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Balanța comercială a României cu
produse agroalimentare rămâne în
continuare înclinată în favoarea
importurilor. A fost înregistrată o
creștere a deficitului total în perioada
2015-2019. Din păcate, indice mediu de
creștere a importurilor este mai alert,
(1,08) față de cel al exporturilor (1,04).
Pe baza datelor preluate de la Institutul
Naţional de Statistică, deficitul balanţei
comerciale a crescut de la 1,088 mld.
eur în 2015 la 2,474 mld. eur în 2019
(conform celor 24 clase de produse
agroalimentare: EXP102J şi EXP101J). 

Datele corespunzătoare anului 2019
indică faptul că cea mai mare diferență
pozitivă dintre importuri şi exporturi
este înregistrată în favoarea produselor:
- carne (714 milioane euro), 
- fructe (593 milioane euro),
- preparate din cereale (504 mil. euro).
 
Considerând valoarea totală a
deficitului comercial cu produse
agroalimentare în anul 2019, categoria
produselor din carne reprezintă ~30%
din totalul deficitului, fructele 24%, iar
preparatele din cereale, 20%. 

România exportă materia primă, ca mai apoi să importe produsele prelucrate. Astfel,
deficitul se accentuează pentru că exporturile au o valoare mică de piață, în timp ce
importurile corespund unui preț mult mai mare. Spre exemplu, în timp ce producția de
animale vii are un efect pozitiv asupra balanței, producția de carne accentuează
deficitul. Deși în anul 2019 au fost exportate animale vii în valoare de aproximativ 429
milioane euro, în același timp au fost importate produse din carne în valoare de 941
milioane euro. Neexploatarea prelucrării propriilor materii prime din agricultură
determină accentuarea deficitului balanţei comerciale cu produse agroalimentare. În
lipsa surplusului balanţei comerciale cauzat de exportul de cereale (1,955 mld. euro),
deficitul total al celorlalte 23 de clase a fost în 2019 de 4,43 mld. euro.

B a l a n ţ a  c o m e r c i a l ă  —  î n c o t r o ?

COMERŢUL   EXTER IOR

Produsele agroalimentare în România: importăm mai mult decât exportăm?

În ceea ce privește evoluția deficitului balaneţei comerciale cu produse agroalimentare în cei 5 ani

analizați, cel mai mare ritm mediu de creștere al deficitului a fost înregistrat la clasa 16, preparate

din carne, de aproximativ 42%, creștere de la un an la celălalt. Cu o creștere medie de 22%, se

situează pe locul doi clasa de băuturi alcoolice, fiind urmată de preparatele pe bază de cereale, cu

16%. Cel mai încet ritm mediu de creștere, 2%, este la clasa 13, extracte vegetale.



ANUL
2019

LOCUL  2

Analizând importurile şi exporturile României

cu produse agroalimentare din anul 2019, se

observă o situaţie mult mai nefavorabilă

pentru România dacă în calculul balanţei

comerciale cu produse agroalimentare

excludem valorile excedentare, mai ales în

condiţiile în care cerealele au fost exportate în

valoare de ~1,4 mld. euro doar din regiunea

Bucureşti-Ilfov şi ~0,4 mld. euro din Sud-Est.

5 ,6
* Fără ca excedentul să fie inclus în

agregarea deficitelor per produse.

MLD .

EURO

R o m â n i a  —  d e p e n d e n t ă  d e  i m p o r t ?

SUMA DINTRE IMPORTURI - EXPORTURI*

LOCUL  1

0 ,78  MLD .  EURO
Clasa 02 de produse agroaliementare

Carne şi măruntaie comestibile

13 ,79% DIN  TOTAL  AGREGAT

0 ,60  MLD .  EURO
Clasa 08 de produse agroaliementare

Fructe comestibile

10 ,70% DIN  TOTAL  AGREGAT

LOCUL  3

0 ,44  MLD .  EURO
Clasa 04 de produse agroaliementare
Lapte şi produse lactate; ouă; miere naturală

7 ,78% DIN  TOTAL  AGREGAT

LOCUL  4

0 ,43  MLD .  EURO
Clasa 07 de produse agroaliementare
Legume, plante, rădăcini şi tuberculi

7 ,65% DIN  TOTAL  AGREGAT



ANUL
2019

LOCUL  8LOCUL  7

0 ,36  MLD .  EURO
Clasa 23 de produse agroaliementare

Reziduuri ale industriei alimentare

6 ,47% DIN  TOTAL  AGREGAT

0 ,34  MLD .  EURO
Clasa 22 de produse agroaliementare

Băuturi alcoolice şi nealcoolice

6 ,17% DIN  TOTAL  AGREGAT

LOCUL  9

0 ,31  MLD .  EURO
Clasa 20 de produse agroaliementare
Preparate din legume, fructe

5 ,55% DIN  TOTAL  AGREGAT

LOCUL  10

0 ,26  MLD .  EURO
Clasa 18 de produse agroaliementare
Cacao şi preparate din cacao

4 ,66% DIN  TOTAL  AGREGAT

LOCUL  5

0 ,38  MLD .  EURO
Clasa 19 de produse agroaliementare

Preparate pe bază de cereale

6 ,78% DIN  TOTAL  AGREGAT

LOCUL  6

0 ,37  MLD .  EURO
Clasa 21 de produse agroaliementare
Preparate alimentare diverse

6 ,57% DIN  TOTAL  AGREGAT

R o m â n i a  —  d e p e n d e n t ă  d e  i m p o r t ?



7/11/2020 Deficit regional total (sumă 2015-2019) pe clase
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Suma diferenţelor dintre importuri şi exporturi per clase de produse agroalimentare, fără ca surplusul claselor să fie inclus în agragare (mii euro), per regiuni de
dezvoltare, în perioada 2015-2019
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7/11/2020 Deficit regional per clase 2019
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Suma diferenţelor dintre importuri şi exporturi per clase de produse agroalimentare, fără ca surplusul claselor să fie inclus în agragare (mii euro), per regiuni de
dezvoltare, anul 2019
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7/11/2020 Evoluţia deficitului regional total
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Evoluţia suma diferenţelor dintre importuri şi exporturi per clase de produse agroalimentare, fără ca surplusul claselor să fie inclus în agragare (mii euro), per regiuni de
dezvoltare din România
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LIPSA INVESTIŢIILOR ,
ADÂNCIREA DEFICITULUI.

Importurile ce impactează cel mai mult balanța
sunt cele pentru produsele agroalimentare
procesate (produse pe bază de carne, preparate pe
bază de cereale şi altele). 

Nu este nici oportun şi nici suficient ca exportul cu
materii prime (cereale, animale vii) să fie crescut,
ci este necesară o încetinire a ritmului de creștere a
importurilor, prin crearea unui mediu favorabil
afacerilor locale şi prin finanţarea procesatorilor
locali de produse agroalimentare. Astfel, se
stimulează producţia locală de preparate
agroalimentare şi se ameliorează efectele negative
ale deficitului balanţei comerciale.



România este capabilă să producă mai
multe cereale decât consumă. Cu toate
acestea, deşi această realitate poate să pară
încurajatoare datorită valorii mari a
excedentului cu cereale, nu trebuie ca
exportul cu cereale să se intensifice în
vederea scăderii deficitului balanţei
comerciale cu produse agro-alimentare,
deoarece lanţul valoric implică valori mari
de comercializare în cazul produselor
prelucrate (preparatelor din cereale) şi nu
în cazul produselor brute (cerealele). În
acest context, este consolidată încă o dată
necesitatea şi oportunitatea de efectua
investiţii în această filieră agroalimentară. 

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

EXPORTURILE 
ROMÂNIEI

cu produse agroalimentare implică niveluri

tehnologice nesatisfăcătoare, şi, implicit,

valoare adăugată relativ scăzută, în ciuda

faptului că România dispune de un potențial

uriaş de creștere a competitivității
economice în cazul sectorului agroalimentar,

inclusiv pe piețele externe.

COMPETITIVITATEA
ECONOMICĂ

în sectorul agroalimentar poate să fie

valorificată prin:  amplificarea specializării

intrasectoriale şi intersectoriale; promovarea

politicilor concentrate asupra digitalizării

activităţilor agricole şi dezvoltării gradului

de automatizare a proceselor şi activităţilor

agricole din România.

Încercarea de a elabora şi implementa strategii naţionale de promovare şi stimulare a

exportului în cazul României doar de către factorii decidenţi din mediul public nu va asigura

succesul, decât în măsura în care aceştia colaborează eficient cu mediul de afaceri, cu agenţii

economici implicaţi în activitatea de export cu produse agroalimentare, închizând cercul cu

includerea în ecuaţie a asociaţiilor de producători.



În anul 2018, pe primul loc în ceea ce

priveşte generarea de deficit

comercial cu produse agroalimentare

se află următorul produs: Carne de

animale din specia porcine,

proaspătă, refrigerată sau congelată,

cu o pondere de 7,6% din totalul

deficitului comercial cu produse

agroalimentare în cazul României.

Preţul mediu la export cu astfel de

produse a scăzut cu 11% în anul 2018

faţă de anul 2017 (de la 1,73 euro per

kg în 2017 la 1,54 euro per kg în 2018),

situaţie nefavorabilă României.

PRODUCTIA
PROCESATĂ

IMM-URILE ÎN
AGRICULTURĂ

Producția produselor agroalimentare procesate

este cea care conține cea mai mare valoare

adăugată. Deficitul balanței comerciale cu

produse agroalimentare este creat aproape în

totalitate de produsele procesate, astfel încât

putem considera că dezvoltarea acestei ramuri

este o prioritate la nivel național.

Microîntreprinderile sunt mult mai întâlnite în

producția produselor agroalimentare neprocesate

față de producția celor procesate. Este bine

cunoscut faptul că în producția procesată este

nevoie de tehnologie și de investiții constante,

care nu sunt la îndemȃna micilor producători.

Identificarea nișelor de export permit valorificarea avantajelor competitive ale

României, astfel încât deciziile de investiţii să fie fundamentate pe baza evaluării

lanțurilor globale de valoare adăugată, fapt ce poate ameliora creşterea valorii deficitelor

comerciale cu produse agroalimentare. Mai mult decât atât, aceste iniţiative trebuie să

fie susţinute de alte acţiuni-suport, precum: înfiinţarea de centre de colectare şi depozite

logistice, cu temperatură controlată; efectuarea de investiţii în fabrici de ambalaje,

borcane de sticlă etc; dezvoltarea resursei umane prin intermediul transferului de

cunoştinţe — valorificarea managementului extern, care să vină cu know-how şi modele

de bune practici în industria alimentară, mai ales în ceea ce priveşte comercializarea

produselor agroalimentare.



Este necesară susţinerea fermierilor români în vederea practicării agriculturii de
precizie. Acest tip de agricultură este inovativă, bazată pe tehnologii moderne, cu
scopul de a eficientiza activităţile agricole. Prin intermediul acesteia, fermierii au
acces la instrumente noi și măsurători precise în activităţile agricole întreprinse,
inclusiv prin utilizarea sistemelor GPS și GNSS prin satelit. Mai mult decât atât, sunt
avute în vedere: prognoza meteo detaliată, dozarea cantităţilor de îngrășăminte și
monitorizarea constantă a stării culturilor. Împreună cu automatizarea agriculturii,
este astfel facilitată colectarea și prelucrarea multor tipuri de date statistice important
în activitatea de cercetare, crearea de hărți topografice, urmărirea precisă şi
evaluarea stării solului și a culturilor (în vederea însămânțării precise), aplicarea
cantității optime de îngrășământ şi multe alte avantaje.


