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Deficitul comercial cu bunuri în ajustare în august, dar în adâncire la opt 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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Pentru perioada 2020-2021 ne așteptăm la creșterea exporturilor și importurilor
totale cu ritmuri medii anuale de 4.6%, respectiv 5.8%, scenariu susținut de
perspectivele de depreciere a cursului real efectiv al RON și de rebalansare a
politicii economice interne.
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Conform scenariului macroeconomic central BT exporturile și importurile totale
ar putea decelera spre ritmuri an/an de 3.4%, respectiv 6.5% în 2019, pe fondul
finalului ciclului economic post-criză în plan european.
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De asemenea, deficitul comercial cu bunuri cu țările din afara Uniunii Europene
s-a intensificat cu 21.8% an/an la 3.8 miliarde EUR în intervalul ianuarie-august.
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Din relațiile comerciale cu bunuri cu țările UE s-a înregistrat un deficit de 7.1
miliarde EUR, în adâncire cu 20.3% an/an.
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Astfel, deficitul balanței comerciale cu bunuri s-a intensificat cu 20.8% an/an la
10.9 miliarde EUR în primele opt luni din 2019, evoluție influențată de aprecierea
cursului real efectiv al monedei naționale (în medie cu 0.9% an/an în ultimele 12
luni și cu 0.2% an/an în perioada ianuarie-august).
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Importurile de bunuri au consemnat un avans de 4.8% an/an la 56.6 miliarde
EUR, evoluție determinată de mix-ul relaxat, pro-ciclic și nesustenabil de politici
economice: componenta comunitară a urcat cu 4.7% an/an la 42.2 miliarde EUR,
iar pe segmentul extra-comunitar s-a înregistrat o creștere de 5.3% an/an la 14.4
miliarde EUR.
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Exporturile spre țările extra-comunitare au urcat cu doar 0.5% an/an la 10.7
miliarde EUR.
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Astfel, în primele opt luni din 2019 exporturile de bunuri au crescut cu 1.7%
an/an la 45.7 miliarde EUR, pe fondul majorării componentei comunitare cu 2%
an/an la 35.1 miliarde EUR.
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exporturile vs. importurile de bunuri – componenta
intra-comunitară (MA12, an/an) sursa: INS, prelucrări BT
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Pe de altă parte, deficitul balanței comerciale cu bunuri cu țările UE s-a
intensificat cu 19.8% an/an la un miliard EUR.
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Evoluția a fost determinată de diminuarea deficitul balanței comerciale cu bunuri
cu țările extra-comunitare cu 32.7% an/an la 0.4 miliarde EUR.
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Prin urmare, balanța comercială cu bunuri a înregistrat un deficit de 1.4 miliarde
EUR în august, în ajustare cu 2.5% an/an.
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Importurile de bunuri s-au redus tot cu 2.5% an/an la 6.4 miliarde EUR în august
(cel mai scăzut nivel din decembrie), pe fondul diminuării componentei extracomunitare cu 8.2% an/an la 1.7 miliarde EUR. Importurile din țările membre ale
Uniunii Europene au scăzut cu 0.2% an/an la 4.7 miliarde EUR.
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Pe de altă parte, exporturile extra-comunitare s-au majorat cu 3.4% an/an la 1.3
miliarde EUR în august.
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Evoluția a fost determinată de declinul exporturilor spre țările membre ale
Uniunii Europene cu 4.4% an/an la 3.7 miliarde EUR, în contextul semnalelor de
final de ciclu în Zona Euro (principalul partener economic al României).
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Astfel, conform INS exporturile de bunuri au scăzut pentru a treia lună la rând în
august, cu o dinamică an/an de 2.5%, până la 5 miliarde EUR (cel mai redus nivel
din decembrie 2018).

exporturile, importurile, balanța comercială cu bunuri
(mld. EUR, MA12) sursa: INS, prelucrări BT
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Institutul Național de Statistică (INS) a publicat recent datele cu privire la
evoluția balanței comerciale cu bunuri în august și primele opt luni ale anului
curent. Datele indică ajustarea deficitului balanței comerciale cu bunuri în
august, evoluție influențată de semnalele de final de ciclu post-criză în Zona
Euro, cu impact asupra comportamentului agenților economici interni (creșterea
gradului de prudență).
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