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1. Introducere
Într-o Notă anterioară1 se preciza că exportul de produse din România anului 2018
în USD2010/cap reprezenta doar cca 20% din cel al Cehiei.
Cunoscut fiind faptul că schimburile comerciale internaționale provin în majoritate
din sectorul industrial, s-a considerat util să se prezinte date privind nivelul de
industrializare al Romaniei în comparație cu alte economii naționale din zona apropiată.
Dacă sectorul industrial este principala sursă a exportului rezultă evident că modificări
calitative/cantitative în comerțul exterior reflectă creșterea performanței în sectorul
industrial. De aceia va fi prezentatată evoluția exportului/importului față de anul 2001
considerat ca referință.
Pentru ilustrarea mutaților calitative din industrie, produsele exportate au fost
grupate - funcție de caracteristica principală a industrilor incluse în grup - în următoarele
tipuri de industrii2: industrii cu intensitate mare a forței de muncă IFM; industrii energointensive IEI; industrii de înaltă tehnicitate ITH; mașini și instalații mecanice MIM;
industria alimentară și a băuturilor IAB; alte sectoare industriale ASI. Aceste grupe de
produse vor fi cuantificate prin cota procentuală din total export/import.
Suplimentar se vor prezenta și top 5 produse la export respectiv import pentru
România. Aceste industrii vor fi cuantificate prin nivelul valorii adaugate USD2010/cap.
Analiza va include și top 5 produse în exportul/importul de produse din economia
Germaniei respectiv a Cehiei.
Prezenta NOTA este deschisă oricăror opinii.

2. Nivelul de industrializare a unor economii naționale
Este evidențiat de aportul industriei în PIB. Pentru ilustrarea acestui fapt sunt
prezentate date (Tabelul 1) pentru economiile naționale din vecinatatea României. A
fost inclusă pentru comparabilitate și economia Germaniei. Analiza are în vedere anul
ante-criză 2008 și respectiv 2018.
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“Unele remarci privind evoluția comerțului exterior al UE și luarea unor măsuri provizorii de salvgardare a

siderurgiei din UE” - UniRomSider, Nr. 0238/06.11.2019
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HG 88/03.02.2000, folosit in documentul de la Snagov privind Strategia de dezvoltare economica
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Aportul industriei (fără construcții) în PIB este prezentat atât procentual (%) cât
și cuantificat în USD2000/cap.
Tabel 1 Nivelul de industrializare a unor economii naționale
Germania
Industrie in PIB,
%

Aport industrie
in PIB,
USD2000/cap

Polonia

Ungaria

2008

26,1

Cehia

31,1

Slovenia

28,5

25,0

25,1

România

28,3

Bulgaria

20,7

2018

25,8

30,2

26,2

25,6

25,9

26,1

23,1

2008

11057

6382

4773

2950

3432

2523

1431

2018

12255

7054

5415

4260

4274

3011

1998

Sursa: Eurostat pentru cota industriei in PIB: WB pentru nivel PIB

Documentul care trebuie avut în vedere la analiza datelor prezentate aparține CE3.
Acesta arată necesitatea schimbării trendului industriei în PIB, astfel încât industria să
revină (ca medie în UE) în anul 2020 la minim 20% din PIB.
Prima constatare care se desprinde din Tabelul 1 este că economia Bulgariei și a
României este cea mai dez-industrializată economie din zonă, chiar dacă criteriul de
minim 20% este asigurat.
A doua constatare este mult mai nuanțată. În condițiile României având în vedere
că PIB/cap se află la un nivel destul de scăzut față de media europeană, referirea doar
la cota industriei în total PIB nu este suficientă.
Reținând că în 2018 aportul industriei în PIB reprezintă în cazul României doar
43% din contribuția industriei din Cehia și respectiv 25% din contribuția industriei din
Germania, rezultă necesitatea creșterii pe ansamblu în România a valorii adaugate
brute (VAB) în toate sectoarele economice, cu factor motrice - conform CE - a
industriei, cu remarca deosebită a industriei prelucrătoare.
Suplimentar ar trebui adăugat că - în situația deosebită a economiei noastre industria să fie - la nivel național - cât mai integrată pentru a “ieși” din caracterizarea
dată de IndexMundi4 unui sector important din România ca „industrie de montaj”.
Ieșirea din acest „apelativ” este necesară nu doar pentru imagine dar și pentru
3
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Industrial revolution brings industry back to Europe; Brussels, 10 Oct. 2012
Index Mundi - portal de stiri inregistrat in SUA, ce prezinta date statistice din economia unor state inclusiv

caracterizari ale unor economii nationale.

