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Preşedintele CCIR,  Mihai Daraban: Este  
momentul unei restructurări a diplomaţiei 
economice pentru a răspunde mai eficient 
cerinţelor mediului de afaceri de azi 
 

Diplomaţia economică românească ar trebui restructurată şi, dacă se poate, cei de la 
Ministerul Economiei să fie transferaţi la Camera de Comerţ şi Industrie, pentru a 
răspunde mai eficient cerinţelor mediului de afaceri de azi, a declarat, joi, 
preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, 
potrivit Agerpres. 
”Cred că este momentul unei restructurări a diplomaţiei economice, pentru că, la ora 
actuală, din cei 731.644 agenţi economici care au depus bilanţul doar 1.027 de 
societăţi mai sunt cu capital 100% de stat. Cred că este momentul ca mediul privat 
să-şi ia în mâini soarta în ceea ce înseamnă diplomaţie economică, pentru că există 
o incompatibilitate între structura actuală de diplomaţie economică şi mediul de 
afaceri real din România. (…) Este nevoie ca sistemul actual de diplomaţie 
economică, atât cel existent la Ministerul Economiei, cât şi Ministerul de Externe în 
integralitatea sa, şi diplomaţii români să se axeze mai multe pe ceea ce înseamnă 
diplomaţie economică şi, dacă se poate, cei de la Ministerul Economiei să fie 
transferaţi, de ce nu, chiar la Camera de Comerţ a României, pentru că vor răspunde 
mult mai eficient cerinţelor mediului de afaceri de azi. Ei răspund, din păcate, 
cerinţelor mediului de afaceri din trecut. Este momentul ca statul să înveţe să 
externalizeze anumite servicii publice”, a spus Daraban la conferinţa ”Exporturile, în 
primul rând!”, organizată de Ziarul Bursa. 
Preşedintele CCIR a completat că a făcut apel ”de nenumărate ori” să se discute pe 
anumite ”cluburi”, ca de exemplu Clubul oamenilor de afaceri cu capital românesc 
peste 100 milioane de euro cifră de afaceri, între 50 şi 100 milioane, între 20 şi 50 
etc, deoarece sunt categorii care au agenda separată, au structuri separate atât de 
management, cât şi de marketing, de servicii juridice şi contabile. 
Pe de altă parte, acesta a menţionat că, dacă trebuie sprijinit exportul românesc, 
trebuie să ieşim din paradigma exporturilor de bunuri, deoarece suntem pregătiţi mai 
mult în ceea ce înseamnă exporturile de servicii. 
În acelaşi timp, preşedintele Camerei de Comerţ a României s-a arătat îngrijorat de 
deficitul balanţei comerciale, mai ales din ultimii patru ani, acesta ajungând de la 10 
miliarde euro la 31 decembrie 2016, la 18,4 miliarde euro la finele lui 2020. 
Deficitul balanţei comerciale (FOB/ CIF) s-a accentuat în 2020, ajungând la 18,387 
de miliarde de euro, mai mare cu 1,088 de miliarde de euro decât valoarea 
înregistrată în anul 2019, în contextul în care exporturile au scăzut au 9,9%, iar 
importurile s-au redus cu 6,6%, comparativ cu anul 2019, potrivit datelor oferite 
de Institutul Naţional de Statistică.  
Anul trecut, exporturile FOB au însumat 62,175 miliarde de euro, iar importurile CIF 
au însumat 80,562 miliarde de euro. 



În luna decembrie 2020, exporturile FOB au însumat 5,071 miliarde de euro, iar 
importurile CIF au însumat 7,023 miliarde de euro, rezultând un deficit de 1,952 
miliarde de euro. 
În comparaţie cu luna decembrie a anului 2019, exporturile din luna decembrie 2020 
au crescut cu 5,1%, iar importurile au crescut cu 6,4%. 
Potrivit datelor INS, anul trecut, ponderi importante în structura exporturilor şi 
importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport 
(48,6% la export şi 37,1% la import) şi alte produse manufacturate (30,3% la export 
şi 30,2% la import). 
Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în anul 2020 a fost de 45,790 miliarde de 
euro la expedieri şi de 59,248 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 73,6% 
din total exporturi şi 73,5% din total importuri. 
Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în anul 2020 a fost de 16,385 miliarde 
de euro la exporturi şi de 21,314 miliarde de euro la importuri, reprezentând 26,4% 
din total exporturi şi 26,5% din total importuri. 
 


