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Comertul exterior submineaza cresterea economica 

CURIERUL ZILEI, vineri, 17 octombrie 2008 

 

Fără a ne propune o analiză exhaustivă a cauzelor 
situaŃiei critice în care se găseşte comerŃul exterior 
românesc şi, în consecinŃă, a perspectivelor incerte 
ale dezvoltării economice, ne rezumăm în 
continuare la semnalarea celor mai importante 
dintre acestea, în opinia noastră. Matricea erorilor 
este extrem de complexă, depăşind perimetrul 
comerŃului exterior, acesta din urmă reprezentînd, 
de fapt, un flux de mărfuri care circulă spre şi 
dinspre economia naŃională, exporturile fiind, în 
esenŃă, rezultanta performanŃelor sistemului 

productiv intern şi depinzînd într-o  mai mică măsură de acŃiunile  de promovare 
externă. 
România  nu a depăşit PIB realizat în 1989  
Cauzele primare trebuie căutate la începutul istoriei postdecembriste, cînd căderea 
dramatică a exporturilor a fost unul dintre principalii factori care au provocat o severă 
contracŃie a economiei (scăderea PIB cu aproape 30%, în perioada 1990-1992). PieŃele 
externe pierdute brusc în această perioadă (în special ca urmare a dezmembrării CAER şi 
a situaŃiei din Orientul Mijlociu) nu au fost decît parŃial substituite, ulterior, îndeosebi 
prin creşterea graduală a exporturilor către UE. LecŃia dură a comerŃului exterior, care ar 
fi trebuit învăŃată din această experienŃă, este aceea că o piaŃă externă se pierde uşor şi se 
(re)cîştigă extrem de greu, mai ales într-un context internaŃional globalizat. Ar fi 
hazardată, poate, afirmaŃia că forŃa economică a României din 2008, inclusiv potenŃialul 
său de export, ar fi mai slabă decît cea din 1990 (deşi aşa ar apărea, dacă avem în vedere 
sărăcirea patrimoniului naŃional de resurse minerale, energetice, lemn etc. şi chiar de 
resurse umane, cît şi deteriorarea mediului înconjurător), în primul rînd pentru că lipsesc 
multe dintre elementele de comparabilitate necesare. Cert este că, la nivel agregat, nici 
după 18 ani de tranziŃie, România nu a reuşit să depăşească PIB realizat în 1989. Pe lîngă 
faptul că nu există explicaŃii raŃionale şi nici măcar scuze (în caz că le-ar cere cineva) 
pentru sacrificarea altei generaŃii (majoritatea populaŃiei găsindu-se sub precarul standard 
de viaŃă din anii ’80), este dramatic că nici o teorie a tranziŃiei la economia de piaŃă nu s-a 
verificat în cazul României. 
 
Nu dispunem  de un sistem  de preŃuri adecvat 
Terapia de şoc a „inflaŃiei corective deschise“, aplicată în octombrie 1990, în loc să 
accelereze tranziŃia la economia de piaŃă, după cum scontau promotorii acesteia, a avut ca 
efect scăparea de sub control a preŃurilor, inclusiv a celor administrate, declanşîndu-se o 
spirală inflaŃionistă ce pare să nu se mai termine. Nici acum România nu dispune de un 
sistem de preŃuri adecvat (convergenŃa preŃurilor faŃă de zona Euro, la care ar urma să ne 
aliniem în următorul deceniu, este în prezent sub 40%), iar inflaŃia a rămas maladia 
endemică a economiei, subminînd (prin dobînzi excesive) creditul pe termen lung ca 
sursă financiară esenŃială a procesului de dezvoltare. Pe seama acestei erori capitale, 
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economia a fost, mai degrabă, destructurată decît restructurată, cu efecte directe asupra 
evoluŃiei comerŃului exterior, între care pierderea pieŃelor externe s-a suprapus cu 
pierderea unor importante segmente ale pieŃei interne. În tot acest timp, Banca NaŃională 
a asistat impasibilă la isteria preŃurilor, precum şi la prăbuşirea, în cele mai multe cazuri 
frauduloasă, a unor bănci comerciale de a căror supraveghere era responsabilă, întîrziind 
nepermis stabilizarea preŃurilor, a dobînzilor, a cursului de schimb, a sistemului bancar şi 
a pieŃei de capital. Revenind la dependenŃa configuraŃiei exporturilor de performanŃele 
aparatului productiv intern, este evident că economia României nu poate emite pretenŃii 
de competitivitate externă cu structurile energointensive care o caracterizează. 
Intensitatea energetică reprezintă factorul de competitivitate cu cel mai mare decalaj faŃă 
de Ńările Uniunii Europene, chiar şi în raport cu cele din Europa Centrală şi de Est, 
România avînd un important handicap din acest punct de vedere. Planul NaŃional de 
Dezvoltare a României pentru 2007 - 2013 (extrem de sărac, de altfel, în materie de 
comerŃ exterior) prevede reducerea cu o treime a intensităŃii energetice (consum total de 
resurse primare raportat la PIB), respectiv atingerea unei Ńinte de 0,5 tep (tone echivalent 
petrol) la 1.000 de euro, în 2015, oricum peste parametrii actuali ai majorităŃii statelor 
UE. 
 
Importurile  s-au cifrat la circa  5 miliarde euro 
Unele cauze ale deteriorării balanŃei comerciale a României au fost generate în mod 
direct de incoerenŃa politicilor fiscale şi monetare conduse de Guvern şi Banca NaŃională, 
rareori armonizate între ele. Astfel, exportatorii au resimŃit din ce în ce mai acut în ultimii 
ani anularea treptată a facilităŃilor fiscale de care beneficiau, respectiv majorarea graduală 
a impozitului pe profit de la o cotă de 5%, în 2000, pînă la 25%, în 2004.  Chiar dacă 
această cotă a fost coborîtă la 16%, în 2005, avantajul s-a dovedit iluzoriu, fiind anulat de 
aprecierea cu peste 10% a monedei naŃionale, ceea ce a redus marja de profit a 
exportatorilor, unora provocîndu-le chiar pierderi şi ducîndu-i la faliment. De asemenea, 
presiunea aderării la UE a determinat Eximbank ca, din 2005, să nu mai acorde 
bonificaŃii de dobîndă la creditele de export, considerate ajutoare de stat. În contextul 
mecanismului de susŃinere şi promovare a exporturilor (prevăzut în OUG Nr. 120/2002), 
trebuie menŃionat şi faptul că fondurile alocate de stat, la unele instrumente de finanŃare, 
oricum subdimensionate în raport cu necesităŃile dezvoltării comerŃului exterior, au fost 
în general subutilizate, relevînd o capacitate scăzută de absorbŃie a acestora din partea 
exportatorilor români. Nici politica externă nu a contribuit semnificativ la identificarea 
şi/sau consolidarea prezenŃei produselor româneşti pe pieŃele externe, ci dimpotrivă. Din 
acest punct de vedere, ni se pare relevantă examinarea structurii pe Ńări a balanŃei 
comerciale. Se remarcă faptul că aproape jumătate din deficitul comercial al României în 
2005 s-a înregistrat cu doar trei state, respectiv Rusia (2,5 miliarde euro), Kazahstan (1 
miliard euro) şi China (1,2 miliarde euro). Exportul cumulat al României în aceste state s-
a situat sub 0,4 miliarde euro, în timp ce importurile (în mare parte energetice) s-au cifrat 
la circa 5 miliarde euro. Acesta este şi un efect al politicii externe deficitare, axate în mod 
unipolar pe spaŃiul euroatlantic, neglijîndu-se aproape complet relaŃiile bilaterale cu 
statele din alte zone geografice, între care componentele economice/energetice/ 
comerciale se dovedeau de o maximă importanŃă. 
Nouă ne este destul de clar că produsele româneşti, cel puŃin la nivelul actual de 
performanŃă al economiei naŃionale, au acces limitat pe piaŃa UE şi SUA şi, în consecinŃă, 
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apreciem că o prioritate imediată a promovării exporturilor, susŃinută de o politică 
externă abilă, trebuie să o reprezinte segmentul de state (unele cu un grad mai ridicat de 
risc, dar şi de accesibilitate pentru exportatorii români), faŃă de care România 
înregistrează mari dezechilibre comerciale (îndeosebi Rusia), precum şi Ńările emergente 
din Asia şi din Orientul Mijlociu, cu accent pe componenta energetică. 
 
IngerinŃa politicii externe în activitatea de comerŃ exterior trebuie să se limiteze, însă, la 
deschiderea cadrului unor relaŃii bilaterale care să permită ulterior încheierea unor 
acorduri interguvernamentale şi pătrunderea exportatorilor români pe pieŃele respective, 
în caz contrar putînd fi aduse prejudicii imense tranzacŃiilor comerciale şi/sau 
investiŃionale ale României. 
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