Polsko – rumuńska wymiana
handlowa po 6 miesiącach 2017
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Wg. polskich danych statystycznych polsko-rumuńska wymiana handlowa w okresie od stycznia do czerwca
2017 r. wyniosła 2654,2 mln EUR, co stanowiło wzrost o 13,6% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego
roku.
We wspomnianym okresie polski eksport na rynek rumuński wyniósł 1770,1 mln EUR (wzrost
o 14,5 %), a polski import osiągnął wartość 884,1 mln EUR (wzrost o 11,7 %).
W ciagu sześciu miesięcy 2017 r. w wymianie handlowej z Rumunią, Polska zanotowała dodatnie saldo w
wysokości 886 mln EUR.
Wg. poszczególnych sekcji CN w polskim eksporcie do Rumunii dominowały urządzenia mechaniczne i
elektryczne, gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe i alkohol, tworzywa sztuczne i wyroby z nich oraz
kauczuk, pojazdy, produkty przemysłu chemicznego oraz materiały i wyroby włókiennicze.
Z kolei w imporcie dominowały urządzenia mechaniczne i elektryczne, pojazdy, statki powietrzne, tworzywa
sztuczne i wyroby z nich, wyroby nieszlachetne i z metali nieszlachetnych, materiały i wyroby włókiennicze oraz
produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych.
W obrotach towarowych Polski z Rumunią największy udział w eksporcie miały następujące grupy towarowe:

1. Urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku – 307,6 mln EUR
2. Gotowe art. spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkohol i ocet; tytoń – 157,2 mln EUR
3. Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku – 149,5 mln EUR
4. Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdziałające urządzenia – 145,4 mln EUR
5. Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych – 141,8 mln EUR
6. Materiały i wyroby włókiennicze – 136,6 mln EUR

W obrotach towarowych Polski z Rumunią największy udział w imporcie miały następujące grupy towarowe:

1. Urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku – 213,3 mln EUR
2. Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdziałające. urządzenia – 176 mln EUR
3. Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku – 109,1 mln EUR
4. Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – 94 mln EUR
5. Materiały i wyroby włókiennicze – 81,6 mln EUR
6. Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych – 51,6 mln EUR
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