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Abstract
Characteristic of global recession was its global, synchronized feature, expression of the
interconnection occurring between the financial markets and goods markets.
The negative effects of the financial crisis, with impact on the real economy, have led to
sudden decrease of economic growth, at global level, still from the year 2008, having a strong
echo on the international trade, both in the goods area and in that of services.
The study expounds aspects of world trade contraction, in the context of global crisis, the
main phenomena that had drawn it, influencing the international trade development.
The are presented some analyzes, in dynamics, on the basis of statistical data about the
evolution of trade in goods and services, at the EU level, and, distinct, for Romania,
accompanied by comments and conclusions.
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1. Introducere
O serie de teorii economice au
demonstrat câştigul pe care îl poate aduce
activitatea de comerţ exterior pentru ţările
participante. David Ricardo (1817) a
susţinut teoria avantajelor comparative,
potrivit căreia, ţările au interesul să se
specializeze (pentru export), în sectoare ale
producţiei, ale căror costuri relative de
producţie sunt cele mai scăzute şi să importe
acele produse a căror realizare îi
dezavantajează. Alte lucrări din secolul XX
(E. Heckser -.1919 şi B. Ohlin – 1933)
consideră că liberul schimb este capabil să
aducă câştiguri ţărilor, dacă acestea se
specializează în funcţie de dotările relative
ale factorilor de producţie.
Dintre fenomenele şi procesele care
caracterizează comerţul internaţional, în
etapa actuală, pot fi menţionate:
evoluţia
şi
implementarea
progresului tehnic în viaţa economică şi
socială care îşi pune amprenta asupra
competitivităţii economice.
polarizarea
schimburilor
comerciale, proces favorizat de lărgirea
integrării economice şi înlăturarea barierelor
comerciale, exemplul Uniunii Europene
fiind urmat şi de alte state din diferite
regiuni ale lumii.
Deschiderea
economiilor
către
schimburile internaţionale a fost favorizată
prin acţiunile GATT şi OMC, privind
acorduri comerciale multilaterale care au
avut drept scop reducerea protecţionismului,
dezvoltarea
liberalismului
comercial.
Potrivit teoriilor liberale, avantajele liberului
schimb sunt importurile favorabile pieţei şi
câştigurile legate de specializare, în funcţie
de dotările fiecărui participant cu factori de
producţie. Începând cu ultimul deceniu al
secolului trecut, acţiunea de liberalizare a
activităţilor economice şi comerciale, de
eliminare a barierelor care pot să se
manifeste în schimburile comerciale, a

marcat politicile de dezvoltare în comerţul
mondial.
În evoluţia comerţului internaţional,
pot fi sesizate mai multe trăsături şi tendinţe
care s-au manifestat în timp şi ar putea
constitui premize pentru viitor:
- o creştere mai rapidă a comerţului
mondial, comparativ cu producţia mondială
de bunuri, determinată de condiţiile
favorabile, capabile să stimuleze comerţul,
cum ar fi:
• existenţa unor pieţe competitive,
creşterea investiţiilor străine directe,
scăderea ratei inflaţiei;
•
creşterea
şi
diversificarea
comerţului cu servicii, un rol important în
dezvoltarea
acestui
sector
avându-l
implementarea noilor tehnologii şi a
mijloacelor moderne de telecomunicaţii;
• creşterea, în comerţul mondial, a
ponderii produselor manufacturiere cu înalt
progres tehnic, în detrimentul ponderii
materiilor prime, ceea ce poate însemna
creşterea dependenţei ţărilor slab dezvoltate,
al căror comerţ se bazează pe materii prime,
sau produse cu un grad slab de prelucrare.
Interrelaţionarea statelor, în epoca
actuală, se bazează pe resorturi economice,
activitatea de comerţ internaţional fiind
elementul de bază al procesului de
globalizare. În desfăşurarea acestui proces,
prezintă
importanţă
reglementările
organismelor internaţionale în domeniu, prin
analiza şi anticiparea politicilor comerciale
ale statelor participante la comerţul
internaţional, impactul acestor relaţii asupra
bunei funcţionări a sistemului comercial.
2.
Efectele
crizei
comerţului cu bunuri şi servicii

asupra

Ceea ce caracterizează recesiunea
mondială este aspectul său global,
sincronizat,
fapt
care
reflectă
interconexiunea care se manifestă în prezent
între pieţele financiare şi pieţele de mărfuri.
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Efectele negative ale crizei financiare s-au
răspândit asupra economiei reale, regiunile
majore ale lumii fiind marcate de contracţia
producţiei.
Trebuie subliniată ponderea mare pe
care o deţin ţările Uniunii Europene atât în
comerţul mondial cu bunuri şi servicii cât şi
în fluxurile de Investiţii Străine Directe,
astfel că modificările intervenite în politica
comercială a acestui mare grup comercial al
UE au impact asupra comunităţii comerciale
internaţionale.
A existat o perioadă de avânt a
comerţului mondial de mărfuri care, între
anii 2000-2006, a fost cu mult superior
creşterii anuale a producţiei, ascensiunea
continuând până la începutul anului 2008.
Scăderea
bruscă
a
creşterii
economice la nivel mondial, manifestată
încă din anul 2008, sub impactul crizei
financiare, a avut un ecou puternic în
evoluţia comerţului internaţional, atât în
sfera bunurilor, cât şi în cea a serviciilor.
Anul 2009 a înregistrat o contracţie
puternică a schimburilor pe plan mondial,
depăşind pe aceea a PIB mondial (contracţia
schimburilor internaţionale în anul 2009 de 12,2% a depăşit depresiunea economică a
anului 2009 exprimată în rata de creştere a
PIB mondial de – 2,2%) (Tabelul nr.1).
Potrivit analiştilor în domeniu
(Laura Bouet îl citează pe Agnés Benassy –
2010, în lucrarea
„La commerce
international face à la crise financière
mondiale de 2007”), la originea declinului
comerţului mondial se află criza financiară
care a determinat restrângerea condiţiilor de
creditare şi deci scăderea resurselor necesare
finanţării comerţului, creşterea incertitudinii
la nivelul partenerilor comerciali, scăderea
preţurilor la produsele de bază, creşterea
volatilităţii monedelor, ceea ce a însemnat
reorientarea activităţii întreprinderilor către
pieţele interne.
Scăderea veniturilor menajelor,
generată de criză, a influenţat activitatea
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economică
prin
canalul
variaţiei
consumului.
De asemenea, la accentuarea căderii
comerţului internaţional a contribuit efectul
puternic al recesiunii din industria
prelucrătoare, mai ales, la bunurile de
folosinţă îndelungată şi echipamente.
Restrângerea condiţiilor de creditare de către
băncile comerciale a provocat scăderea
vânzărilor la această categorie de produse cu
pondere
în
comerţul
internaţional,
influenţând
nivelul
schimburilor
internaţionale.
Banca Mondială consideră că
întârzierea relansării schimburilor a fost
generată, mai ales, de lipsa finanţării
importurilor şi a scăderii volumului
investiţiilor, şi scăderea cererii pe plan
mondial.
În actuala criză, analizele statistice
au arătat că, alături de produsele industriei
prelucrătoare, serviciile s-au dovedit a fi
cele mai afectate domenii ale comerţului
internaţional. Două sunt canalele principale
prin intermediul cărora s-au transmis
consecinţele negative ale crizei asupra
fluxurilor de servicii:
a) comerţul internaţional cu bunuri;
b) fluxurile globale de investiţii
străine directe – ISD.
Evoluţiile comerţului cu bunuri şi-au
pus amprenta asupra dinamicii comerţului
internaţional cu servicii, cele două sectoare
fiind complementare. Interdependenţa dintre
comerţul cu servicii şi cel cu bunuri s-a
exprimat şi prin faptul că fenomenul crizei a
afectat, în primul rând, categoria serviciilor
strâns legate de comerţul cu bunuri
(transporturi, servicii financiare şi de
asigurări) şi, într-o mai mică măsură,
serviciile de afaceri.
De asemenea, în condiţiile în care
Investiţiile Străine Directe (ISD) reprezintă
principalul mijloc de furnizare a serviciilor
pe pieţele internaţionale, declinul fluxurilor
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de ISD se răsfrânge asupra fluxurilor de
servicii ale UE.
La o examinare a impactului crizei
asupra sferei bunurilor şi a serviciilor, se
constată o diferenţă în evoluţia celor două
sectoare, subliniind rolul serviciilor în
economia europeană, reflectată în datele
balanţei comerciale pe cele două sectoare
(Tabelul nr.2).
Datele tabelului arată că, pe întreaga
perioadă 2006-2011, în mod constant,
balanţa comercială a serviciilor, la nivelul
mediei UE – 27 a fost excendentară, în timp
ce balanţa comercială a bunurilor a fost
deficitară.
În cazul serviciilor, soldurile au fost
permanent pozitive, au înregistrat un trend
descendent în anii 2008 şi 2009, reflectând
devansarea exporturilor de către importuri în
condiţiile scăderii ritmului de creştere
economică, revenind la creştere în anul
2010, iar în anul 2011, înregistrând cel mai
ridicat nivel de 109,1 mii mil. EUR.
În sfera bunurilor soldul negativ al
balanţei comerciale s-a menţinut în toţi anii.
Nivelul cel mai scăzut, al deficitului din
2009, de 85,7 mil. EUR, reflectă ecoul
recesiunii care a determinat scăderea
importurilor.
Exprimate în ponderi faţă de PIB
naţional,
datele
balanţei
comerţului
internaţional cu bunuri şi, respectiv, cu
servicii, în medie pentru 27 ţări membre ale
UE,
prezintă următoarea evoluţie în
perioada 2006-2011 (Tabel nr. 3).
Corelat cu evoluţia în valori absolute
a celor două sectoare, reflectată în datele
balanţelor comerciale, ponderea în PIB a
acestora prezintă valori negative în cazul
balanţei bunurilor şi, respectiv, pozitive, în
cazul celei a serviciilor.
Toate ţările înregistrează, în perioada
2006-2011, deficite ale balanţei comerciale a
bunurilor, excepţie Germania, Danemarca,
Irlanda, Olanda, Suedia şi Cehia care au sold
excedentari.

Singurele ţări europene care au avut
o balanţă comercială deficitară a
serviciilor, pe întreaga perioadă 2006-2011,
au fost Germania (valoarea cea mai înaltă),
Irlanda, Italia, Slovacia iar România, numai
în anul 2009.
Este de remarcat aportul pe care îl
are comerţul cu servicii prin efectul de
stabilizare pe care o poate avea balanţa
serviciilor în balanţa contului curent chiar în
condiţiile în care a avut o perioadă de
scădere. Excedentul acestuia în 2011, a fost
cel mai ridicat din toţi anii luaţi în calcul.
3.
Impactul
crizei
comerţului extern al României

asupra

UE reprezintă unul din polii
comerţului mondial, iar România, parte
integrantă din această zonă economică,
trebuie să se integreze şi să-şi armonizeze
procedurile de lucru cu cele comunitare.
Criza globală a avut impact asupra
comerţului internaţional al României
influenţând cele două procese: importurile şi
exporturile. Necesitatea reducerii deficitului
comercial ca şi scăderea cererii interne au
condus la diminuarea substanţială a
importurilor, scăderile înregistrându-se atât
în relaţia cu ţările membre ale UE, cât şi cu
statele din afara UE. Şi volumul exporturilor
a scăzut, ca urmare a diminuării cererii, în
contextul recesiunii economice, luând în
considerare şi impactul deprecierii leului.
În România, potrivit datelor statistice
(Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/,
Evoluţia balanţei de plăţi, statistici BNR,
http://www.bnro.ro/Balanta-de-plati),
comerţul cu bunuri şi servicii a fost în
declin, în perioada de vârf a crizei (2009),
fiind în corelaţie cu evoluţia situaţiei
economice (Tabelul nr.4).
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Din datele tabelului nr.14, rezultă că
în anul 2009 s-a înregistrat un declin
puternic al comerţului cu bunuri şi servicii,
atât exporturile, cât şi importurile, respectiv
cu
14,9%
(exporturile)
şi
28,9%
(importurile). În anii următori, 2010 şi 2011,
evoluţiile au fost pozitive.
Astfel, volumul exporturilor a
crescut în anul 2010 cu 21,6% faţă de 2009,
iar în anul 2011, cu 18,8% faţă de anul 2010.
În cazul importurilor, pentru aceeaşi
perioadă, creşterea a fost de 18,1% (2010
faţă de 2009) şi, respectiv, 16% (2011 faţă
de 2010). Ritmul de creştere, mai mare la
exporturi decât la importuri, este un element
favorabil, prin influenţa asupra deficitului de
cont curent.
Pentru aceeaşi perioadă, din datele
tabelului rezultă o diminuare cu 6,6% a PIB
în anul 2009 faţă de 2008, situaţia evoluând
favorabil în 2010 (scădere de 1,6% faţă de
2009) şi respectiv, 2011 (creştere 2,5% faţă
de 2010).
Evoluţia în dinamică a comerţului,
exprimată valoric (EUR), distinct pe cele
două sectoare, bunuri şi servicii, se prezintă
potrivit datelor din tabelul de mai jos
(Tabelul nr. 5):
Din datele de mai sus se desprind
următoarele:
Dinamica comerţului cu bunuri, ca şi
a celui cu servicii – exportul şi importul – a
fost în creştere de la un an la altul în
perioada 2006-2008, anterioară declanşării
crizei. Anul 2009 a înregistrat un declin
semnificativ faţă de 2008, pe ambele
structuri (bunuri, servicii), atât la import cât
şi la export, astfel:
•Comerţul cu bunuri: -13,9% export; -32,0% la import;
•Comerţul cu servicii - 19,3% export; - 9% la import.
În perioada 2010, 2011, s-au
remarcat situaţii diferite ale comerţului
românesc pentru cele două categorii.
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În cazul sectorului de bunuri, valorile
au crescut începând cu 2010, în anul 2011
creşterea recuperând căderea din 2009,
integral (la import), şi depăşind-o în cazul
exportului.
La servicii, declinul a continuat şi în
anul 2010, relansarea începând din anul
2011, dar fără a se atinge nivelul valoric din
anul 2008, nici la export, nici la import.
Este de remarcat că, în mod constant,
balanţa comercială la sectorul de bunuri a
fost deficitară, deficitul diminuându-se în
anii 2009-2011, prin scăderea importului sub
efectul diminuării consumului în perioada de
criză, dar şi a măsurilor de restricţionare a
condiţiilor de creditare.
Balanţa comercială a serviciilor a
fost constant excedentară, excepţie doar anul
2009.
Se poate observa că reluarea fluxului
de servicii a fost inferioară celui din sectorul
bunurilor şi cu întârziere de un an (2011 faţă
de 2010).
Continuarea unui ritm negativ al
comerţului serviciilor şi în anul 2010 a
însemnat restrângerea ponderii serviciilor în
exporturile României; astfel exportul de
servicii a reprezentat numai 17,6% din
exportul de bunuri în anul 2010 şi 16,2% în
anul 2011 faţă de 25,8% cât era în anul
2008. Ca atare, volumul valoric şi dinamica
schimburilor internaţionale cu servicii ale
României exprimă impactul puternic al
crizei financiare şi economice mondiale, în
anii 2009 şi 2010, relansarea din anul 2011,
nereuşind să recupereze declinul din anii
2009 şi 2010.
4. Concluzii
Declinul comerţului internaţional
orientează statele către politici considerate
capabile să stopeze fenomenul şi să
determine relansarea sectorului:
•. Creşterea nivelului şomajului pe
plan mondial, persistenţa în timp a acestuia
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generat de contracţia producţiei, tensiunile
financiare tentează statele să ia unele măsuri
de protecţionism, potrivit unor studii,
acestea fiind destinate, în pondere ridicată,
politicilor naţionale de susţinere a băncilor,
a unor sectoare din economie, obiectivul
fiind, în primul rând, acela de salvare a
economiilor şi mai puţin de orientare către
politici comerciale agresive. Pericolul
protecţionismului comercial poate fi gândit
şi din perspectiva că orice creştere a acestuia
ar putea fi o frână asupra posibilităţilor de
redresare şi ieşire din criză.
•.
Dezvoltarea
acordurilor
comerciale regionale privind mărfurile şi
serviciile; sunt acorduri bilaterale care
înlocuiesc pe cele plurilaterale, acestea
extinzându-se în mari zone ale lumii.
•. Planuri de relansare bugetară, prin
politici care urmăresc reducerea cheltuielilor
statului şi reducerea îndatorărilor statului (la
constituirea cărora au contribuit şi planurile
de salvare a sectorului bancar şi evitarea
propagării slăbiciunilor acestuia).
Se poate observa că diminuarea
schimburilor internaţionale, mai ales în
perioada trimestrului IV 2008 şi anului
2009, a fost consecinţa directă a crizei
financiare care a provocat scăderea
consumului gospodăriilor, a producţiei, a
investiţiilor. Incertitudinile legate de
fragilitatea
sistemului
financiar
au
determinat firmele să se orienteze către piaţa
internă (luând în considerare şi dificultăţile
întâmpinate ca urmare a crizei de lichidităţi).
Impactul
crizei
financiare
şi
economice globale a afectat economia ţărilor
din UE şi, deopotrivă, comerţul cu bunuri şi
servicii, al cărui ritm de creştere a scăzut.

Pentru
depăşirea
stagnării
economice, comerţul cu servicii reprezintă
un suport esenţial, importantă fiind atât
creşterea fluxurilor comerciale de servicii –
importuri şi exporturi, cât şi menţinerea
pieţelor
deschise
şi
evitarea
protecţionismului.
5. Bibliografie
[1] Bouet, L. (2010), La commerce international
face à la crise financière mondiale de 2007,
CREG
2010-2011
Économie,
http://www.creg.ac-versailles.fr;
[2] Daniela, A. (coordonator); Gheorghe, Z.;
Florina, P. (2012), Tema de cercetare “Impactul
crizei economice şi financiare asupra
modificărilor structurilor
economice în
România. Factori de influenţă, similitudini şi
particularităţi“, Academia Română, Institutul
de Economie Naţională, Bucureşti;
[3] Ghibuţiu, A.; Oehler-Şincai, I. M.; Nicolescu,
A. (Coordonator serie) (2010), Comerţul cu
servicii al UE sub impactul globalizării şi al
crizei economice,
Institutul European din
România, Colecţia de studii IER Nr. 25
Working Papers Series, Bucureşti, www.ier.ro;
[4] Ghibuţiu, A., Relansarea comerţului cu servicii
al României după doi ani de declin,
http://www.iem.ro;
[5] Trifu, A. (2010), Comerţul internaţional sub
constrângerea crizei, Economie teoretică şi
aplicată – vol.XVII (nr.4/2010), pag.73-78,
www.store.ectap.ro;
[6] B.N.R, Investiţii Străine Directe în România,
2009,
2010,
2011,
http://www.bnr.ro/Investitiile-straine-directe(ISD)-in-Romania;
[7] B.N.R., http://www.bnro.ro/Balanta-de-plati;
[8] European Commission, Eurostat Regional
Yearbook 2011, www.epp.eurostat.ec.europa.eu;
[9] European Commission, Eurostat Statistics,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu;
[10] European Commission, Europe in figures
Eurostat Yearbook 2011,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Studiul/comunicarea este parte componentă a temei de cercetare realizată în anul 2012 “Impactul crizei economice şi financiare asupra modificărilor structurilor economice în
România. Factori de influenţă, similitudini şi particularităţi“, Academia Română, Institutul de
Economie Naţională, Bucureşti, 2012;

285

Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

CUPRINS TABELE
Tabel nr. 1 - Variaţia anuală a exporturilor de mărfuri şi a PIB 2007-2010
Tabel nr.2 - Evoluţia balanţei serviciilor şi, respectiv, a balanţei bunurilor la nivelul ţărilor UE
Tabel nr. 3 - Evoluţia ponderii în PIB a balanţei bunurilor şi serviciilor
Tabel nr.4 - Rata de creştere în dinamică a PIB şi a comerţului cu bunuri şi servicii (export,
import)
Tabel nr. 5 - Dinamica comerţului cu bunuri şi servicii al României

Tabel nr. 1
Variaţia anuală a exporturilor de mărfuri şi a PIB 2007-2010
(%)
Perioada
2007 2008 2009 2010
Volum exporturi de mărfuri pe plan mondial
6,5
2,2 -12,2 13,5
PIB real la nivel mondial
3,8
1,6 -2,2
3
Sursa: Laure Bouet – “La commerce international face à la crise financière mondiale de 2007”,
http://www.cregac-versailles.fr, Secretariatul OMC
Specificaţie

Tabel nr.2
Evoluţia balanţei serviciilor şi, respectiv, a balanţei bunurilor la nivelul ţărilor UE
1000 mil. EUR
Media UE Perioada (ani)
27
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Balanţa
71
87
71,3
67,2
85,4
109,1
serviciilor
Balanţa
-163,3
-154,9
-222,5
-85,7
-127,8
-140,7
bunurilor
Sursa: date Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, 20.12.2012, Code: tec00044; 20.12.2012,
Cod: tec00045, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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Tabel nr. 3
Evoluţia ponderii în PIB a balanţei bunurilor şi serviciilor
% în PIB
2010 2011
-1
-1,1

Media UE-27
2006
2007
2008
2009
Balanţa
-1,4
-1,2
-1,8
-0,7
bunurilor
Balanţa
0,6
0,7
0,6
0,5
0,8
0,9
serviciilor
Sursa: date Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, 20.12.2012, Code: tec00044; 20.12.2012,
Code: tec00045, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Tabel nr.4
Rata de creştere în dinamică a PIB şi a comerţului cu bunuri şi servicii (export, import)
%
Perioada
Specificaţie
2006
Rata de creştere PIB
7,9
Rata de creştere a exporturilor de 19,2
bunuri şi servicii

2007
6,3
16,4

2008
7,3
16,4

2009
- 6,6
- 14,9

2010
-1,6
21,6

2011
2,5
18,8

Rata de creştere a importurilor de 25,2
bunuri şi servicii

24,6

13,2

-28,9

18,1

16,0

Sursa: prelucrare date Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Evoluţia balanţei de plăţi statistici BNR, http://www.bnro.ro/Balanta-de-plati

Tabel nr. 5
Dinamica comerţului cu bunuri şi servicii al României
1000 mil. EUR
Specificaţie

Perioada (ani)
2006

2007

2008

2009

+/- faţă 2010
de
2008
%

+/faţă
de
2009
%

2011

+/faţă de
2010
%

25,8
37,6

29,5
47,3

33,7
52,8

29,1
35,9

-13,9
-32

+28
+25

45
52,5

+20,3
+17,0

1. Comerţ cu
bunuri
Export
Import

37,4
45,0
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Sold
-11,8
(excedent +
deficit -)
2.Comerţ cu
servicii
Export
5,6

-17,8

-19,1

-6,8

-

-7,6

-

-7,5

-

6,9

8,8

7,1

-19,3

6,6

-7

7,3

+10,6

Import

5,6

6,5

8,1

7,4

-9

6,2

-16,3

6,9

+11,0

Sold
0
(excedent +
deficit -)
3. Ponderea
comerţului
cu
servicii
faţă
de
comerţul cu
bunuri (%)
Export
25

0,4

0,7

-0,3

-

0,4

-

0,4

-

23,3

25,8

24,4

-

17,6

-

16,2

-

Import

13,7

15,3

20,6

-

13,8

-

13,1

-

14,8

Sursa: Agnes Ghibuţiu – “Relansarea comerţului cu servicii al României după doi ani de
decline”, http://www.iem.ro; prelucrare date după statistice - balanţe plăţi BNR
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