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Deficitul comercial cu bunuri în intensificare cu 24.9% an/an la șapte luni
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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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În scenariul macroeconomic central BT (revizuit săptămâna trecută prin
încorporarea estimărilor provizorii (1) privind dinamica PIB-ului și
componentelor din T2) ne așteptăm la decelerarea exporturilor și importurilor
totale spre ritmuri an/an de 3.4%, respectiv 6.5% în 2019, urmată de
redinamizare în intervalul 2020-2021 (evoluții medii anuale de 4.6%, respectiv
5.8%), pe fondul perspectivelor de depreciere a cursului real efectiv al RON și de
rebalansare a politicii economice interne.
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Astfel, în primele șapte luni din 2019 exporturile de bunuri au urcat cu doar 2.1%
an/an la 40.7 miliarde EUR, evoluție determinată de majorarea componentei
comunitare cu 2.8% an/an la 31.4 miliarde EUR (pe segmentul extra-comunitar
s-a înregistrat stagnare an/an la 9.3 miliarde EUR).

Prin urmare, deficitul balanței comerciale cu bunuri s-a intensificat cu 24.9%
an/an la 9.5 miliarde EUR în primele șapte luni din 2019: componenta
comunitară s-a adâncit cu 20.4% an/an la 6.1 miliarde EUR, iar pe segmentul
extra-comunitar s-a înregistrat un deficit de 3.3 miliarde EUR (mai mare cu
34.3% an/an).

Mar-10

12%

4%

Importurile din țările Uniunii Europene au urcat cu 5.3% an/an la 37.5 miliarde
EUR, iar cele din statele extra-comunitare s-au majorat cu 7.2% an/an la 12.7
miliarde EUR.
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exporturile vs. importurile de bunuri – componenta
intra-comunitară (MA12, an/an) sursa: INS, prelucrări BT

Pe de altă parte, din relațiile comerciale cu bunuri cu țările din afara Uniunii
Europene a rezultat un deficit de 650.4 milioane EUR, în adâncire cu 66.1%
an/an.

Importurile de bunuri au consemnat un avans mai puternic, de 5.8% an/an la
50.2 miliarde EUR în perioada ianuarie-iulie, evoluție determinată de mix-ul
relaxat, pro-ciclic și nesustenabil de politici economice, cu impact nefavorabil
pentru competitivitatea internațională. De altfel, cursul real efectiv al RON a
crescut cu 0.5% an/an în perioada ianuarie-iulie și cu 1.1% an/an în ultimele 12
luni.
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Pe de o parte, deficitul balanței comerciale cu bunuri cu țările din Uniunea
Europeană s-a adâncit cu 25.5% an/an la 1.1 miliarde EUR.
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Prin urmare, deficitul balanței comerciale cu bunuri s-a intensificat cu 38%
an/an la 1.8 miliarde EUR în iulie, cel mai ridicat nivel din octombrie 2018.
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Importurile de bunuri au consemnat un avans de 5.9% an/an la 7.6 miliarde EUR
în iulie, dinamică influențată de climatul pozitiv din piața forței de muncă și din
piața creditului. Componenta comunitară a crescut cu 4.6% an/an la 5.6 miliarde
EUR, iar pe segmentul extra-comunitar s-a înregistrat o majorare cu 9.8% an/an
la 2 miliarde EUR.
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Astfel, conform INS exporturile de bunuri au scăzut cu 1% an/an la 5.8 miliarde
EUR în iulie, ca urmare a declinului componentei extra-comunitare cu 5.5%
an/an la 1.4 miliarde EUR. Exporturile comunitare au urcat cu 0.4% an/an la 4.5
miliarde EUR.

exporturile, importurile, balanța comercială cu bunuri
(mld. EUR, MA12) sursa: INS, prelucrări BT
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Institutul Național de Statistică (INS) a publicat astăzi datele privind dinamica
fluxurilor comerciale internaționale cu bunuri în iulie și primele șapte luni din
2019. Statisticile indică continuarea tendinței de intensificare a deficitului
balanței comerciale cu bunuri, evoluție determinată de declinul exporturilor (în
contextul tensiunilor comerciale globale și deteriorării competitivității externe a
economiei interne) și majorării importurilor (pe fondul mix-ului relaxat de
politici economice).
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• fonduri de venit fix în lei sau euro
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• acces rapid și simplificat la suport financiar în vederea
achiziției de bunuri de folosință îndelungată; se
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și corporate
• soluții de finanțare pentru afacerile mici
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