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Analiza comerţului exterior 

- semestrul I 2009 - 
 

1. Caracteristici generale ale comerţului exterior 
 

Încă din trimestrul IV al anului trecut, efectele crizei economice mondiale au 
început să se manifeste mai intens şi în România, încetinirea economică devenind o 
realitate. Rezultatele statistice evidenţiază reducerea semnificativă a activităţilor din 
economie cu repercusiuni directe asupra relaţiilor comerciale internaţionale ale 
României, care s-au restrâns puternic. 

Astfel, în primul semestru al anului 2009 s-a continuat, în linii mari, trendul 
descendent înregistrat începând cu trimestrul IV al anului trecut. Exporturile de 
bunuri, comparativ cu primul semestru al anului 2008, s-au redus cu 20,3% până la 
valoarea de 13,6 mld. euro, în timp ce importurile au fost cu 36,4% mai mici şi au 
atins o valoare de 17,9 mld. euro. 

 
Evoluţia comerţului exterior 

 
- modificare procentuală - 

  

TRIM I 2009/ 
TRIM I 2008 

TRIM II 2009/ 
TRIM II 2008 

SEM I 2009/ 
SEM I 2008 

Export - total, din care: -19,0 -21,5 -20,3 
Intra -14,4 -16,3 -15,4 
Extra -30,4 -33,2 -31,9 
Import - total, din care: -34,5 -38,1 -36,4 
Intra -31,6 -34,7 -33,2 
Extra -41,6 -45,8 -43,9 

Sursa: Calcule CNP pe baza datelor Institutului Naţional de Statistică 
 

Compararea evoluţiilor trimestriale ale comerţului exterior de bunuri conferă o 
imagine mai clară a tendinţelor manifestate în primul semestru al anului 2009.  

Astfel, în trimestrul I exporturile şi importurile de bunuri au înregistrat scăderi 
semnificative faţă de trimestrul I 2008 (de 19%, respectiv 34,5%), dar şi comparativ 
cu trimestrul IV anterior (de 14,7%, respectiv 33,5%). 

În primul trimestru al anului 2009 reducerea mai puternică a importurilor de bunuri 
comparativ cu cea a exporturilor de bunuri, a dus la diminuarea deficitului comercial 
la jumătate, comparativ cu trimestrul IV 2008.  
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Tendinţa descrescătoare a schimburilor comerciale a continuat şi în cel de-al II-
lea trimestru al anului 2009. Astfel, faţă de trimestrul II al anului anterior, dinamica 
exporturilor a atins o valoare negativă de 21,5% iar importurile de bunuri s-au redus 
cu 38,1% conducând la o diminuare a deficitului comercial cu 62,3%. 

 
Evoluţia comerţului exterior 

 
      - modificare procentuală - 

 TRIM I 2009/ 
TRIM IV 2008 

TRIM II 2009/ 
TRIM I 2009 

Export - total, din care: -14,7 5,7 
Intra -9,3 3,9 
Extra -27,8 11,2 

Import - total, din care: -33,5 6,9 
Intra -29,8 6,1 
Extra -42,4 9,5 
Sursa: Calcule CNP pe baza datelor Institutului Naţional de Statistică 

 
Comparând evoluţia comerţului exterior din trimestrul II cu trimestrul I al anului 

2009, se poate observa o redresare. Astfel, exporturile şi-au îmbunătăţit dinamica, 
realizând o creştere de 5,7%, în timp ce la importuri, creşterea a fost de 6,9%. 

Evoluţiile lunare ale comerţului exterior arată o revenire a acestuia, astfel în luna 
iunie, comparativ cu luna mai, exporturile de bunuri au înregistrat o majorare cu 
11,4%. De remarcat este faptul că, atât exportul intracomunitar, cât şi cel 
extracomunitar au avut o evoluţie pozitivă, creşterile faţă de luna precedentă fiind de 
9,4%, respectiv 17,4%. 
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Importurile lunii iunie au cunoscut, de asemenea, o uşoară creştere valorică, fiind 
cu 6,4% mai mari în comparaţie cu luna mai. Contribuţia cea mai importantă la 
realizarea importurilor de bunuri a avut-o componenta sa intracomunitară care a 
reprezentat 74,6% din total. 

Este important de menţionat faptul că, în perioada ianuarie-iunie a anului curent, 
România a avut un deficit comercial mai mic cu 60,9%, de până la 4,4 mld. euro, 
comparativ cu 11,2 mld. euro cât s-a înregistrat în perioada corespunzătoare a anului 
precedent. Diminuarea deficitului comercial s-a datorat reducerii într-un ritm mai alert 
a importurilor de cca. 36% faţă de scăderea de cca. 20% a exporturilor. 

Din punct de vedere al structurii, comerţul exterior din primul semestru al anului 
2009 se caracterizează prin majorarea ponderii deţinute de componenta sa 
intracomunitară, pe fondul restrângerii schimburilor comerciale cu statele din afara 
UE. 

 
        Graficul nr. 2 
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 Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
 

Comerţul exterior derulat cu ţările membre UE s-a concretizat în această perioadă 
într-un deficit de 3,1 mld. euro, aici concentrându-se 71,2% din totalul deficitului 
comercial. Comparativ cu semestrul I al anului 2008, reducerea exporturilor intra UE 
a fost de 15,4%, în timp ce scăderea importurilor intra UE s-a situat cu 17,8 puncte 
procentuale peste cea a exporturilor.  

Astfel, pe fondul deteriorării condiţiilor privind cererea la nivel internaţional, s-a 
produs o reducere semnificativă a schimburilor comerciale şi către statele din afara 
UE. 

Pe această zonă, exporturile au fost cu 31,9% mai mici decât în primele 6 luni ale 
anului 2008, în timp ce importurile şi-au restrâns volumul cu 43,9% şi şi-au redus 
contribuţia la importurile totale cu 3,5 puncte procentuale. 
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        Graficul nr. 3 
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 Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
 
Ca urmare a acestei evoluţii, deficitul comercial extra UE a avut o valoare de 1,3 

mld. euro, constituind 28,8% din deficitul comercial, înregistrat la nivel naţional, al 
primei jumătăţi a anului 2009.  

Din punct de vedere al repartiţiei geografice, se observă faptul că în primul 
semestru al anului 2009, atât exporturile, cât şi importurile către cele 26 de state ale 
Uniunii Europene s-au diminuat cu 15,4%, respectiv 31,9%, faţă de perioada 
corespunzătoare din 2008. 

Valoarea exporturilor către ţările intracomunitare a fost de 10104,8 mil. euro şi a 
reprezentat 74,5% din totalul exporturilor. Faţă de perioada de comparaţie, ponderea 
lor a crescut cu 4,3 puncte procentuale, în detrimentul exporturilor către statele din 
afara Uniunii Europene.  

În ceea ce priveşte importurile, valoarea bunurilor achiziţionate din statele Uniunii 
Europene a însumat 13223,9 mil. euro şi a fost cu 33,2% mai mică decât în intervalul 
ianuarie-iunie  din anul 2008. 

Componenta extracomunitară a importurilor a avut o valoare de 4723,5 mil. euro 
şi a pierdut 3,5 puncte procentuale din contribuţia pe care o avea la realizarea 
importurilor totale în perioada de comparaţie. 

 
2. Evoluţia exporturilor de bunuri 

Din analiza datelor furnizate de INS cu privire la comerţul exterior în primele 6 
luni, se observă faptul că exporturile de bunuri au fost cu 20,3% mai mici decât în 
perioada similară a anului 2008, atingând o valoare nominală de 13,6 mld. euro. În 
perioada analizată, valoarea medie lunară a exporturilor a fost de 2,3 mld. euro, faţă 
de 2,8 mld. euro, cât se înregistra la sfârşitul primului semestru al anului 2008. 
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Graficul nr. 4 
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 Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
 

Evoluţia structurii exporturilor pe clase de bază din Sistemul Conturilor Naţionale, 
indică faptul că doar exporturile de bunuri de capital au înregistrat un trend crescător, 
majorarea faţă de primele 6 luni ale anului 2008 fiind de 9,0%. 

 
Pe fondul reducerii schimburilor comerciale, celelalte bunuri de bază au avut o 

dinamică negativă a exporturilor. Astfel, exporturile de bunuri intermediare au scăzut 
cu cca. 10 puncte procentuale mai mult decât exporturile totale. În acelaşi timp la 
bunurile de consum şi bunurile necuprinse în cele trei clase reducerile au fost de 
8,8% şi 7,3%. 
 

EXPORTURILE FOB PE CLASE SCN 
- semestrul I - 

 

2008 2009 
  

mil. euro pondere 
(%) mil. euro pondere 

(%) 

modificare 
procentuală 
2009/2008 

Total 17018,7 100,0 13565,9 100,0 -20,3 

Bunuri de capital 1725,1 10,1 1880,4 13,9 9,0 

Bunuri intermediare 10418,6 61,2 7220,1 53,2 -30,7 

Bunuri de consum 3571,1 21,0 3256,8 24,0 -8,8 

Bunuri necuprinse 
în cele 3 clase 1303,9 7,7 1208,7 8,9 -7,3 
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În perioada ianuarie-iunie 2009, topul primelor 10 ţări partenere la export a 
reprezentat 67,7% din total exporturi, singura ţară nemembră UE fiind Turcia, cu o 
contribuţie de 5,0%. Celelalte principale ţări de destinaţie a exportului au fost: 
Germania (19,0%); Italia (16,0%); Franţa (8,2%); Ungaria (4,4%); Olanda (3,2%); 
Regatul Unit (3,2%); Bulgaria (3,1%); Spania (2,9%); Austria (2,7%). 

 
 

Graficul nr. 5 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 
Principalele ramuri economice au înregistrat, în primul semestru 2009, evoluţii 

diferite ale valorii exporturilor realizate: 
 

Evoluţia exporturilor de bunuri 
- semestrul I - 

 

  
- mil. euro -  

modificare 
procentuală 
2009/2008 

  2008 2009 (%) 
Total 17026,9 13565,9 -20,3 
    din care: 
Agricultură, vânătoare, silvicultură 
şi piscicultură 368,6 588,9 59,8 

Industrie extractivă 28,5 30,3 6,3 
Industrie prelucrătoare 15879,1 12531,2 -21,1 
Industrie energetică 148,8 94,1 -36,8 

 Sursa: Calcule CNP pe baza datelor Institutului Naţional de Statistică 
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În primul semestru al anului, s-au înregistrat dinamici pozitive ale exporturilor la 
două dintre principalele activităţi economice şi anume: 

• agricultura, vânătoarea, silvicultura şi piscicultura care a înregistrat o creştere 
a exporturilor de 59,8%, realizată în proporţie de aproape 99% pe seama 
exporturilor de produse ale agriculturii şi vânătorii. Deşi creşterea a fost 
semnificativă, contribuţia suplimentară la realizarea exporturilor totale a fost 
de numai 2,2 puncte procentuale faţă de primele 6 luni ale anului 2008. 

• industria extractivă a înregistrat o creştere a exporturilor cu 6,3% faţă de 
primul semestru al anului anterior, lucru ce se datorează, în principal, 
exporturilor de cărbune şi lignit şi petrol brut şi gaze naturale care însumează 
exporturi de 5,6 mil. euro, în timp ce în perioada similară a anului anterior nu 
există valori de comparaţie; 

 
Celelalte activităţi economice importante au înregistrat o dinamică negativă a 

exporturilor după cum urmează: 
 

• industria energetică a  avut o scădere cu cca. 37% faţă de primele 6 luni ale 
anului 2008; 

• industria prelucrătoare, ramura cu cea mai mare pondere în exporturile totale 
de bunuri (92,4%), a avut o reducere a exporturilor situată cu 0,8 puncte 
procentuale peste nivelul mediu al exporturilor primului semestru. În primului 
semestru al anului, exporturile de produse manufacturate s-au redus cu 
21,1%, până la valoarea de 12531,2 mil. euro, pe fondul reducerii exporturilor 
la majoritatea grupelor componente. Astfel: 

- grupa produselor alimentare, băuturi şi tutun, este singura componentă a 
industriei prelucrătoare care a înregistrat o evoluţie pozitivă a exporturilor 
în primele 6 luni ale anului 2009, respectiv 13,4%. Tendinţa crescătoare 
a fost dată de majorarea exporturilor de produse din tutun cu 51,3% şi o 
diferenţă valorică de 55,2 mil. euro, faţă  de semestrul corespunzător al 
anului precedent, precum şi a celor de produse alimentare cu cca. 2% şi 
o majorare cu 5,3 mil. euro a valorii nominale. 

- industria uşoară, cu o importanţă majoră în realizarea comerţului exterior 
al României, a urmat tendinţa descrescătoare din ultimii ani, exporturile 
realizate în primul semestru al anului fiind cu 15% mai mici decât în 
perioada de comparaţie a anului 2008. Această evoluţie a fost 
semnificativ influenţată de exporturile de articole de îmbrăcăminte (cu o 
pondere în exportul grupei de 58,3%) care şi-au restrâns volumul cu 301 
mil. euro, aceasta reprezentând aproape 86% din reducerea exporturilor 
de produse ale industriei uşoare. 

- produsele din lemn, inclusiv mobilă au avut şi ele o evoluţie descendentă 
a exporturilor care au fost cu 13% mai mici, în raport cu primele 6 luni ale 
anului 2008. În contextul perioadei analizate, ponderea cea mai 
însemnată în exporturile industriei lemnului a avut-o mobila (cca. 49%), 
cu o valoare de 492,1 mil. euro, mai puţin cu 16,6% faţă de perioada de 
comparaţie din anul 2008. Produsele rezultate din prelucrarea lemnului 
(exclusiv mobilier), articole din paie şi din alte materiale vegetale 
împletite au avut o evoluţie în scădere cu 6,3% a exporturilor primelor 6 
luni, în timp ce exporturile de hârtie şi produse din hârtie s-au redus cu 
26%.  

- produsele chimice, cauciuc şi mase plastice reprezintă o componentă a 
industriei prelucrătoare care a realizat, la sfârşitul primului semestru al 
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anului 2009, o valoare a exporturilor cu 34,4% mai mică decât în 
intervalul de timp corespunzător al anului precedent. Putem remarca 
faptul că produsele farmaceutice de bază şi preparatele farmaceutice 
sunt singurele componente ale grupei care au avut o evoluţie pozitivă a 
exporturilor (în creştere cu 48%), valoarea suplimentară realizată fiind de 
cca. 38 mil. euro. În acelaşi timp, exporturile de substanţe şi produse 
chimice s-au redus cu 53,9%, iar produsele din cauciuc şi mase plastice 
au înregistrat o valoare a exporturilor cu 14% mai mică. 

- produsele industriei metalurgice au avut cea mai accentuată reducere a 
exporturilor (53,7%), situată cu 33,4 puncte procentuale peste nivelul 
mediu pe economie în primele 6 luni ale anului 2009. Valoarea 
exporturilor a fost cu 952,4 mil. euro mai mică decât cea realizată în 
primul semestru din 2008. 

- industria constructoare de maşini reprezintă sectorul cheie pentru 
industria prelucrătoare, produsele sale contribuind la dezvoltarea, 
modernizarea, competitivitatea şi buna funcţionare a altor sectoare 
industriale. Faptul că a ea a devenit principalul susţinător al exporturilor 
româneşti este cu atât mai îmbucurător, cu cât se are în vedere faptul că 
această grupă cuprinde şi produse de o complexitate ridicată. Exporturile 
totale realizate în prime 6 luni ale anului sunt susţinute în proporţie de 
cca. 46% de produsele aparţinând construcţiilor de maşini, cu o valoare a 
exporturilor de 6198,1 mil. euro, dar cu 6,5% mai puţin decât în perioada 
similară a anului precedent. Ca şi aspecte pozitive ale evoluţiei 
exporturilor acestei grupe, putem menţiona creşterile de 58,5% şi 23% 
înregistrate de calculatoare şi produse electronice şi optice şi alte 
mijloace de transport. 

 
În evoluţia exporturilor de bunuri ale primelor 6 luni ale anului 2009, produsele de 

cocserie; produse obţinute din prelucrarea ţiţeiului şi-au redus dinamica cu 54%, în 
timp ce alte produse din minerale nemetalice s-au exportat cu 25% mai puţin, 
comparativ cu primul semestru al anului 2008. 

În primul semestru al anului 2009 evoluţia exporturilor de bunuri a fost influenţată 
de creşterile sau scăderile înregistrate la principalele produse. Astfel cea mai 
importantă creştere s-a realizat la aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie 
prin fir; videofoane care s-au majorat de 3,8 ori atingând valoarea de 554 mil. euro. 

În cazul exporturilor de autoturisme şi alte autovehicule pentru transportul 
persoanelor acestea au crescut cu 63,9%, până la valoare de 800 mil. euro în 
semestrul I 2009. Exporturile de pacheboturi, nave de croazieră, cargouri, şlepuri şi 
nave similare pentru transportul persoanelor sau mărfurilor s-a majorat cu 48,2% 
atingând valoarea de 371 mil. euro. Creşteri importante s-au obţinut şi la grâu şi 
meslin (38,7%) valoarea acestor exporturi ajungând până la 165 mil. euro. 
Exporturile de monitoare şi proiectoare; aparate receptoare de televiziune în valoare 
de 145 mil. euro au cunoscut o majorare cu 37,6%. În cazul exporturilor de 
medicamente şi antibiotice acestea au crescut cu 38,3% până la valoarea de 100 mil. 
euro. 

Exporturile de produse laminate plate, din fier sau oţeluri nealiate, cu o lăţime de 
600 mm sau peste, laminate la cald, neplacate şi neacoperite au cunoscut cea mai 
drastică reducere respectiv cu 62,4% până la valoarea de 240 mil. euro. Scăderi 
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însemnate s-au obţinut în cazul exporturilor de deşeuri şi resturi de fontă, fier sau 
oţel care s-au diminuat cu 50,9% până la o valoare de 226 mil. euro. De asemenea 
exporturile de ţevi, tuburi şi profile tubulare, fără sudură, din fier sau din oţel  s-au 
diminuat cu 31,4% atingând valoarea de 134 mil. euro. 

În acelaşi timp s-au înregistrat scăderi ale exporturilor la fire, cabluri şi alţi 
conductori electrici izolaţi cu 28% realizându-se o valoare de 750 mil. euro. Scăderi 
importante s-au semnalat şi la exporturile de produse petroliere acestea diminuându-
se cu 51,8% până la valoarea de 716 mil. euro.  

Scăderi s-au semnalat şi la părţi şi accesorii de tractoare, vehicule speciale, 
autobasculante cu 24,6% realizându-se o valoare a exporturilor de 626 mil. euro. Alte 
reduceri s-au înregistrat la exporturile de încălţăminte cu feţe din piele naturală şi cu 
tălpi din cauciuc, material plastic, piele naturală de respectiv 20,9% ajungând până la 
o valoare de 282 mil. euro. 

Structura exporturilor de bunuri, prezentată comparativ semestrul I 2009 faţă de 
aceeaşi perioadă a anului 2008, poate fi urmărită în reprezentarea grafică alăturată: 
 
        Graficul nr. 6 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 
Exporturile realizate în intervalul ianuarie-mai 2009, au fost constituite în proporţie 

de 45,7% din produse ale construcţiilor de maşini.  
Contribuţia suplimentară de 6,8 puncte procentuale faţă de intervalul 

corespunzător al anului precedent a fost dată de majorarea ponderii exporturilor de 
calculatoare şi produse electronice şi optice cu 3,8 puncte procentuale, a celor de 
autovehicule de transport rutier, remorci şi semiremorci cu 2,2 puncte procentuale, 
precum şi a altor mijloace de transport cu 1,8 puncte procentuale. 

Industria uşoară reprezintă doua componentă importantă a exporturilor de bunuri, 
reprezentând cca. 15% din total. Articolele de îmbrăcăminte care au ponderea cea 
mai mare în exporturile grupei (58,3%) şi-au redus dinamica cu 20,5%, dar au avut 
aceeaşi contribuţie la totalul exporturilor (8,6%), în timp ce produsele industriei textile 
şi pieile şi produsele din piele au avut o contribuţie suplimentară la realizarea 
exporturilor, faţă de perioada de comparaţie, de 0,3 puncte procentuale, respectiv 0,7 
puncte procentuale. 
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Contribuţii mai mari la realizarea exporturilor, faţă de semestru I al anului 2008 au 
avut şi produsele din lemn, inclusiv mobilă (7,4%), agricultura, vânătoarea, 
silvicultura şi piscicultura (4,3%), precum şi produsele alimentare, băuturi şi tutun 
(3,1%). Concomitent, s-au înregistrat şi reduceri ale contribuţiei aduse de unele 
grupe importante de produse. Astfel, exporturile de produse chimice, cauciuc şi mase 
plastice au avut un aport cu 1,7 puncte procentuale mai mic la realizarea exporturilor 
totale, principala cauză fiind micşorarea ponderii deţinute în total de exporturile de 
substanţele şi produsele chimice cu 2,4 puncte procentuale faţă de perioada 
ianuarie-iunie a anului 2008 (de la 5,7% la 3,3%). Industria metalurgică a avut, de 
asemenea, o evoluţie care a determinat reducerea contribuţiei sale la realizarea 
exporturilor totale cu 4,4 puncte procentuale (de la 10,4% la 6,0%). 

 
 
3. Evoluţia importurilor de bunuri 

 
Din analiza datelor statistice disponibile privind comerţul exterior din primele 6 luni 

ale anului, putem observa că valoarea bunurilor importate a fost de 17,9 mld. euro, 
fiind cu 36,4% mai mică decât cea realizată în perioada corespunzătoare a anului 
precedent. Valoarea medie lunară a importurilor pe perioada analizată a fost de 3 
mld. euro în semestrul I 2009 faţă de 4,7 mld. euro, cât se înregistra în perioada de 
comparaţie din anul 2008.  

 
        Graficul nr. 7 

Evoluţia lunară a importului

0

2000

4000

6000

ia
n

fe
br

m
ar ap
r

m
ai iu
n iu
l

au
g

se
pt oc

t

no
v

de
c

- mil. euro - 

2007 2008 2009

 
 Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
 

În ceea ce priveşte evoluţia importurilor pe clase de bază din Sistemul Conturilor 
Naţionale se observă o scădere mai accelerată în cazul importurilor de bunuri de 
capital (-47,2%), conducând la diminuarea cu 3,2 puncte procentuale a contribuţiei la 
importuri.  

Urmărind tabelul de mai jos, se constată o diminuare a importurilor de bunuri 
intermediare care au avut o scădere de 34,6% precum şi cu 16,3% a importurilor de 
bunuri de consum. În acelaşi timp, bunurile necuprinse în cele trei clase au înregistrat 
o scădere importantă de 75,9%. 
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IMPORTURILE CIF PE CLASE SCN 
- semestrul I - 

 

2008 2009 

  mil. euro pondere 
(%) mil. euro pondere 

(%) 

modificare 
procentuală 
2009/2008 

Total 28215,9 100,0 17947,4 100,0 -36,4 

Bunuri de capital 5241,5 18,6 2767,5 15,4 -47,2 

Bunuri 
intermediare 16729,2 59,3 10940,9 61,0 -34,6 

Bunuri de consum 4587,1 16,3 3839,4 21,4 -16,3 

Bunuri necuprinse 
în cele 3 clase 1658,1 5,9 399,6 2,2 -75,9 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
 
Valoarea importurilor provenite din schimburile comerciale cu principalele 10 ţări 

partenere a reprezentat la sfârşitul lunii iunie 68,3% din importurile totale.  
 

Graficul nr. 8 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 
Putem remarca în acest clasament existenţa pe locul I a Germaniei (16,8%); iar 

pe locul II Italia (12,3%); urmată de Ungaria (8,4%) Franţa (6,6%) Austria (4,9%), 
R.P. Chineză (4,6%), Olanda (4,0%), Turcia (3,8%), Kazahstan (3,5%) şi Polonia 
(3,4%). 
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Evoluţia importurilor de bunuri 
- semestrul I - 

 

  
- mil. euro - 

 
modificare 

procentuală 
2009 / 2008 

  2008 2009 (%) 

Total 28226,0 17947,4 -36,4 
    din care: 
Agricultură, vânătoare, silvicultură şi 
piscicultură 648,2 596,0 -8,1 

Industrie extractivă 3228,8 1296,6 -59,8 
Industrie prelucrătoare 24229,7 15937,3 -34,2 
Industrie energetică 19,5 18,8 -3,6 

Sursa: Calcule CNP pe baza datelor Institutului Naţional de Statistică 
 
 

O analiză detaliată a evoluţiei importurilor primului semestru arată faptul că: 
 

• importurile de produse din agricultură, vânătoare, silvicultură şi piscicultură s-
au restrâns cu 8,1%, valoarea lor fiind cu 52,2 mil. euro mai mică decât cea 
din perioada de comparaţie a anului 2008. Reducerea importurilor de produse 
agricole poate fi pusă pe seama diminuării de 9% înregistrată la produsele 
agriculturii si vânătorii. 

• industria extractivă a realizat o valoare a importurilor mai mică cu aproape 
60%. Această evoluţie se datorează, în principal importurilor de petrol brut şi 
gaze naturale (cu o pondere de cca. 93% în importurile industriei extractive), 
care au înregistrat o scădere de 57%, comparativ cu prima jumătate a anului 
anterior.  

• industria energetică a înregistrat şi ea o reducere a importurilor cu    3,6 %, de 
la o valoare de 19,5 mil. euro în primul semestru al anului 2008, la 18,8 mil. 
euro în cel similar al anului curent; 

• industria prelucrătoare a înregistrat o restrângere mai mare a importurilor, 
decât cea a exporturilor, scăderea acestora faţă de perioada similară a anului 
precedent fiind de 34,2%, dar s-a situat cu 2,2 puncte procentuale sub 
reducerea importurilor totale în primul semestru. Astfel, economia românească 
a importat produse manufacturate în valoare de 15937,3 mil. euro, contribuţia 
lor la totalul importurilor de bunuri crescând de la 85,8%, la 88,8%. Datorită 
rolului însemnat pe care industria prelucrătoare îl are în economia naţională, 
este important să urmărim evoluţia importurilor realizate de principalele sale 
activităţi componente. Astfel:  
- importurile de produse alimentare, băuturi şi tutun au avut o reducere cu 

6,2%, faţă de primele 6 luni ale anului 2008, concomitent cu creşterea 
contribuţiei acestei grupe cu 2,3 puncte procentuale la realizarea 
importurilor totale. Această majorare se bazează, în principal, pe creşterea 
ponderii importurilor de produse alimentare în structura importurilor totale, 
cu 2,2 puncte procentuale. Din punct de vedere al dinamicii importurilor, 
toate cele trei componente ale grupei au înregistrat valori negative, 
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respectiv: produsele alimentare (-4%), băuturile (-27,5%), produsele din 
tutun (-5,1%). 

- importurile de produse ale industriei uşoare au urmat şi ele tendinţa 
generală de scădere, reducerea fiind de 19,1%, faţă de primul semestru al 
anului 2008. Produsele industriei textile, care deţin ponderea cea mai mare 
în importurile grupei (54,6%) au înregistrat şi reducerea cea mai însemnată 
(24,7%), această reducere contribuind în proporţie de cca. 76% la 
diminuarea importurilor pe total grupă. O dinamică negativă a importurilor 
au avut-o şi articolele de îmbrăcăminte şi piei şi produse din piele, care şi-
au redus valorile înregistrate la sfârşitul primelor 6 luni din 2008 cu 12,7%, 
respectiv 9,8%. 

- produsele industriei lemnului au înregistrat, de asemenea, o diminuarea a 
valorii importurilor, faţă prima jumătate a anului precedent, cu 26%. 
Principala categorie de produse importate în primele 6 luni ale anului 2009 
a fost hârtia şi produsele din hârtie, care deţine o pondere de 54,6% în 
structura importurilor grupei şi care a înregistrat o scădere de 10,3%, 
comparativ cu perioada corespunzătoare a anului anterior. Celelalte două 
componente ale grupei şi-au diminuat importurile într-un ritm mai alert, 
astfel că, produsele rezultate din prelucrarea lemnului (exclusiv mobilier), 
articolele din paie şi din alte materiale vegetale împletite şi-au redus 
valoarea importurilor cu 41,1%, concomitent cu o diminuare de 35,7% a 
importurilor de mobilă. 

- industria chimică se remarcă printr-o diminuare a importurilor de cca 14%. 
În cadrul acestei grupe se remarcă o creştere cu 12,9% a importurilor de 
produse farmaceutice de bază şi preparate farmaceutice, valoarea 
suplimentară realizată de acestea fiind de aproape 110 mil. euro. În acest 
context, produsele farmaceutice de bază şi preparatele farmaceutice au 
ajuns să reprezinte 5,4% din totalul importurilor realizate şi să contribuie cu 
6,9 puncte procentuale în plus la importurile grupei. 

- importurile de produse ale industriei metalurgice s-au diminuat faţă de 
perioada ianuarie-iunie a anului 2008 cu 52,1%, valoarea acestora 
ajungând la 1028,8 mil. euro. în ceea ce priveşte importurile de produse 
ale construcţiilor de maşini, ele şi-au redus valoarea cu 43,1 mil. euro. 
Urmărind evoluţia importurilor, putem remarca reducerile înregistrate de 
toate componentele grupei, dar într-un ritm mai puţin accelerat decât în 
perioadele anterioare. Astfel, importurile de autovehicule de transport 
rutier, remorci şi semiremorci care aveau contribuţia cea mai însemnată la 
realizarea 

- importurilor pe ramură în semestrul I al anului 2008 (31,4%) şi-au redus 
dinamica cu 66,9% şi au pierdut 13,1 puncte procentuale din structura 
importurilor grupei, din primele 6 luni ale anului 2009. Reduceri mai 
importante ale importurilor s-au înregistrat şi la maşini, utilaje şi 
echipamente necuprinse în altă parte (39,4%); calculatoare şi produse 
electronice şi optice (20,6%); echipamente electrice (31%). 

 
În ceea ce priveşte importurile realizate la produsele de cocserie; produse 

obţinute din prelucrarea ţiţeiului, acestea au fost achiziţionate într-un ritm mai scăzut 
cu cca. 50%, în timp ce alte produse din minerale nemetalice şi-au redus dinamica 
importurilor cu 43,4%, faţă de primul semestru din 2008.  
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Din punct de vedere al produselor care au influenţat evoluţia importurilor în 
semestrul I 2009 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008, este de menţionat faptul că 
s-au înregistrat creşteri doar la două grupe de produse şi anume este vorba de 
aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie prin fir; videofoane cu. 31,9%, şi 
medicamente şi antibiotice care au crescut cu 145 milioane euro respectiv 4,8%. 

Cea mai mare scădere s-a înregistrat la importurile de autoturisme şi 
autovehicule pentru transportat persoane care a cunoscut o scădere de 76,4%.  

În ceea ce priveşte importurile de ţiţei acestea s-au redus cu 52,3% acestea 
totalizând 1007 mil. euro faţă de 2112 mil. euro în semestrul I 2008. De asemenea 
importurile de gaz de sondă şi alte hidrocarburi gazoase au înregistrat o scădere cu 
70,2% ajungând la 212 mil. euro în semestrul I 2009 faţă de 713 mil. euro în 
semestrul I 2008. 

Importurile de aparate de recepţie de televiziune; monitoare video şi proiectoare 
video fără ecran au înregistrat o scădere cu 56,3%, din punct de vedere valoric 
scăderea fiind de 134 mil. euro. Reduceri s-au semnalat şi la importurile de  pompe 
de aer sau de vid, compresoare şi ventilatoare, hote aspirante cu 47,3%. 

Din punct de vedere structural, principala caracteristică a importurilor realizate în 
prima jumătate a anului a fost micşorarea ponderii industriei constructoare de maşini 
şi industriei extractive, în favoarea celorlalte categorii de activităţi economice 
importante.  

 
Graficul nr. 9 
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  Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
 

În acest context, importurile de produse ale construcţiilor de maşini au avut o 
contribuţie la realizarea importurilor totale cu 4,5 puncte procentuale mai mică decât 
în primele 6 luni ale anului precedent, ajungând să reprezinte 38,6% din total. 
Această diminuare a avut loc, în special, datorită reducerii contribuţiei importurilor de 
autovehicule de transport rutier, remorci şi semiremorci la realizarea importurilor 
totale cu 6,5 puncte procentuale. 

Contribuţii mai mici decât în perioada ianuarie-iunie 2008 au avut şi importurile de 
maşini, utilaje şi echipamente necuprinse în altă parte (mai puţin cu 0,5 puncte 
procentuale), precum şi alte mijloace de transport (cu 0,1 puncte procentuale mai 
puţin). Celelalte grupe de produse ale ramurii au înregistrat ponderi peste cele 
deţinute în perioada similară a anului 2008 în structura importurilor totale de bunuri şi 
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anume: calculatoarele şi produsele electronice şi optice (8,9%); echipamentele 
electrice (6,9%); produsele industriei construcţiilor metalice şi produse din metal 
(exclusiv maşini, utilaje şi echipamente) cu o pondere de 4,5%. 

Produsele chimice, cauciuc şi mase plastice au a doua mare pondere în structura 
importurilor de bunuri, respectiv 18,4%. Creşterea de 4,8 puncte procentuale faţă de 
structura importurilor din perioada similară a anului precedent s-a constituit în cea 
mai mare măsură pe baza contribuţiilor suplimentare pe care le-au avut substanţele 
şi produsele chimice şi produse farmaceutice de bază şi preparate farmaceutice (mai 
mult cu 1,8 puncte procentuale, respectiv 2,3 puncte procentuale). 

Industria uşoară a reprezentat în perioada analizată 10% din totalul  importurilor 
de bunuri. De menţionat este faptul că, toate cele trei componente ale grupei au 
înregistrat valori suplimentare la realizarea importurilor totale, contribuţiile lor fiind de: 
5,5% la produsele industriei textile; 2,0% la articolele de îmbrăcăminte şi 2,6% la piei 
şi produse din piele. 

Importurile de produse alimentare, băuturi şi tutun au reprezentat 7,2% din totalul 
bunurilor importate în prima jumătate a anului. Produsele alimentare care constituie 
componenta principală a acestei grupe (90% pondere în structura grupei) au 
contribuit cu 2,2 puncte procentuale în plus la realizarea importurilor totale.  

Aceeaşi contribuţie de 7,2% la total importuri a avut-o şi industria extractivă. 
Produsele metalurgice au cunoscut, însă, cea mai mare scădere a ponderii în 
structura importurilor de bunuri faţă de perioada de comparaţie a anului anterior (4,2 
puncte procentuale). 

Alte grupe de produse care deţin ponderi mai mici în structura importurilor totale 
realizate în primul semestru al anului sunt: produsele industriei lemnului, inclusiv 
mobila (3,8%); agricultură, vânătoare, silvicultură şi piscicultură (3,3%); industria 
energetică (0,1%). Contribuţia la realizarea importurilor totale a acestora s-a menţinut 
aproape de valoarea din intervalul ianuarie-iunie al anului 2008.  

 
 
4. Evoluţia deficitului comercial 

 
Deficitul comercial FOB-CIF în primele 6 luni ale anului 2009, a însumat 4381,5 

mil. euro, în scădere cu cca. 61% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008.  
Analizând evoluţia soldului balanţei comerciale în primul semestru al anului  2009, 

pe principalele ramuri de activitate, putem remarca faptul că s-a înregistrat excedent 
comercial la produsele din lemn, inclusiv mobilă şi la produsele industriei uşoare şi 
deficite la restul ramurilor importante.  

Din punct de vedere al clasificării produselor pe activităţi economice, primele 6 
luni ale anului 2009 au avut următoarea evoluţie a soldului balanţei comerciale: 

•  produsele din categoria agricultură, vânătoare, silvicultură şi piscicultură, au 
înregistrat în intervalul ianuarie-iunie un deficit de 7,1 mil. euro. Scăderea 
deficitului cu 272,5 mil. euro faţă de valoarea înregistrată în perioada similară 
a anului 2008, a determinat o reducere a contribuţiei acestei activităţi 
economice la deficitul comercial total, cu 2,3 puncte procentuale; 

• produsele industriei extractive au înregistrat un deficit de 1266,6 mil. euro, în 
scădere cu 60,4% faţă de primele 6 luni ale anului 2008. Acesta s-a constituit, 
în proporţie de 94,6% pe seama deficitului de petrol brut şi gaze naturale, 
care a avut o valoare de 1198,8 mil. euro; 
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• comerţul exterior cu produse alimentare, băuturi şi tutun s-a concretizat în 
reducerea deficitului comercial cu cca. 134 mil. euro, în comparaţie cu 
perioada similară a anului 2008. În acest context, putem evidenţia faptul că 
produsele din tutun şi-au îmbunătăţit excedentul cu 57,2 mil. euro, în timp ce 
la produsele alimentare şi băuturi s-au redus soldurile negative cu 53 mil. 
euro, respectiv 23,8 mil. euro, faţă de perioada ianuarie-iunie a anului de 
comparaţie. 

• produsele industriei uşoare şi-au menţinut pozitiv soldul balanţei comerciale la 
sfârşitul primelor 6 luni ale anului 2009. Excedentul comercial înregistrat a 
fost cu cca. 50,7% mai mare decât în perioada similară a anului 2008, 
atingând valoarea de 208 mil. euro. Această evoluţie este dată de 
excedentele înregistrate de articolele de îmbrăcăminte (813,6 mil. euro) şi piei 
şi produse din piele (63,1 mil. euro) precum şi de reducerea deficitului de 
produse ale industriei textile cu 289,2 mil. euro. 

• produsele industriei lemnului au avut o evoluţie a schimburilor comerciale 
concretizată într-un excedent de 308,3 mil. euro, realizat pe seama soldurilor 
pozitive pe care le-au avut produsele rezultate din prelucrarea lemnului 
(exclusiv mobilier), articolele din paie şi din alte materiale vegetale împletite 
(277,7 mil. euro) şi mobilă (345 mil. euro). În acelaşi timp, la hârtie şi produse 
din hârtie deficitul comercial a fost cu 6,5% mai mic decât în perioada similară 
a anului 2008.  

• deficitul comercial în valoare de 2218,6 mil. euro înregistrat de produsele 
chimice, cauciuc şi mase plastice, a constituit cca. 51% din valoarea totală a 
deficitului înregistrat în primul semestru al anului 2009. Trendul ascendent al 
deficitului înregistrat de această grupă de produse a fost determinat de 
scăderea mai mare a exporturilor (34,4%), decât cea a importurilor (13,7%). 
De remarcat în evoluţia deficitului acestei ramuri sunt creşterile care s-au 
înregistrat la substanţe şi produse chimice (25%) şi farmaceutice de bază şi 
preparatele farmaceutice (9,3%), în timp ce la produsele din cauciuc şi mase 
plastice deficitul a fost în scădere cu cca. 40%. 

• produsele industriei metalurgice au înregistrat un deficit comercial de 208,9 
mil. euro, reducerea faţă de nivelul primelor 6 luni din anul 2008 fiind de 
44,5%. Pe fondul diminuării deficitului total, ponderea deficitului industriei 
metalurgice s-a majorat însă cu 1,4 puncte procentuale, faţă de structura 
perioadei de comparaţie din 2008. 

• industria construcţiilor de maşini a înregistrat la sfârşitul primului semestru al 
anului  o valoare a deficitului de 731,4 mil. euro, cu 86,8% mai puţin în 
comparaţie cu perioada similară din 2008 şi a avut o contribuţie cu aproape 
33 puncte procentuale mai mică la realizarea deficitului total. Această evoluţie 
a soldului industriei construcţiilor de maşini a fost urmarea faptului că, 
autovehiculele de transport rutier, remorci şi semiremorci au trecut de un 
deficit de 1491,5 mil. euro, la un excedent de 886,4 mil. euro, excedentul de 
271,9 mil. euro al altor mijloace de transport din perioada de comparaţie 
aproape s-a dublat, iar toate celelalte categorii de produse ale grupei şi-au 
redus cu procente importante, deficitele. 

• soldul balanţei comerciale aferent produselor de cocserie; produse obţinute 
din prelucrarea ţiţeiului a fost pozitiv, dar s-a redus cu o valoare de 611,4 mil. 
euro, în timp ce alte produse din minerale nemetalice au înregistrat un deficit 
comercial mai mic cu 48,4%, până la valoarea de 238,1 mil. euro. 
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Ca urmare a schimburilor comerciale realizate de România cu principalele state 
partenere, deficite mai însemnate s-au realizat pe relaţia cu Europa din cadrul căreia 
se fac remarcate: Ungaria 905,6 mil. euro; Austria 519,4 mil. euro; Germania 422,8 
mil. euro; Federaţia Rusă 377,6 mil. euro; Polonia 340,2 mil. euro; Olanda 279,6 mil. 
euro; Italia -31,7 mil. euro. O valoare ridicată a deficitului s-a înregistrat şi cu 
Kazahstanul 618,9 mil. euro, iar pe zona Asia-Oceania deficite mai semnificative se 
remarcă la R.P. Chineză 749,3 mil. euro; R. Coreea 64,3 mil. euro. Şi în relaţiile cu 
continentul american s-au înregistrat deficite: S.U.A 109,3 mil. euro; Brazilia 83,1 mil. 
euro; Canada 18,6 mil. euro.  
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ANEXE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
Anexa nr. 1 

 
Evoluţia lunară a comerţului exterior 

 
- milioane euro - 

  
ian             feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec TOTAL  Media 

lunară 
2005                             

EXPORT FOB 1513,7           1649,0 1931,9 1794,7 1773,4 1863,9 2003,7 1863,3 2072,1 1941,3 2029,2 1818,8 22255,1 1854,6 
% 24,3             10,3 19,0 20,7 13,0 13,7 8,8 31,1 22,0 11,6 21,6 18,8 17,5  

IMPORT CIF 1896,6           2166,0 2606,6 2553,3 2676,2 2840,8 2781,0 2699,2 2846,6 3078,0 3317,4 3107,0 32568,5 2714,0 
% 21,0             19,3 24,1 28,1 19,2 25,1 17,2 33,3 26,3 27,4 26,0 20,1 23,9  

SOLD -382,9           -517,0 -674,8 -758,6 -902,8 -976,9 -777,3 -835,9 -774,4 -1136,7 -1288,2 -1288,2 -10313,4 -859,5 
2006               

EXPORT FOB 1775,3           2104,0 2338,9 1872,5 2307,0 2280,3 2222,5 2062,3 2208,0 2258,4 2463,9 1957,4  25850,5 2154,2 
% 17,3              27,6 21,1 4,3 30,1 22,3 10,9 10,7 6,6 16,3 21,4 7,6 16,2

IMPORT CIF 2413,4           2866,3 3289,6 2944,7 3531,2 3481,9 3452,2 3362,5 3383,0 3884,8 4074,1 4062,2  40745,9 3395,5 
% 27,3             32,3 26,2 15,3 31,9 22,6 24,1 24,6 18,8 26,2 22,8 30,7 25,1  

SOLD -638,0 -762,4 -950,7 -1072,1 -1224,1 -1201,6 -1229,7 -1300,2 -1175,0 -1626,4 -1610,2 -2104,8 -14895,4 -1241,3 
2007               

EXPORT FOB 2081,7           2316,5 2634,2 2194,1 2479,3 2515,0 2656,3 2252,7 2500,5 2841,8 2786,1 2290,8  29549,0 2462,4 
% 17,3             10,1 12,6 17,2 7,5 10,3 19,5 9,2 13,2 25,8 13,1 17,0 14,3  

IMPORT CIF 3454,7           3721,2 4250,6 3842,7 4356,5 4306,9 4459,0 4070,7 4219,1 5049,3 5081,9 4509,4  51322,0 4276,8 
% 43,1             29,8 29,2 30,5 23,4 23,7 29,2 21,1 24,7 30,0 24,7 11,0 26,0  

SOLD -1373,0 -1404,7 -1616,4 -1648,6 -1877,2 -1791,9 -1802,7 -1818,0 -1718,6 -2207,5 -2295,8 -2218,6 -21773,0 -1814,4 
2008               

EXPORTURI FOB 2525,2             2867,1 2750,7 2772,4 3035,8 3075,7 3251,8 2652,9 2964,0 3245,6 2552,7 1934,0 33627,9 2802,3 
% 21,3             23,8 4,4 26,4 22,4 22,3 22,4 17,8 18,5 14,2 -8,4 -15,6 13,8   
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ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec TOTAL  Media 

lunară 
IMPORTURI CIF              3976,1 4433,8 4830,8 4949,6 4868,5 5167,2 5215,8 4422,8 5422,1 5348,3 4264,4 3437,4 56336,8 4694,7 

% 15,1             19,1 13,6 28,8 11,8 20,0 17,0 8,6 28,5 5,9 -16,1 -23,8 9,8   
SOLD              -1450,9 -1566,7 -2080,1 -2177,2 -1832,7 -2091,5 -1964,0 -1769,9 -2458,1 -2102,7 -1711,7 -1503,4 -22708,9 -1892,4 
2009                             

EXPORT FOB              1919,3 2091,9 2582,4 2147,9 2282,0 2542,4 2300 2600 2800 2800 2300 29145 2428,8 
% -24,0             -27,0 -6,1 -22,5 -24,8 -17,3 -13,3 -12,3 -13,7 9,7 18,9 -13,3   

IMPORT CIF              2573,2 2902,3 3197,0 3016,3 3031,6 3227,0 3142 3359 3684 3684 3250 38333 3194,4 
% -35,3             -34,5 -33,8 -39,1 -37,7 -37,5 -29,0 -38,0 -31,1 -13,6 -5,5 -32,0   

SOLD              -653,9 -810,4 -614,6 -868,4 -749,6 -684,6 -842,0 -759,0 -884,0 -884,0 -950,0 -9187,9 -765,7 
Sursa: Calcule CNP, pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică 



Anexa nr. 2 
 

Evoluţia exporturilor FOB de bunuri 
 

- milioane euro - 

  
Ianuarie  Februarie  Martie Aprilie Mai Iunie Cumulat pe luni 

(Ianuarie / Iunie) 

Total 
2006 1775,3 2104,0 2338,9 1872,5 2307,0 2280,3 12678,1 
2007 2081,7 2316,5 2634,2 2194,1 2479,3 2515,0 14220,8 
2008 2525,2 2867,1 2750,7 2772,4 3035,8 3075,7 17026,9 
2009 1919,3 2091,9 2582,4 2147,9 2282,0 2542,4 13565,9 

I 17,3 10,1 12,6 17,2 7,5 10,3 12,2 
II 21,3 23,8 4,4 26,4 22,4 22,3 19,7 
III -24,0 -27,0 -6,1 -22,5 -24,8 -17,3 -20,3 

Intra UE 
2006 1298,0 1500,8 1643,9 1272,3 1543,2 1591,2 8849,3 
2007 1530,2 1655,3 1907,6 1545,8 1807,9 1855,4 10302,2 
2008 1825,0 2045,4 1918,2 1930,2 2101,8 2122,0 11942,6 
2009 1486,8 1594,9 1873,1 1567,5 1710,7 1871,8 10104,8 

I 17,9 10,3 16,0 21,5 17,2 16,6 16,4 
II 19,3 23,6 0,6 24,9 16,3 14,4 15,9 
III -18,5 -22,0 -2,4 -18,8 -18,6 -11,8 -15,4 

Extra UE 
2006 477,7 602,8 694,4 600,8 762,9 689,0 3827,7 
2007 551,5 661,2 726,6 648,3 671,4 659,6 3918,6 
2008 700,2 821,7 832,5 842,2 934,0 953,7 5084,3 
2009 432,5 497,0 709,3 580,4 571,3 670,6 3461,1 

I 15,4 9,7 4,6 7,9 -12,0 -4,3 2,4 

II 27,0 24,3 14,6 29,9 39,1 44,6 29,7 

III -38,2 -39,5 -14,8 -31,1 -38,8 -29,7 -31,9 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
-  I, II, III -  creşterea valorii în euro faţă de perioada corespunzătoare din anul 
anterior 
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Anexa nr. 3 

 
Evoluţia importurilor CIF de bunuri 

 
- milioane euro - 

  
Ianuarie  Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Cumulat pe luni 

(Ianuarie / Iunie) 

Total 
2006 2413,4 2866,3 3289,6 2944,7 3531,2 3481,9 18527,0 
2007 3454,7 3721,2 4250,6 3842,7 4356,5 4306,9 23932,6 
2008 3976,1 4433,8 4830,8 4949,6 4868,5 5167,2 28226,0 
2009 2573,2 2902,3 3197,0 3016,3 3031,6 3227,0 17947,4 

I 43,1 29,8 29,2 30,5 23,4 23,7 29,2 
II 15,1 19,1 13,6 28,8 11,8 20,0 17,9 
III -35,3 -34,5 -33,8 -39,1 -37,7 -37,5 -36,4 

Intra UE 
2006 1608,9 1855,0 2238,7 1979,3 2483,4 2463,0 12628,2 
2007 2415,8 2667,9 3054,6 2808,2 3098,6 3123,5 17168,6 
2008 2760,8 3225,4 3390,5 3539,2 3301,5 3587,8 19805,2 
2009 1902,2 2131,0 2384,3 2177,7 2220,5 2408,2 13223,9 

I 50,2 43,8 36,4 41,9 24,8 26,8 36,0 
II 14,3 20,9 11,0 26,0 6,5 14,9 15,4 
III -31,1 -33,9 -29,7 -38,5 -32,7 -32,9 -33,2 

Extra UE 
2006 804,8 1010,6 1050,6 965,5 1047,6 1018,3 5897,6 
2007 1038,9 1053,3 1196,0 1034,5 1257,9 1183,4 6764,0 
2008 1215,3 1208,4 1440,3 1410,4 1567,0 1579,4 8420,8 
2009 671,0 771,3 812,7 838,6 811,1 818,8 4723,5 

I 29,1 4,2 13,8 7,1 20,1 16,2 14,7 
II 17,0 14,7 20,4 36,3 24,6 33,5 24,5 
III -44,8 -36,2 -43,6 -40,5 -48,2 -48,2 -43,9 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
-  I, II, III -  creşterea valorii în euro faţă de perioada corespunzătoare din anul 
anterior 
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Anexa nr. 4 
 

Evoluţia soldurilor comerciale FOB-CIF 
 

- milioane euro - 

  
Ianuarie  Februarie  Martie Aprilie Mai Iunie Cumulat pe luni 

(Ianuarie / Iunie) 

Total 
2006 -638,0 -762,4 -950,7 -1072,1 -1224,1 -1201,6 -5849,0 
2007 -1373,0 -1404,7 -1616,4 -1648,6 -1877,2 -1791,9 -9711,8 
2008 -1450,9 -1566,7 -2080,1 -2177,2 -1832,7 -2091,5 -11199,1 
2009 -653,9 -810,4 -614,6 -868,4 -749,6 -684,6 -4381,5 

I 115,2 84,3 70,0 53,8 53,3 49,1 66,0 
II 5,7 11,5 28,7 32,1 -2,4 16,7 15,3 
III -54,9 -48,3 -70,5 -60,1 -59,1 -67,3 -60,9 

Intra UE 
2006 -310,9 -354,2 -594,8 -707,0 -940,2 -871,8 -3778,9 
2007 -885,6 -1012,6 -1147,0 -1262,4 -1290,7 -1268,1 -6866,4 
2008 -935,8 -1180,0 -1472,3 -1609,0 -1199,7 -1465,8 -7862,6 
2009 -415,4 -536,1 -511,2 -610,2 -509,8 -536,4 -3119,1 

I 184,8 185,9 92,8 78,6 37,3 45,5 81,7 
II 5,7 16,5 28,4 27,5 -7,1 15,6 14,5 
III -55,6 -54,6 -65,3 -62,1 -57,5 -63,4 -60,3 

Extra UE 
2006 -327,1 -407,8 -356,3 -364,7 -284,7 -329,3 -2069,9 
2007 -487,4 -392,1 -469,4 -386,2 -586,5 -523,8 -2845,4 
2008 -515,1 -386,7 -607,8 -568,2 -633,0 -625,7 -3336,5 
2009 -238,5 -274,3 -103,4 -258,2 -239,8 -148,2 -1262,4 

I 49,0 -3,9 31,8 5,9 106,0 59,0 37,5 
II 5,7 -1,4 29,5 47,1 7,9 19,5 17,3 
III -53,7 -29,1 -83,0 -54,6 -62,1 -76,3 -62,2 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
-  I, II, III -  creşterea valorii în euro faţă de perioada corespunzătoare din anul 
anterior 
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Anexa nr. 5 

 
Evoluţia exporturilor conform clasificării produselor pe activităţi  

(CPA 2008) 
 

- mil. euro - 
2008 2009 COD 

CPA Denumirea activităţii 
TRIM. I TRIM. II SEM. I TRIM. I  TRIM. II SEM. I 

  TOTAL 8143,0 8883,9 17026,9 6593,6 6972,3 13565,9

  Agricultură, vânătoare, silvicultură 
şi piscicultură 191,4 177,2 368,6 307,8 281,1 588,9 

01 Produse ale agriculturii şi vânătorii 185,2 169,6 354,8 304,0 277,2 581,2 

02 Produse ale silviculturii şi exploatării 
forestiere 6,1 7,2 13,3 3,7 3,9 7,6 

03 Peşte şi alte animale acvatice 0,1 0,4 0,5 0,1 0,0 0,1 
  Industrie extractivă 10,4 18,1 28,5 17,1 13,2 30,3 

05 Cărbune şi lignit       2,3   2,3 
06 Petrol brut şi gaze naturale         3,3 3,3 
07 Minereuri metalifere 5,5 13,9 19,4 10,5 6,4 16,9 
08 Alte minerale şi produse de carieră 4,9 4,2 9,1 4,3 3,5 7,8 
  Industrie prelucrătoare, din care: 7613,1 8266,4 15879,5 6067,1 6464,1 12531,2

  Produse alimentare, băuturi şi 
tutun 159,8 212,2 372,0 186,4 235,3 421,7 

10 Produse alimentare 100,6 121,9 222,5 100,9 126,9 227,8 
11 Băuturi 14,4 27,5 41,9 13,5 17,6 31,1 
12 Produse din tutun 44,8 62,8 107,6 72,0 90,8 162,8 
  Industria uşoară 1222,1 1130,2 2352,3 1032,6 967,5 2000,1 

13 Produse ale industriei textile 173,4 168,2 341,6 156,7 153,2 309,9 
14 Articole de îmbrăcăminte 758,0 708,4 1466,4 603,1 562,3 1165,4 
15 Piei şi produse din piele 290,7 253,6 544,3 272,8 252,0 524,8 
  Produse din lemn, inclusiv mobilă  576,7 570,0 1146,7 477,2 520,2 997,4 

16 

Produse rezultate din prelucrarea 
lemnului (exclusiv mobilier), articole 
din paie şi din alte materiale vegetale 
împletite 

228,4 245,0 473,4 205,3 238,4 443,7 

17 Hârtie şi produse din hârtie 43,4 39,8 83,2 29,5 32,1 61,6 

19 Produse de cocserie; produse 
obţinute din prelucrarea ţiţeiului 780,1 910,3 1690,4 361,7 416,7 778,4 

  Produse chimice, cauciuc şi mase 
plastice 755,5 892,8 1648,3 507,4 573,8 1081,2 

20 Substanţe şi produse chimice 423,6 540,3 963,9 207,7 236,2 443,9 

21 Produse farmaceutice de bază şi 
preparate farmaceutice 38,7 40,2 78,9 47,4 69,4 116,8 

22 Produse din cauciuc şi mase plastice 293,2 312,3 605,5 252,3 268,2 520,5 
23 Alte produse din minerale nemetalice 62,0 64,2 126,2 45,1 49,6 94,7 
24 Produse ale industriei metalurgice 847,6 924,7 1772,3 439,5 380,4 819,9 

  Produse ale construcţiilor de 
maşini 3140,6 3486,4 6627,0 2952,6 3245,5 6198,1 

25 

Produse ale industriei construcţiilor 
metalice şi produse din metal 
(exclusiv maşini, utilaje şi 
echipamente) 

256,3 280,6 536,9 201,8 190,3 392,1 

26 Calculatoare şi produse electronice şi 
optice 267,2 387,9 655,1 531,6 506,6 1038,2 
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2008 2009 COD 
CPA Denumirea activităţii 

TRIM. I TRIM. II SEM. I TRIM. I  TRIM. II SEM. I 

27 Echipamente electrice 592,0 612,4 1204,4 461,3 483,4 944,7 
28 Maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 625,3 700,6 1325,9 490,3 473,9 964,2 

29 Autovehicule de transport rutier, 
remorci şi semiremorci 1151,4 1178,0 2329,4 923,1 1228,4 2151,5 

30 Alte mijloace de transport 248,4 326,9 575,3 344,5 362,9 707,4 
31 Mobilă 304,9 285,2 590,1 242,4 249,7 492,1 

32 Alte produse industriale neclasificate 
în alta parte 68,7 75,6 144,3 64,6 75,1 139,7 

35 Energie electrică şi termică, gaze, 
apă caldă şi aer condiţionat 94,2 54,6 148,8 67,5 26,6 94,1 

  Alte produse necuprinse în altă parte 233,9 367,6 601,5 134,1 187,3 321,4 
Sursa: Calcule CNP, pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică 
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Anexa nr. 6 
 

Structura exporturilor conform clasificării produselor pe activităţi  
(CPA 2008) 

 
- % - 

2008 2009 COD 
CPA Denumirea activităţii 

TRIM. I TRIM. II SEM. I TRIM I  TRIM. II SEM. I 
  TOTAL 100 100 100 100 100 100 

  Agricultură, vânătoare, silvicultură 
şi piscicultură 2,4 2,0 2,2 4,7 4,0 4,3 

01 Produse ale agriculturii şi vânătorii 2,3 1,9 2,1 4,6 4,0 4,3 

02 Produse ale silviculturii şi exploatării 
forestiere 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

03 Peşte şi alte animale acvatice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Industrie extractivă 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 

05 Cărbune şi lignit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
06 Petrol brut şi gaze naturale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
07 Minereuri metalifere 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 
08 Alte minerale şi produse de carieră 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
  Industrie prelucrătoare, din care: 93,5 93,0 93,3 92,0 92,7 92,4 

  Produse alimentare, băuturi şi 
tutun 2,0 2,4 2,2 2,8 3,4 3,1 

10 Produse alimentare 1,2 1,4 1,3 1,5 1,8 1,7 
11 Băuturi 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 
12 Produse din tutun 0,6 0,7 0,6 1,1 1,3 1,2 
  Industria uşoară 15,0 12,7 13,8 15,7 13,9 14,7 

13 Produse ale industriei textile 2,1 1,9 2,0 2,4 2,2 2,3 
14 Articole de îmbrăcăminte 9,3 8,0 8,6 9,1 8,1 8,6 
15 Piei şi produse din piele 3,6 2,9 3,2 4,1 3,6 3,9 
  Produse din lemn, inclusiv mobilă  7,1 6,4 6,7 7,2 7,5 7,4 

16 

Produse rezultate din prelucrarea 
lemnului (exclusiv mobilier), articole 
din paie şi din alte materiale vegetale 
împletite 

2,8 2,8 2,8 3,1 3,4 3,3 

17 Hârtie şi produse din hârtie 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 

19 Produse de cocserie; produse 
obţinute din prelucrarea ţiţeiului 9,6 10,2 9,9 5,5 6,0 5,7 

  Produse chimice, cauciuc şi mase 
plastice 9,3 10,0 9,7 7,7 8,2 8,0 

20 Substanţe şi produse chimice 5,2 6,1 5,7 3,2 3,4 3,3 

21 Produse farmaceutice de bază şi 
preparate farmaceutice 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 0,9 

22 Produse din cauciuc şi mase plastice 3,6 3,5 3,6 3,8 3,8 3,8 
23 Alte produse din minerale nemetalice 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
24 Produse ale industriei metalurgice 10,4 10,4 10,4 6,7 5,5 6,0 

  Produse ale construcţiilor de 
maşini 38,6 39,2 38,9 44,8 46,5 45,7 

25 

Produse ale industriei construcţiilor 
metalice şi produse din metal 
(exclusiv maşini, utilaje şi 
echipamente) 

3,1 3,2 3,2 3,1 2,7 2,9 

26 Calculatoare şi produse electronice şi 
optice 3,3 4,4 3,8 8,1 7,3 7,7 
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2008 2009 COD 
CPA Denumirea activităţii 

TRIM. I TRIM. II SEM. I TRIM I  TRIM. II SEM. I 
27 Echipamente electrice 7,3 6,9 7,1 7,0 6,9 7,0 
28 Maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 7,7 7,9 7,8 7,4 6,8 7,1 

29 Autovehicule de transport rutier, 
remorci şi semiremorci 14,1 13,3 13,7 14,0 17,6 15,9 

30 Alte mijloace de transport 3,1 3,7 3,4 5,2 5,2 5,2 
31 Mobilă 3,7 3,2 3,5 3,7 3,6 3,6 

32 Alte produse industriale neclasificate 
în alta parte 0,8 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 

35 Energie electrică şi termică, gaze, 
apă caldă şi aer condiţionat 1,2 0,6 0,9 1,0 0,4 0,7 

  Alte produse necuprinse în altă parte 2,9 4,1 3,5 2,0 2,7 2,4 
Sursa: Calcule CNP pe baza datelor Institutul Naţional de Statistică 
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Anexa nr. 7 
 

Dinamica exporturilor conform clasificării produselor pe activităţi  
(CPA 2008) 

 
- modificare procentuală faţă de perioada corespunzătoare a anului anterior - 

2009/2008 COD 
CPA Denumirea activităţii 

TRIM. I TRIM. II SEM. I 
  TOTAL -19,0 -21,5 -20,3 
  Agricultură, vânătoare, silvicultură şi piscicultură 60,8 58,6 59,8 

01 Produse ale agriculturii şi vânătorii 64,1 63,4 63,8 
02 Produse ale silviculturii şi exploatării forestiere -39,3 -45,8 -42,9 
03 Peşte şi alte animale acvatice 0,0 -100,0 -80,0 
  Industrie extractivă 64,4 -27,1 6,3 

05 Cărbune şi lignit       
06 Petrol brut şi gaze naturale       
07 Minereuri metalifere 90,9 -54,0 -12,9 
08 Alte minerale şi produse de carieră -12,2 -16,7 -14,3 
  Industrie prelucrătoare, din care: -20,3 -21,8 -21,1 
  Produse alimentare, băuturi şi tutun 16,6 10,9 13,4 

10 Produse alimentare 0,3 4,1 2,4 
11 Băuturi -6,2 -36,0 -25,8 
12 Produse din tutun 60,7 44,6 51,3 
  Industria uşoară -15,5 -14,4 -15,0 

13 Produse ale industriei textile -9,6 -8,9 -9,3 
14 Articole de îmbrăcăminte -20,4 -20,6 -20,5 
15 Piei şi produse din piele -6,2 -0,6 -3,6 
  Produse din lemn, inclusiv mobilă  -17,3 -8,7 -13,0 

16 
Produse rezultate din prelucrarea lemnului (exclusiv 
mobilier), articole din paie şi din alte materiale 
vegetale împletite 

-10,1 -2,7 -6,3 

17 Hârtie şi produse din hârtie -32,0 -19,3 -26,0 

19 Produse de cocserie; produse obţinute din prelucrarea 
ţiţeiului -53,6 -54,2 -54,0 

  Produse chimice, cauciuc şi mase plastice -32,8 -35,7 -34,4 
20 Substanţe şi produse chimice -51,0 -56,3 -53,9 

21 Produse farmaceutice de bază şi preparate 
farmaceutice 22,5 72,6 48,0 

22 Produse din cauciuc şi mase plastice -13,9 -14,1 -14,0 
23 Alte produse din minerale nemetalice -27,3 -22,7 -25,0 
24 Produse ale industriei metalurgice -48,1 -58,9 -53,7 
  Produse ale construcţiilor de maşini -6,0 -6,9 -6,5 

25 
Produse ale industriei construcţiilor metalice şi 
produse din metal (exclusiv maşini, utilaje şi 
echipamente) 

-21,3 -32,2 -27,0 

26 Calculatoare şi produse electronice şi optice 99,0 30,6 58,5 
27 Echipamente electrice -22,1 -21,1 -21,6 
28 Maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. -21,6 -32,4 -27,3 

29 Autovehicule de transport rutier, remorci şi 
semiremorci -19,8 4,3 -7,6 

30 Alte mijloace de transport 38,7 11,0 23,0 
31 Mobilă -20,5 -12,4 -16,6 
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2009/2008 COD 
CPA Denumirea activităţii 

TRIM. I TRIM. II SEM. I 
32 Alte produse industriale neclasificate în alta parte -6,0 -0,7 -3,2 

35 Energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat -28,3 -51,3 -36,8 

  Alte produse necuprinse în altă parte -42,7 -49,0 -46,6 
Sursa: Calcule CNP pe baza datelor Institutul Naţional de Statistică 
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Anexa nr. 8 
 

Evoluţia importurilor conform clasificării produselor pe activităţi 
(CPA 2008) 

 
- mil. euro - 

2008 2009 COD 
CPA Denumirea activităţii 

TRIM. I TRIM. II SEM. I TRIM I  TRIM. II SEM. I 
  TOTAL 13240,7 14985,3 28226,0 8672,5 9274,9 17947,4 

  Agricultură, vânătoare, silvicultură 
şi piscicultură 347,8 300,4 648,2 331,9 264,1 596,0 

01 Produse ale agriculturii şi vânătorii 338,7 292,0 630,7 320,2 253,9 574,1 

02 Produse ale silviculturii şi exploatării 
forestiere 4,2 3,9 8,1 6,3 4,9 11,2 

03 Peşte şi alte animale acvatice 4,9 4,5 9,4 5,4 5,3 10,7 
  Industrie extractivă 1494,3 1734,5 3228,8 549,9 747,0 1296,9 

05 Cărbune şi lignit 77,2 92,0 169,2 51,0 6,6 57,6 
06 Petrol brut şi gaze naturale 1292,3 1504,7 2797,0 482,4 719,7 1202,1 
07 Minereuri metalifere 105,6 102,7 208,3 6,2 3,0 9,2 
08 Alte minerale şi produse de carieră 19,2 35,1 54,3 10,3 17,7 28,0 
  Industrie prelucrătoare, din care: 11342,3 12887,4 24229,7 7730,5 8206,8 15937,3 
  Produse alimentare, băuturi şi tutun 637,5 730,4 1367,9 634,5 649,1 1283,6 

10 Produse alimentare 570,7 632,6 1203,3 581,2 574,4 1155,6 
11 Băuturi 49,3 76,3 125,6 34,5 56,5 91,0 
12 Produse din tutun 17,5 21,5 39,0 18,8 18,2 37,0 
  Industria uşoară 1040,5 1173,8 2214,3 851,7 940,4 1792,1 

13 Produse ale industriei textile 605,8 693,7 1299,5 443,9 534,7 978,6 
14 Articole de îmbrăcăminte 197,7 205,1 402,8 192,2 159,6 351,8 
15 Piei şi produse din piele 237,0 275,0 512,0 215,6 246,1 461,7 
  Produse din lemn, inclusiv mobilă  427,8 503,9 931,7 330,4 358,7 689,1 

16 

Produse rezultate din prelucrarea 
lemnului (exclusiv mobilier), articole 
din paie şi din alte materiale vegetale 
împletite 

118,7 164,8 283,5 76,0 90,0 166,0 

17 Hârtie şi produse din hârtie 200,1 219,2 419,3 178,7 197,3 376,0 

19 Produse de cocserie; produse obţinute 
din prelucrarea ţiţeiului 231,6 370,3 601,9 136,3 165,0 301,3 

  Produse chimice, cauciuc şi mase 
plastice 1807,2 2018,4 3825,6 1636,7 1663,1 3299,8 

20 Substanţe şi produse chimice 839,6 940,3 1779,9 701,0 762,7 1463,7 

21 Produse farmaceutice de bază şi 
preparate farmaceutice 404,6 446,7 851,3 527,7 433,5 961,2 

22 Produse din cauciuc şi mase plastice 563,0 631,4 1194,4 408,0 466,9 874,9 
23 Alte produse din minerale nemetalice 241,9 345,8 587,7 152,2 180,6 332,8 
24 Produse ale industriei metalurgice 917,1 1231,4 2148,5 517,0 511,8 1028,8 
  Produse ale construcţiilor de maşini 5873,2 6296,1 12169,3 3334,6 3594,9 6929,5 

25 
Produse ale industriei construcţiilor 
metalice şi produse din metal (exclusiv 
maşini, utilaje şi echipamente) 

558,2 643,7 1201,9 396,6 408,6 805,2 

26 Calculatoare şi produse electronice şi 
optice 1092,3 926,8 2019,1 764,9 838,9 1603,8 

27 Echipamente electrice 879,5 925,0 1804,5 603,6 641,8 1245,4 
28 Maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 1393,0 1626,5 3019,5 910,5 919,2 1829,7 
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2008 2009 COD 
CPA Denumirea activităţii 

TRIM. I TRIM. II SEM. I TRIM I  TRIM. II SEM. I 

29 Autovehicule de transport rutier, 
remorci şi semiremorci 1851,3 1969,6 3820,9 576,7 688,4 1265,1 

30 Alte mijloace de transport 98,9 204,5 303,4 82,3 98,0 180,3 
31 Mobilă 109,0 119,9 228,9 75,7 71,4 147,1 

32 Alte produse industriale neclasificate în 
alta parte 165,5 217,3 382,8 137,1 143,2 280,3 

35 Energie electrică şi termică, gaze, apă 
caldă şi aer condiţionat 10,6 8,9 19,5 14,6 4,2 18,8 

  Alte produse necuprinse în altă parte 45,7 54,1 99,8 45,6 52,8 98,4 
Sursa: Calcule CNP, pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică 
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Anexa nr. 9 
 

Structura importurilor conform clasificării produselor pe activităţi 
(CPA 2008) 

 
- % - 

Import CIF COD 
CPA Denumirea activităţii 

2008 2009 
    TRIM. I TRIM. II SEM. I TRIM. I TRIM. II SEM. I 
  TOTAL 100 100 100 100 100 100 

  Agricultură, vânătoare, silvicultură 
şi piscicultură 2,6 2,0 2,3 3,8 2,8 3,3 

01 Produse ale agriculturii şi vânătorii 2,6 1,9 2,2 3,7 2,7 3,2 

02 Produse ale silviculturii şi exploatării 
forestiere 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

03 Peşte şi alte animale acvatice 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
  Industrie extractivă 11,3 11,6 11,4 6,3 8,1 7,2 

05 Cărbune şi lignit 0,6 0,6 0,6 0,6 0,1 0,3 
06 Petrol brut şi gaze naturale 9,8 10,0 9,9 5,6 7,8 6,7 
07 Minereuri metalifere 0,8 0,7 0,7 0,1 0,0 0,1 
08 Alte minerale şi produse de carieră 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 
  Industrie prelucrătoare, din care: 85,7 86,0 85,8 89,1 88,5 88,8 

  Produse alimentare, băuturi şi 
tutun 4,8 4,9 4,8 7,3 7,0 7,2 

10 Produse alimentare 4,3 4,2 4,3 6,7 6,2 6,4 
11 Băuturi 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 
12 Produse din tutun 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
  Industria uşoară 7,9 7,8 7,8 9,8 10,1 10,0 

13 Produse ale industriei textile 4,6 4,6 4,6 5,1 5,8 5,5 
14 Articole de îmbrăcăminte 1,5 1,4 1,4 2,2 1,7 2,0 
15 Piei şi produse din piele 1,8 1,8 1,8 2,5 2,7 2,6 
  Produse din lemn, inclusiv mobilă  3,2 3,4 3,3 3,8 3,9 3,8 

16 

Produse rezultate din prelucrarea 
lemnului (exclusiv mobilier), articole 
din paie şi din alte materiale vegetale 
împletite 

0,9 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9 

17 Hârtie şi produse din hârtie 1,5 1,5 1,5 2,1 2,1 2,1 

19 Produse de cocserie; produse 
obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1,7 2,5 2,1 1,6 1,8 1,7 

  Produse chimice, cauciuc şi mase 
plastice 13,6 13,5 13,6 18,9 17,9 18,4 

20 Substanţe şi produse chimice 6,3 6,3 6,3 8,1 8,2 8,2 

21 Produse farmaceutice de bază şi 
preparate farmaceutice 3,1 3,0 3,0 6,1 4,7 5,4 

22 Produse din cauciuc şi mase plastice 4,3 4,2 4,2 4,7 5,0 4,9 
23 Alte produse din minerale nemetalice 1,8 2,3 2,1 1,8 1,9 1,9 
24 Produse ale industriei metalurgice 6,9 8,2 7,6 6,0 5,5 5,7 

  Produse ale construcţiilor de 
maşini 44,4 42,0 43,1 38,5 38,8 38,6 

25 

Produse ale industriei construcţiilor 
metalice şi produse din metal 
(exclusiv maşini, utilaje şi 
echipamente) 

4,2 4,3 4,3 4,6 4,4 4,5 

26 Calculatoare şi produse electronice şi 
optice 8,2 6,2 7,2 8,8 9,0 8,9 
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Import CIF COD 
CPA Denumirea activităţii 

2008 2009 
    TRIM. I TRIM. II SEM. I TRIM. I TRIM. II SEM. I 

27 Echipamente electrice 6,6 6,2 6,4 7,0 6,9 6,9 
28 Maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 10,5 10,9 10,7 10,5 9,9 10,2 

29 Autovehicule de transport rutier, 
remorci şi semiremorci 14,0 13,1 13,5 6,6 7,4 7,0 

30 Alte mijloace de transport 0,7 1,4 1,1 0,9 1,1 1,0 
31 Mobilă 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 

32 Alte produse industriale neclasificate 
în alta parte 1,2 1,5 1,4 1,6 1,5 1,6 

35 Energie electrică şi termică, gaze, 
apă caldă şi aer condiţionat 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 

  Alte produse necuprinse în altă parte 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 
Sursa: Calcule CNP pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică 
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Anexa nr. 10 
 

Dinamica importurilor conform clasificării produselor pe activităţi  
(CPA 2008) 

 
- modificare procentuală faţă de perioada corespunzătoare a anului anterior - 

2009 / 2008 COD 
CPA Denumirea activităţii 

TRIM. I TRIM. II SEM. I 

  TOTAL -34,5 -38,1 -36,4 
  Agricultură, vânătoare, silvicultură şi piscicultură -4,6 -12,1 -8,1 

01 Produse ale agriculturii şi vânătorii -5,5 -13,0 -9,0 
02 Produse ale silviculturii şi exploatării forestiere 50,0 25,6 38,3 
03 Peşte şi alte animale acvatice 10,2 17,8 13,8 
  Industrie extractivă -63,2 -56,9 -59,8 

05 Cărbune şi lignit -33,9 -92,8 -66,0 
06 Petrol brut şi gaze naturale -62,7 -52,2 -57,0 
07 Minereuri metalifere -94,1 -97,1 -95,6 
08 Alte minerale şi produse de carieră -46,4 -49,6 -48,4 
  Industrie prelucrătoare, din care: -31,8 -36,3 -34,2 
  Produse alimentare, băuturi şi tutun -0,5 -11,1 -6,2 

10 Produse alimentare 1,8 -9,2 -4,0 
11 Băuturi -30,0 -26,0 -27,5 
12 Produse din tutun 7,4 -15,3 -5,1 
  Industria uşoară -18,1 -19,9 -19,1 

13 Produse ale industriei textile -26,7 -22,9 -24,7 
14 Articole de îmbrăcăminte -2,8 -22,2 -12,7 
15 Piei şi produse din piele -9,0 -10,5 -9,8 
  Produse din lemn, inclusiv mobilă  -22,8 -28,8 -26,0 

16 Produse rezultate din prelucrarea lemnului (exclusiv mobilier), 
articole din paie şi din alte materiale vegetale împletite -36,0 -45,4 -41,4 

17 Hârtie şi produse din hârtie -10,7 -10,0 -10,3 
19 Produse de cocserie; produse obţinute din prelucrarea ţiţeiului -41,1 -55,4 -49,9 
  Produse chimice, cauciuc şi mase plastice -9,4 -17,6 -13,7 

20 Substanţe şi produse chimice -16,5 -18,9 -17,8 
21 Produse farmaceutice de bază şi preparate farmaceutice 30,4 -3,0 12,9 
22 Produse din cauciuc şi mase plastice -27,5 -26,1 -26,7 
23 Alte produse din minerale nemetalice -37,1 -47,8 -43,4 
24 Produse ale industriei metalurgice -43,6 -58,4 -52,1 
  Produse ale construcţiilor de maşini -43,2 -42,9 -43,1 

25 Produse ale industriei construcţiilor metalice şi produse din metal 
(exclusiv maşini, utilaje şi echipamente) -29,0 -36,5 -33,0 

26 Calculatoare şi produse electronice şi optice -30,0 -9,5 -20,6 
27 Echipamente electrice -31,4 -30,6 -31,0 
28 Maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. -34,6 -43,5 -39,4 
29 Autovehicule de transport rutier, remorci şi semiremorci -68,8 -65,0 -66,9 
30 Alte mijloace de transport -16,8 -52,1 -40,6 
31 Mobilă -30,6 -40,5 -35,7 
32 Alte produse industriale neclasificate în alta parte -17,2 -34,1 -26,8 
35 Energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 37,7 -52,8 -3,6 
  Alte produse necuprinse în altă parte -0,2 -2,4 -1,4 

Sursa: Calcule CNP pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică 
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Anexa nr. 11 
 

Evoluţia soldurilor conform clasificării produselor pe activităţi  
(CPA 2008) 

 
- mil. euro - 

2008 2009 COD 
CPA Denumirea activităţii 

TRIM. I TRIM. II SEM. I TRIM. I TRIM. II SEM. I 
  TOTAL -5097,7 -6101,4 -11199,1 -2078,9 -2302,6 -4381,5 

  Agricultură, vânătoare, silvicultură şi 
piscicultură -156,4 -123,2 -279,6 -24,1 17,0 -7,1 

01 Produse ale agriculturii şi vânătorii -153,5 -122,4 -275,9 -16,2 23,3 7,1 

02 Produse ale silviculturii şi exploatării 
forestiere 1,9 3,3 5,2 -2,6 -1,0 -3,6 

03 Peşte şi alte animale acvatice -4,8 -4,1 -8,9 -5,3 -5,3 -10,6 
  Industrie extractivă -1483,9 -1716,4 -3200,3 -532,8 -733,8 -1266,6 

05 Cărbune şi lignit -77,2 -92,0 -169,2 -48,7 -6,6 -55,3 
06 Petrol brut şi gaze naturale -1292,3 -1504,7 -2797,0 -482,4 -716,4 -1198,8 
07 Minereuri metalifere -100,1 -88,8 -188,9 4,3 3,4 7,7 
08 Alte minerale şi produse de carieră -14,3 -30,9 -45,2 -6,0 -14,2 -20,2 
  Industrie prelucrătoare, din care: -3729,2 -4621,0 -8350,2 -1663,4 -1742,7 -3406,1 
  Produse alimentare, băuturi şi tutun -477,7 -518,2 -995,9 -448,1 -413,8 -861,9 

10 Produse alimentare -470,1 -510,7 -980,8 -480,3 -447,5 -927,8 
11 Băuturi -34,9 -48,8 -83,7 -21,0 -38,9 -59,9 
12 Produse din tutun 27,3 41,3 68,6 53,2 72,6 125,8 
  Industria uşoară 181,6 -43,6 138,0 180,9 27,1 208,0 

13 Produse ale industriei textile -432,4 -525,5 -957,9 -287,2 -381,5 -668,7 
14 Articole de îmbrăcăminte 560,3 503,3 1063,6 410,9 402,7 813,6 
15 Piei şi produse din piele 53,7 -21,4 32,3 57,2 5,9 63,1 
  Produse din lemn, inclusiv mobilă  148,9 66,1 215,0 146,8 161,5 308,3 

16 

Produse rezultate din prelucrarea 
lemnului (exclusiv mobilier), articole din 
paie şi din alte materiale vegetale 
împletite 

109,7 80,2 189,9 129,3 148,4 277,7 

17 Hârtie şi produse din hârtie -156,7 -179,4 -336,1 -149,2 -165,2 -314,4 

19 Produse de cocserie; produse obţinute 
din prelucrarea ţiţeiului 548,5 540,0 1088,5 225,4 251,7 477,1 

  Produse chimice, cauciuc şi mase 
plastice -1051,7 -1125,6 -2177,3 -1129,3 -1089,3 -2218,6 

20 Substanţe şi produse chimice -416,0 -400,0 -816,0 -493,3 -526,5 -1019,8 

21 Produse farmaceutice de bază şi 
preparate farmaceutice -365,9 -406,5 -772,4 -480,3 -364,1 -844,4 

22 Produse din cauciuc şi mase plastice -269,8 -319,1 -588,9 -155,7 -198,7 -354,4 
23 Alte produse din minerale nemetalice -179,9 -281,6 -461,5 -107,1 -131,0 -238,1 
24 Produse ale industriei metalurgice -69,5 -306,7 -376,2 -77,5 -131,4 -208,9 
  Produse ale construcţiilor de maşini -2732,6 -2809,7 -5542,3 -382,0 -349,4 -731,4 

25 
Produse ale industriei construcţiilor 
metalice şi produse din metal (exclusiv 
maşini, utilaje şi echipamente) 

-301,9 -363,1 -665,0 -194,8 -218,3 -413,1 

26 Calculatoare şi produse electronice şi 
optice -825,1 -538,9 -1364,0 -233,3 -332,3 -565,6 

27 Echipamente electrice -287,5 -312,6 -600,1 -142,3 -158,4 -300,7 
28 Maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. -767,7 -925,9 -1693,6 -420,2 -445,3 -865,5 



2008 2009 COD 
CPA Denumirea activităţii 

TRIM. I TRIM. II SEM. I TRIM. I TRIM. II SEM. I 

29 Autovehicule de transport rutier, 
remorci şi semiremorci -699,9 -791,6 -1491,5 346,4 540,0 886,4 

30 Alte mijloace de transport 149,5 122,4 271,9 262,2 264,9 527,1 
31 Mobilă 195,9 165,3 361,2 166,7 178,3 345,0 

32 Alte produse industriale neclasificate în 
alta parte -96,8 -141,7 -238,5 -72,5 -68,1 -140,6 

35 Energie electrică şi termică, gaze, apă 
caldă şi aer condiţionat 83,6 45,7 129,3 52,9 22,4 75,3 

  Alte produse necuprinse în altă parte 188,2 313,5 501,7 88,5 134,5 223,0 
Sursa: Calcule CNP, pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică 
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Anexa nr. 12 
 

Exporturile FOB pe principalele grupe de bunuri 
în semestrul I 

 

- mil. euro - 

- modificare 
procentuală faţă 

de perioada 
corespunzătoare 
a anului anterior - 

COD 
N.C. 

  

2008 2009 mil. euro 

8703 Autoturisme şi alte autovehicule pentru transportul 
persoanelor 487,5 798,9 63,9 

8544 Fire, cabluri şi alţi conductori electrici izolaţi 1041,1 749,9 -28,0 
2710 Produse petroliere 1486,2 715,6 -51,8 

8708 Părţi şi accesorii de tractoare, vehicule speciale, 
autobasculante 829,8 625,7 -24,6 

8517 Aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie prin fir; 
videofoane 147,2 553,5 276,1 

8901 Pacheboturi, nave de croazieră, cargouri, şlepuri şi nave 
similare pentru transportul persoanelor sau mărfurilor 250,6 371,4 48,2 

6403 Încălţăminte cu feţe din piele naturală şi cu tălpi din 
cauciuc, material plastic, piele naturală 356,3 281,9 -20,9 

4011 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc 336,6 278,0 -17,4 

6204 Taioare, jachete, rochii, fuste, pantaloni, pentru femei şi 
fete 349,0 264,7 -24,1 

9403 Mobilier (altul decât scaune, somiere, mobilier medical, 
mobilier pentru saloane de coafură) 339,3 251,8 -25,8 

6203 Costume, jachete, sacouri, pantaloni, salopete, pentru 
bărbaţi sau băieţi 307,0 247,2 -19,5 

9401 Scaune, chiar transformabile în paturi şi părţile lor 250,1 240,5 -3,8 

7208 
Produse laminate plate, din fier sau oţeluri nealiate, cu o 
lăţime de 600 mm sau peste, laminate la cald, neplacate 
si neacoperite 

637,2 239,7 -62,4 

7204 Deşeuri şi resturi de fontă, fier sau oţel 459,0 225,6 -50,9 
4407 Cherestea 199,1 200,7 0,8 
1001 Grâu şi meslin 119,2 165,4 38,7 

2402 Ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete, din tutun sau din 
înlocuitori de tutun 107,3 162,3 51,3 

8482 Rulmenţi cu bile, cu găleţi, cu role sau cu ace 212,2 161,8 -23,7 

8528 Monitoare şi proiectoare; aparate receptoare de 
televiziune 105,2 144,8 37,6 

8606 Vagoane pentru transportul mărfurilor pe calea ferată 
sau căi similare 127,5 138,2 8,4 

7304 Ţevi, tuburi şi profile tubulare, fără sudură, din fier sau 
din oţel 195,9 134,4 -31,4 

8536 
Aparatură pentru comutatoare, protectia, taierea, 
bransarea, conectarea circuitelor electrice, pentru o 
tensiune de max. 1000v 

170,3 123,9 -27,2 

6406 Părţi de încălţăminte; tălpi interioare detaşabile; ghete, 
jambiere şi articole similare 149,7 123,4 -17,6 
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- mil. euro - 

- modificare 
procentuală faţă 

de perioada 
corespunzătoare 
a anului anterior - 

COD 
N.C. 

  

2008 2009 mil. euro 

8414 Pompe de aer sau de vid, compresoare de aer sau de 
alte gaze şi ventilatoare 194,8 123,3 -36,7 

3004 Medicamente şi antibiotice 72,5 100,3 38,3 
6206 Bluze şi cămăşi pentru femei sau fete 133,8 95,0 -29,0 
2716 Energie electrică 148,7 94,1 -36,7 

8537 Tablouri, panouri, console, pupitre pentru controlul sau 
distribuirea electricităţii 90,1 92,0 2,1 

6110 Jerseuri, pulovere, jachete, veste şi articole similare, 
tricotate sau croşetate 97,0 91,1 -6,1 

8516 Încălzitoare instantanee de apă, boilere şi 
tremoplonjoane 120,1 79,5 -33,8 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Anexa nr. 13 
 

Importurile CIF pe principalele grupe de bunuri 
În semestrul I 

 

- mil. euro -  

- modificare 
procentuală faţă 

de perioada 
corespunzătoare 
a anului anterior - 

COD 
N.C.   

2008 2009 mil. euro 
2709 Ţiţei 2112,3 1007,4 -52,3 
3004 Medicamente şi antibiotice 730,3 765,4 4,8 

8517 Aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie prin fir; 
videofoane 454,7 599,7 31,9 

8708 Părţi şi accesorii de tractoare, vehicule speciale, 
autobasculante 585,1 512,6 -12,4 

8703 Autoturisme şi autovehicule pentru transportat persoane 1562,0 369,2 -76,4 
8544 Fire, cabluri şi alţi conductori electrici izolanţi 415,6 303,5 -27,0 
2710 Produse petroliere 304,0 217,3 -28,5 
2711 Gaz de sondă şi alte hidrocarburi gazoase 713,2 212,2 -70,2 

8536 
Aparatură pentru comutarea, protecţia, tăierea, 
branşarea, conectarea circuitelor electrice, pentru o 
tensiune de max. 1000V 

273,6 204,9 -25,1 

0203 Carne de porcine proaspătă, refrigerată sau congelată 176,5 166,0 -6,0 

4107 Piei finite prelucrate după tăbăcire sau uscare, de 
bovine sau de cabaline 201,7 162,3 -19,5 

8542 Circuite integrate şi micromontaje electronice 165,5 152,2 -8,0 
3926 Alte articole din materiale plastice 184,1 134,1 -27,2 
8471 Maşini de prelucrare a datelor şi părţi ale cestora 260,0 133,6 -48,6 

8414 Pompe de aer sau de vid, compresoare şi ventilatoare, 
hote aspirante de extracţie sau de reciclare 249,5 131,5 -47,3 

7326 Alte articole din fier sau din oţel 188,4 130,4 -30,8 

6406 Părţi de încălţăminte; tălpi interioare detaşabile; ghete, 
jambiere şi articole similare 132,4 108,8 -17,8 

8528 

Aparate de recepţie de televiziune, chiar încorporâd un 
aparat de recepţie de radiodifuziune sau un aparat de 
înregistrare sau reproducere a sunetului sau a 
imaginilor; monitoare video şi proiectoare video fără 
ecran 

237,5 103,8 -56,3 

5407 Ţesături din fire de filamente sintetice şi artificiale 120,7 101,6 -15,8 

8538 
Părţi destinate aparaturii pentru comutarea, tăierea, 
protecţia, branşarea, conectarea circuitelor electrice; 
pentru tablouri, console, pupitre pentru controlul sau 
distribuirea electricităţii 

157,0 98,3 -37,4 

4005 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare 
sau în plăci, foi sau benzi 106,0 97,0 -8,5 

9403 Mobilă şi părţi de mobilier 141,4 96,0 -32,1 
8704 Autovehicule pentru transportul mărfurilor 726,6 94,5 -87,0 
7308 Construcţii şi părţi de construcţii, din fier şi oţel 169,9 94,1 -44,6 
8479 Maşini şi aparate mecanice cu funcţie proprie 143,1 93,2 -34,9 
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- mil. euro -  

- modificare 
procentuală faţă 

de perioada 
corespunzătoare 
a anului anterior - 

COD 
N.C.   

2008 2009 mil. euro 

8408 Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie 
(motoare diesel sau semi-diesel) 113,0 91,5 -19,0 

8443 Maşini şi aparate uzate de imprimat cu jet de cerneală, 
maşini auxiliare de imprimerie 136,8 86,0 -37,1 

4011 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc 123,4 85,7 -30,6 
5208 Ţesături din bumbac 127,3 83,8 -34,1 

7210 Produse laminate plane, din fier sau oţeluri nealiate, cu 
o lăţime de minimum 600 mm, placate sau acoperite 161,9 82,7 -49,0 

3923 Articole de transport sau de ambalare, din materiale 
plastice 104,8 82,1 -21,7 

8413 Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de măsurare; 
elevatoare de lichid 127,1 77,2 -39,3 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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