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EVOLUȚII ISTORICE ALE COMERȚULUI AGRO-ALIMENTAR – DE LA
PERIOADA POSTBELICĂ PÂNĂ ÎN PREZENT
Perioada postbelică s-a caracterizat în România, ca și în majoritatea țărilor europene, printr-un
deficit comercial agro-alimentar important, ca urmare directă a eforturilor de refacere a sectorului, grav
afectat de război. La sfârșitul anilor '70 și în anii '80, România trece de la deficit la excedent comercial
agro-alimentar; este însă un excedent forțat, obținut prin limitarea drastică a importurilor și împingerea la
extrem a exporturilor, cu prețul crizei alimentare interne. Începutul anilor '90 marchează reluarea
importurilor agro-alimentare pentru acoperirea cererii interne și trecerea pe deficit a balanței comerciale.
Perioada de tranziție s-a caracterizat prin dezagregarea filierelor agroalimentare, având drept consecință
scăderea competitivității și creșterea importurilor. Aderarea la CEFTA în 1997 și la UE în 2007 au
contribuit și ele la majorarea deficitului agro-alimentar prin pătrunderea pe piața românească a unor
cantități din ce în ce mai mari de produse (agricole și alimentare prelucrate) provenind din țările
partenere, mult mai competitive. Perioada de post-aderare se caracterizează printr-o expansiune
importantă a comerțului, cu precădere a exporturilor, având drept consecință diminuarea semnificativă a
deficitului comercial. Lucrarea prezintă principalele caracteristici ale comerțului agroalimentar în
perioadele analizate (postbelică, comunistă, tranziție, pre-aderare și post-aderare) prin analiza volumului,
direcțiilor și structurii fluxurilor comerciale și încearcă să identifice cei mai importanți factori de influență
și efectele acestora reflectate în comerțul internațional al României.
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HISTORICAL EVOLUTIONS OF THE AGRI-FOOD TRADE – FROM THE
POST-WAR PERIOD TO THE PRESENT DAY
The post-war period was characterized in Romania, as in most European countries, by an
important agri-food deficit, as a direct result of the efforts to restore the sector, severely affected by the
war. At the end of the 1970s and in the 1980s, Romania moved from deficit to agri-food trade surplus; but
it is a forced surplus, achieved by severely limiting imports and pushing exports to extremes at the cost of
the domestic food crisis. The early 1990s marked the resumption of agri-food imports to cover the
domestic demand and the shift to trade deficit. The transition period was characterized by the breakdown
of the agri-food chains, resulting in diminishing competitiveness and increasing imports. The accession to
CEFTA in 1997 and to the EU in 2007 also contributed to deepening the agri-food deficit, since
increasing quantities of products (both agricultural and processed foods) from the partner countries, far
more competitive, entered the Romanian market. On the other hand, the post-accession period is
characterized by an important expansion of trade, especially of exports, resulting in a significant
diminution of the trade deficit. The paper presents the main characteristics of the agri-food trade in the
analyzed periods (post-war, communist, transition, pre-accession and post-accession) by analyzing the
volume, directions and structure of commercial flows, while trying to identify the most important factors
of influence and their effects reflected in Romania’s foreign trade.
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