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MODIFICĂRI DE VOLUM, STRUCTURALE ȘI DIRECȚIONALE ÎN 

COMERȚUL AGRO-ALIMENTAR ROMÂNESC ȘI AL NOILOR STATE 

MEMBRE DUPĂ ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

Extinderile succesive din 2004, 2007 și 2013 au avut un impact semnificativ asupra comerțului 

agro-alimentar al Uniunii Europene; valoarea schimburilor comerciale a crescut în termeni reali, 

asigurându-i în continuare un loc în topul jucătorilor de pe piața mondială agro-alimentară. În ciuda 

dificultăților prezentate de cerințele severe de calitate și sanitar-veterinare, produsele din România și din 

celelalte noi țări membre (NSM-13) au pătruns din ce în ce mai mult pe Piața Unică și pe piețele 

mondiale. Valoarea exporturilor a crescut semnificativ în perioada post-aderare în toate aceste țări, de 

peste 7 ori în cazul României. Lucrarea prezintă comparativ tendinţele post-aderare ale comerțului agro-

alimentar în România și în noile state membre și analizează modificările de volum, structurale și 

direcționale din această perioadă, prin indici de concentare, pe grupe de produse (la nivelul de 2 digiti din 

Nomenclatorul Combinat). Rezultatele scot în evidență expansiunea importantă a comerțului agro-

alimentar românesc, precum și faptul că dintre celelalte noi state membre, doar Bulgaria, Ungaria, Polonia 

și Lituania au reușit să mențină o balanță comercială pozitivă după aderarea la UE.  
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VOLUME, STRUCTURAL AND DIRECTIONAL CHANGES IN THE 

ROMANIAN AND NEW MEMBER STATES’ AGRI-FOOD TRADE AFTER 

EU ACCESSION  
 

The successive enlargements of 2004, 2007 and 2013 had a significant impact upon the EU agri-

food trade; the value of the exchanges increased in real terms, thus ensuring for it a place among the top 

players on the world agri-food market. Despite the difficulties posed by the severe quality, sanitary and 

veterinary requirements, the products from Romania and the other New Member States (NMS-13) 

increasingly entered the Single Market and the world markets. The export value increased significantly 

during the post-accession periods in all these countries, and more than 7 times in Romania’s case. The 

paper presents the post-accession trends in the Romanian and NMS agri-food trade on comparative basis 

and analyzyses the changes in volume, structure and direction, using concentration indices, by product 

groups (2-digit level in the Combined Nomenclature). The results emphasize the significant expansion of 

the Romanian agri-food trade, and the fact that among the other NMS, only Bulgaria, Hungary, Poland 

and Lithuania were able to achieve and maintain a positive trade balance after EU accession.  
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