pe segmentul extra-comunitar s-a înregistrat un declin de 7.7% an/an la 1.7
miliarde EUR.
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Astfel, conform INS exporturile de bunuri au scăzut cu 5.5% an/an la 5.6 miliarde
EUR în iunie, evidențiindu-se declinul componentei comunitare cu 6% an/an la
4.2 miliarde EUR, pe fondul deteriorării climatului macroeconomic din Zona
Euro (evoluție sub potențial pentru al treilea trimestru la rând în T2). De
asemenea, exporturile extra-comunitare s-au diminuat cu 3.9% an/an la 1.3
miliarde EUR.

exporturile, importurile, balanța comercială cu bunuri
(mld. EUR, MA12) sursa: INS, prelucrări BT
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Astăzi Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele cu privire la
evoluția fluxurilor comerciale internaționale cu bunuri în iunie și semestrul I din
2019. Statisticile indică ajustarea deficitului balanței comerciale cu bunuri în
iunie (spre minimul din septembrie 2018), pe fondul declinului importurilor cu
un ritm mai puternic comparativ cu scăderea exporturilor, în contextul
semnalelor de final de ciclu economic extern (precipitat și de tensiunile
comerciale globale) și creșterii gradului de prudență în sfera internă.
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cursuri spot – operațiuni cont
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cursuri case de schimb
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•
•
•
•

tranzacționare online pe bursele din Bucuresti și Viena
credite marjă
administrare discreționară
împrumuturi de acțiuni pentru vânzarea în lipsă
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accesează AICI
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• fonduri de venit fix în lei sau euro
• fonduri mixte (max. 20% acțiuni)
• fonduri de acțiuni (indice sau fără reper) în lei sau euro

LEI sau EUR
accesează AICI
LEI sau EUR

• finanțări rapide către persoane fizice, credite de
consum pentru nevoi personale sau pentru achiziții în
rate în locațiile comercianților parteneri

accesează AICI

• acces rapid și simplificat la suport financiar în vederea
achiziției de bunuri de folosință îndelungată; se
adresează persoanelor juridice, companii mici, mijlocii
și corporate
• soluții de finanțare pentru afacerile mici

accesează AICI

accesează AICI
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