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Abstract: This study aims to reveal structural changes in the balance of payments for 

Romania and five other CEE countries (Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, and 

Slovenia) along with macroeconomic effects of these adjustments. First, using seasonally 

adjusted quarterly data, we studied the dynamics of foreign capital inflow components – foreign 

direct investment, portfolio investment and other investment – and its impact on domestic 

demand, foreign reserves and exchange rate, in order to assess the destabilizing effect 

hypothesis of an extensive change in external financing. Second, we followed the dynamics of 

trade balance – the evolution of export, import and export/import ratio – structured by product 

groups, trading partners and product technological levels, and we analysed the extent to which 

the domestic demand shock was transmitted towards the national product demand and import 

product demand. 

Keywords: balance of payments, foreign capital flows, capital account adjustment, 

current account adjustment 
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ROMÂNIEI ŞI AL ŢĂRILOR CEE, ÎN PERIOADA 

RECESIONISTĂ 

DAN CONSTANTIN OLTEANU
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1. Introducere 

Controversele privind natura, efectele şi riscurile generate de 

dezechilibrele contului de capital şi, implicit, ale celui curent reprezintă un 

subiect larg dezbătut în literatura de specialitate. În general, se consideră că 

aceste dezechilibre sunt legate de alegerile intertemporale de investiţii şi 

economisire, în funcţie de randamentele oferite la diferite momente de timp. 

Astfel, ţările care oferă oportunităţi de investiţii se vor confrunta cu deficite 

de cont curent ridicate, alimentate prin intrări de capital străin în căutare de 

randamente superioare. Aceasta, deoarece economisirea internă în ţările-

gazdă nu este capabilă să asigure necesarul de investiţii. În aceste condiţii, 

opinia generală a cercetătorilor este că deficitele de cont curent nu trebuie să 

constituie un motiv de îngrijorare pentru economiile în cauză. Ipoteza îşi are 

rădăcina în aşa-numita ”doctrină Lawson
2
” privind lipsa de risc a unui 

deficit important al contului curent, atât timp cât există echilibru fiscal. 

Capitalul străin a constituit întotdeauna un ”rău necesar” pentru ţările 

cu economii în ascensiune, denumite generic ţări emergente. Nu poate fi 

pusă la îndoială necesitatea vitală a investiţiilor străine pentru o economie în 

ascensiune. În ţările emergente, printre care România şi celelalte state 

central şi est-europene (CEE), economisirea internă este insuficientă pentru 

finanţarea investiţiilor, fapt constatat de numeroşi autori, precum Altăr şi 

alţii (2005) sau Croitoru (2012). Liberalizarea contului de capital ajută la 

reducerea costului capitalului pentru companiile interne şi permite 

dezvoltarea intermedierii financiare, care, la rândul său, contribuie la 

facilitarea finanţării investiţiilor. Mai mult, în cazul statelor CEE, al căror 

deziderat îl reprezintă convergenţa reală cu statele dezvoltate din vestul 

Europei, capitalul străin constituie un element esenţial pentru accelerarea 

creşterii economice – factorul de bază pentru realizarea convergenţei. 

                                                             
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române, danolteanu@ince.ro. 
2 Nigel Lawson, cancelar conservator al Marii Britanii, şi-a prezentat iniţial teoria menţionată 

într-un discurs susţinut la FMI, în septembrie 1988. 
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Aspectul negativ, mai puţin amintit atunci când se iau deciziile privind 

liberalizarea contului de capital, constă în faptul că economiile de mici 

dimensiuni nu pot gestiona eficient intrările, respectiv ieşirile masive de 

capital extern, astfel încât aceste fluxuri conduc, de regulă, la o cerere 

internă excesivă, respectiv la crize valutare sau chiar bancare şi la şocuri 

recesioniste. După cum se arată într-un articol din publicaţia The Economist 

(2012), creşterea gradului de intermediere financiară poate destabiliza 

”ciclul financiar”, prin creşterea creditului şi a altor variabile financiare, 

având ca efect voalarea şi adesea prelungirea oscilaţiilor PIB şi inflaţiei, din 

cadrul ciclului economic natural. Deopotrivă, creditul excesiv generează 

supraconsum şi supraîndatorare, stimulează importul şi amplifică deficitul 

comercial, creşte artificial preţul activelor şi încurajează speculaţiile. De 

asemenea, intrările masive de capital conduc la presiuni de apreciere a 

monedei în termeni nominali, care, alături de creşterea preţurilor interne, 

conduce la aprecierea în termeni reali a monedei şi deteriorează 

competitivitatea externă. Toate aceste efecte au fost experimentate din plin 

de statele CEE, în încercarea lor de a utiliza capitalul extern pentru 

accelerarea creşterii economice şi a convergenţei cu zona euro.  

Literatura privind crizele financiare, valutare şi bancare a semnalat 

deseori faptul că deficitul de cont curent la momentul iniţial reprezintă una 

dintre problemele structurale care au agravat substanţial efectele 

macroeconomice ale crizelor, dacă nu chiar au cauzat declanşarea lor. 

Creşterile abrupte ale soldului de cont curent, necesare pentru a compensa 

reducerile contului de capital, pot avea consecinţe negative considerabile 

asupra performanţei economice, după cum arată analizele realizate de 

Milesi-Ferretti şi Razin (1997). Din acest motiv, autori precum Fischer 

(2003) consideră asumarea unui nivel ridicat al deficitului de cont curent 

drept un important factor de risc. Evenimentele din America Latină din anii 

’80, din Asia de Est în anii ’90 şi din Mexic în 1995 au confirmat pericolul 

reprezentat de condiţiile iniţiale nefavorabile în declanşarea crizelor 

financiare, condiţii printre care deficitul de cont curent are un loc important. 

Actuala criză economică a demonstrat încă o dată pericolul la care se 

expun ţările care găzduiesc intrări masive de capital extern. După 

experienţele negative ale ţărilor emergente din deceniile trecute, acum a 

venit rândul ţărilor CEE să confirme încă o dată impactul destabilizator al 

intrărilor, urmate de ieşiri de capital. După o perioadă precedentă în care  

s-au bucurat de beneficiile intrărilor masive de capital în ce priveşte sporirea 

consumului şi a investiţiilor, odată cu începerea crizei globale, criza de 

lichidităţi de pe pieţele financiare externe a suprimat brusc intrările de 

capital, iar efectele nu au întârziat să apară. Mai mult, limitarea creditării, 

datorată problemelor bancare, a condus la diminuarea cererii la nivel global, 
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fapt ce a redus exportul – una dintre principalele componente ale veniturilor 

externe. Retragerea intrărilor de capital străin a necesitat, pe de o parte, 

cheltuire de rezerve valutare pentru apărarea cursului de schimb, iar pe de 

altă parte, o reducere consistentă a consumului, atât de bunuri importate, cât 

şi bunuri naţionale – cu efect recesionist. La nivelul sistemului financiar, din 

fericire, existenţa unui sistem bancar cu capital majoritar străin a împiedicat 

repetarea crizelor financiare specifice economiilor emergente. Totodată, 

împrumuturile furnizate de FMI, deşi blamate de mulţi pentru condiţiile 

impuse, au avut un rol salutar în susţinerea monedei confruntate cu presiuni 

ridicate de depreciere, precum şi în asigurarea unei mişcări graduale către 

noul echilibru al balanţei de plăţi. 

În acest studiu urmărim să relevăm, pentru şase ţări CEE, printre care 

şi România, următoarele aspecte ale dinamicii echilibrului extern: (i) 

modificările apărute în dinamica şi structura intrărilor de capital străin din 

perioada recesionistă 2008-2011, în comparaţie cu evoluţiile anterioare 

ascendente din intervalul 2005-2007; (ii) efectele macroeconomice ale 

reducerii acestor fluxuri externe: reducerea cererii interne, devalorizarea 

monedei şi scăderea rezervelor valutare; (iii) dinamica şi structura 

exportului şi importului, pe diferite categorii de produse şi pe principalii 

parteneri comerciali; (iv) efectele reducerii cererii interne de bunuri de 

consum şi bunuri de capital asupra consumului de bunuri naţionale, 

respectiv asupra consumului de importuri.  

Majoritatea studiilor realizate privind dinamica echilibrului extern, 

inclusiv cele ale autorului, au utilizat analize econometrice cronologice sau 

transversale, prin care au cuantificat impactul macroeconomic general al 

unei modificări ample a soldului contului de capital şi a celui de cont curent. 

Astfel de analize conduc însă doar la o apreciere generală, în medie 

(cronologică sau pe ţări), a fenomenelor amintite, fără a ţine cont de factorii 

specifici fiecărei ţări în parte, elemente care influenţează radical corelaţiile 

studiate. Includerea acestor cauze ar conduce la modele de mari dimensiuni 

şi tot nu ar genera rezultate satisfăcătoare, în principal din cauza faptului că 

o mare parte dintre factorii calitativi şi dintre cei cantitativi sunt greu de 

cuantificat. Ca urmare, în această lucrare, am preferat o analiză cu studii de 

caz (şase ţări CEE, printre care şi România), ale căror concluzii sunt, în 

general, mult mai precise şi mai utile pentru practica economică comparativ 

cu rezultatele generale ale modelelor matematice.  

Din necesitatea de a clarifica unele dintre aceste aspecte, în cele ce 

urmează vom aborda următoarele: în secţiunea a doua, vom face o analiză a 

dinamicii şi structurii intrărilor de capital din România în perioada 2005- 

2011, pentru a surprinde atât intrările masive premergătoare crizei (2005-

2007), cât şi diminuarea pe măsură ce a urmat (2008-2011); în secţiunea a 
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treia, vom releva corelaţiile dintre reducerea intrărilor nete de capital străin, 

pe de o parte, şi cea a cererii interne, a devalorizării monedei şi a diminuării 

rezervelor valutare, pe de altă parte, pentru a verifica efectul destabilizator 

al ajustării echilibrului balanţei de plăţi; în secţiunea a patra, vom prezenta 

dinamica şi structura exportului, a importului şi a raportului export/import, 

pe principalele grupe de produse CSCI
3
, pe niveluri tehnologice şi pe 

parteneri comerciali; în secţiunea a cincea, analizăm proporţia în care 

ajustarea componentelor cererii interne – consumul de bunuri finale şi de 

bunuri de capital – s-a realizat prin diminuarea consumului de produse 

naţionale şi a celui de produse importate; secţiunea a şasea sintetizează 

principalele concluzii ale cercetărilor. 

                                                             
3
 Clasificarea standard a comerţului internaţional (SITC – en.). 



2. Analiza dinamicii şi structurii intrărilor de capital 

străin, în perioada 2005-2011 

2.1. O privire de ansamblu 

În această secţiune vom investiga modul în care au evoluat intrările de 
capital străin, în intervalul 2005-2011, în şase ţări CEE: România, Bulgaria, 
Cehia, Ungaria, Polonia şi Slovenia. Mai întâi, vom prezenta câteva aspecte 
metodologice, după care vom cerceta dinamica şi structura capitalului străin, 
atât în perioada premergătoare crizei, cât şi în cea ulterioară. La calcule am 
utilizat date trimestriale provenite din statisticile Eurostat – Balance of 
Payments şi National Accounts, respectiv IMF – Balance of Payments. 
Datele privind intrările de capital străin nu au fost disponibile decât în 
valoare netă (investiţii – dezinvestiţii), motiv pentru care pot avea valori 
negative. Pentru a elimina o confuzie care se face în mod frecvent, amintim 
că ele (investiţiile nete) nu trebuie confundate cu intrările nete de capital 
(investiţii primite din exterior – investiţii ale rezidenţilor în exterior). 

Deşi investiţiile nu prezintă, de regulă, oscilaţii sezoniere 
considerabile, analizele realizate cu programul EViews au semnalat prezenţa 
acestora în anumite cazuri, motiv pentru care datele au fost ajustate sezonier 
prin procedeul Tramo/Seats, utilizând programul amintit; apoi, s-a realizat 
raportarea investiţiilor la PIB ajustat sezonier. În statistici, investiţiile sunt 
exprimate în monedă străină (Euro sau USD), în timp ce PIB este exprimat 
iniţial în monedă naţională la preţuri interne şi transformat ulterior în 
monedă străină, pentru raportare. În perioada acută a crizei (2008-2009), 
moneda internă a statelor cu rate flexibile (România, Polonia, Ungaria şi 
Cehia) s-a devalorizat, astfel încât valorile PIB în monedă străină au scăzut, 
motiv pentru care reducerea intrărilor de capital, exprimată ca procente în 
PIB, poate fi subevaluată. Pentru a elimina distorsiunile date de oscilaţiile 
ratei de schimb, am utilizat pentru PIB valori exprimate în euro, obţinute 
prin transformarea valorilor în monedă naţională, utilizând cursul de schimb 
fix din anul 2005. 

Vom analiza intrările de capital străin după următoarea structură: 
investiţii directe (de capital; profit reinvestit; alte investiţii străine directe - 
credite şi titluri de creanţă între investitor, de o parte, şi filiale, firme 
subsidiare şi firme asociate, de cealaltă parte); investiţii de portofoliu (de 
capital și în titluri de creanţă - obligaţiuni, certificate de depozit, certificate 
de trezorerie, titluri financiare derivate ”secundare” etc.); alte investiţii 
(împrumuturi; operaţiuni cu monedă şi depozite; credite comerciale). 
Menţionăm existenţa unei diferenţe de definiţii între statistica FMI şi cea 
Eurostat, şi anume că, în prima, instrumentele derivate sunt incluse la 
investiţiile de portofoliu (conform clasificării de mai sus), pe când statistica 
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Eurostat le cuantifică separat. De asemenea, se observă existenţa 
investiţiilor de capital atât la cele directe, cât şi la cele de portofoliu. 
Explicaţia este aceea că investiţiile directe de capital apar atunci când 
investitorul deține mai mult de 10% din acţiunile comune sau cu drept de 
vot ale unei companii, ceea ce implică un interes de durată al investitorului 
și o influența considerabilă în managementul companiei. În cazul unei 
ponderi mai mici, investiţiile de capital sunt considerate de portofoliu. 

În figura 1 am prezentat dinamica principalelor trei componente 

menţionate anterior ale intrărilor de capital din cele şase ţări CEE. Deşi 

datele trimestriale prezintă oscilaţii ample care fac dificilă ”citirea” 

trendului, nu am netezit seria, pentru a surprinde cât mai exact momentul şi 

amplitudinea şocurilor din perioada crizei. Ulterior, în analizele dedicate 

fiecărui grup de investiţii, vom ajusta seriile prin medii mobile. 

Graficele relevă diferenţe însemnate între ţări, atât în ce priveşte 

amplitudinea şi structura intrărilor de capital de până în 2007, cât şi pe cele 

din perioada crizei. Investiţiile directe şi ”alte investiţii” (în principal 

împrumuturi şi transferuri) prezintă cea mai ridicată amplitudine anterior 

crizei. Se remarcă Bulgaria, cu investiţii directe ce depăşesc 30% din PIB spre 

sfârşitul anului 2007, şi România, cu valori maxime de 10-15%.  Menţionăm 

că PIB din 2009 a suferit o reducere importantă, motiv pentru care raportul 

dintre investiţii şi PIB pentru această perioadă este supraestimat. 

Împrumuturile externe ale băncilor comerciale şi ale companiilor non-

financiare, sumele recepţionate din exterior prin operaţiuni cu monedă şi 

depozite, creditele comerciale, alături de împrumuturile băncii centrale şi ale 

sectorului public (inclusiv de la FMI) sunt incluse în ”alte investiţii”. Ele 

prezintă valori ridicate în mai multe ţări, atingând vârfuri de 20-25% din 

PIB în Bulgaria şi chiar peste 30% în Ungaria şi Slovenia (la începutul 

anului 2007). România atinge un vârf de 16,5%  în T4.2007. Aceste valori 

ridicate relevă o puternică creditare din exterior a sectorului bancar şi a 

companiilor, la care se adaugă creditele primite de băncile centrale şi de 

guvern şi transferurile primite de băncile interne de la filialele din exterior.  
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Figura 1: Dinamica şi structura intrărilor de capital străin, în perioada 2005-2011 
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Notă: Datele au fost ajustate sezonier prin metoda Tramo/Seats, utilizând E-Views; oscilaţiile 

trimestriale se datorează volatilităţii accentuate. 

Sursa: Prelucrări proprii, pe baza datelor furnizate de Eurostat – Balance of Payments şi National 

Accounts. 

Investiţiile de portofoliu prezintă numeroase valori negative 

(dezinvestiţii care depăşesc investiţiile), fapt ce relevă volatilitatea ridicată a 

unor astfel de investiţii. Valori ridicate s-au întâlnit în Cehia, Ungaria, 

Polonia şi Slovenia, în timp ce, în România şi Bulgaria, atractivitatea 

activelor financiare de acest tip a fost mai redusă.  

Începând cu 2008, apar reduceri consistente ale intrărilor de capital. 

Ţările care anterior au beneficiat de niveluri ridicate ale investiţiilor sunt şi 

cele care, în perioada crizei, au suferit reduceri drastice ale finanţării 

externe. Astfel, ISD reprezintă categoria cu cea mai timpurie diminuare. Cea 

mai amplă reducere apare în Bulgaria, unde au scăzut de aproximativ 6 ori 

în intervalul T3.2007-T2.2009, urmată de România şi Polonia, unde ISD  

s-au înjumătăţit.  

Investiţiile de portofoliu, după un şoc negativ de la finele anului 2008, 

cauzat de incertitudinea de pe pieţele financiare, au început treptat să 

crească. Cauza poate fi acoperirea necesarului de finanţare al guvernelor, 

băncilor şi companiilor nonfinanciare. Totodată, investiţiile în titluri de stat, 

considerate mai sigure, pot constitui o altă cauză a creşterii acestor investiţii 

în ţări în care efectele crizei au fost simţite mai puţin (Cehia, Polonia şi 

Slovenia), ale căror economii sunt considerate mai stabile.  

Finanţarea externă prin împrumuturi şi transferuri a fost cea care a 

înregistrat scăderile cele mai puternice, începând chiar cu primul trimestru 
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al anului 2008 (în România şi Bulgaria). Întreruperea liniilor de finanţare şi 

plata datoriilor existente au generat valori nete negative ale ”altor investiţii” 

primite, în toate ţările considerate, cu valori minime în primul trimestru al 

anului 2009. Pe de altă parte, împrumuturile de la FMI în cazul Ungariei 

(2008-2009) şi României (2009-2010) – alături de transferurile şi 

împrumuturile realizate odată cu adoptarea monedei euro în cazul Sloveniei 

(2007) – au condus la importante oscilaţii pozitive în perioadele amintite. 

Amplitudinea creşterilor acestor investiţii atinge 30%  în Bulgaria (T3.2007-

T3.2009), în Ungaria (T4.2008-T3.2009), în Slovenia urcând spre 40% 

datorită şi valorilor excepţionale din perioada de bază (2007). În România, 

Polonia şi Cehia, reducerile au fost de doar 10-15%. De remarcat este faptul 

că, în Cehia şi Polonia, atât acest tip de investiţii, cât şi celelalte au o 

revenire consistentă în 2010-2011. 

2.2. Investiţiile străine directe 

În figura 2 am analizat dinamica şi structura investiţiilor directe din cele 

şase ţări considerate, utilizând date ajustate sezonier şi netezite prin medii 

mobile de ordinul 3, pentru evidenţierea trendului. Investiţiile directe sunt 

considerate a aduce un aport substanţial la sporirea creşterii economice, fiind 

şi mai stabile în raport cu celelalte tipuri de investiţii. Atât utilitatea, cât şi  

Figura 2: Dinamica şi structura investiţiilor directe, în perioada 2005-2011 
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Notă: Datele au fost ajustate sezonier prin metoda Tramo/Seats, utilizând E-Views, apoi netezite prin 

medii mobile de ordinul trei. 

Sursa: Prelucrări proprii, pe baza datelor furnizate de Eurostat – Balance of Payments şi National 

Accounts.  

stabilitatea sunt valabile doar în cazul investiţiilor noi, ”la firul ierbii”
4
, care 

creează noi capacităţi de producţie, locuri de muncă etc. În ultimele decenii 

au luat amploare însă preluările unor pachete de acţiuni ale firmelor deja 

existente. În acest ultim caz, atât utilitatea, cât şi stabilitatea sunt mai reduse. 

                                                             
4 Green field investments – en. 
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Reamintim că o cumpărare a mai mult de 10%  din acţiunile unei companii 

este considerată investiţie directă de capital. 

Am structurat investiţiile directe pe cele trei componente: investiţii de 

capital, profit reinvestit şi alte investiţii directe. Cele din urmă cuprind 

împrumuturi şi emitere de titluri de creanţă între filiale şi compania-mamă. 

Returnarea acestor împrumuturi este înregistrată cu semn negativ. 

Menţionăm că şi profitul reinvestit poate fi înregistrat cu valori negative, 

atunci când firma înregistrează pierderi în loc de profit din exploatare. Acest 

fapt este interpretat contabil ca fiind o dezinvestiţie, în sensul că investitorul 

îşi reduce investiţia în loc să reinvestească (IMF, 1993). 

Anterior crizei, investiţiile de capital şi alte investiţii directe sunt 

superioare profitului reinvestit, cu excepţia Cehiei şi Ungariei. Investiţiile de 

capital ajung la valori maxime (medii de trei trimestre) de 12-14%  din PIB 

în Bulgaria, 5-6%  în Cehia, 4-5%  în România şi aproape 5%  în Ungaria; 

restul ţărilor înregistrează valori între 1 şi 3%. Se remarcă oscilaţiile ridicate 

ale investiţiilor de capital, mai cu seamă în Ungaria şi România. Profitul 

reinvestit atinge valori maxime în Bulgaria (5%  în 2007, valoare mică 

raportată la stocul investiţiilor directe) şi Cehia (4%  în 2007). Finanţarea de 

către investitorul extern a filialelor interne este ridicată, de asemenea, în 

Bulgaria (peste 15%) şi România (4%).  

Criza externă a generat scăderea tuturor componentelor investiţiilor 

directe, dar mai cu seamă a profitului reinvestit şi a finanţării externe, cu 

excepţia Bulgariei, în care şi investiţiile de capital au scăzut puternic. 

Reinvestirea profitului şi împrumuturile au scăzut încă de la începutul 

anului 2007, moment ce punctează începutul lipsei de lichidităţi a 

companiilor. Profitul reinvestit s-a redus în toate ţările, cele mai 

reprezentative fiind Bulgaria (peste 5%) şi România (peste 4%). Cu excepţia 

Cehiei, profitul reinvestit prezintă în perioada „acută” a crizei şi valori 

negative, cauzate de pierderile companiilor în cauză. În general, aceste 

valori nu scad sub -1%, cu excepţia României, unde valorile coboară până la 

-2,2%. Profitul reinvestit prezintă o revenire notabilă doar în Polonia; în 

rest, valorile sunt apropiate de zero sau negative, cu o uşoară tendinţă de 

redresare în 2011. România este cea mai rău situată în această privinţă, 

profitul menţinându-se aproape de -2%  şi în 2012-2011, semn că pierderile 

companiilor sunt consistente. 

Celelalte investiţii directe – finanţările de la compania-mamă – s-au 

redus şi ele apreciabil în perioada 2008-2009. Reducerile au cea mai mare 

amplitudine în Bulgaria, România şi Cehia, urmate de Slovenia şi Polonia. 

După 2009, valorile pozitive alternează cu cele negative; cele din urmă se 

datorează ritmului mai slab de diminuare a pasivelor scadente către 

investitorul extern, faţă de ritmul noilor finanţări. Doar în Polonia, Slovenia 
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şi, mai puţin, Cehia, acest tip de finanţări şi-au reluat trendul ascendent, 

începând cu 2010. 

2.3. Investiţiile străine de portofoliu 

Investiţiile de portofoliu constituie una dintre categoriile cele mai 

puţin benefice ale investiţiilor străine, din cauza volatilităţii accentuate care 

reprezintă un potenţial pericol asupra stabilităţii preţurilor bursiere. În 

perioadele de investiţii masive, preţurile bursiere (valoarea de piaţa a firmei) 

cresc nejustificat în raport cu valoarea contabilă a firmei, fapt ce poate 

antrena hazard moral – creditare şi îndatorare excesive. Ulterior, ieşirile de 

capital provoacă prăbuşiri ale pieţei de capital, cu efect negativ atât asupra 

firmelor în cauză, cât şi asupra creditorilor. Aspectul pozitiv constă în faptul 

că aceste investiţii reprezintă o alternativă la finanţarea bancară, deşi este 

accesibilă doar marilor firme. 

Am prezentat în figura 3 dinamica şi structura investiţiilor de 

portofoliu primite de sectorul băncilor comerciale şi de cel al companiilor 

nonfinanciare. Nu am inclus şi pasivele sectorului public (obligaţiuni 

guvernamentale, certificate de trezorerie etc.), deoarece am orientat acest 

studiu către evidenţierea reducerii intrărilor de capital din motive externe, 

care ţin de investitorii străini. Amintim că investiţiile de portofoliu primite 

din exterior includ investiţii directe (mai puţin de 10% din acţiunile unei 

companii) şi investiţii în titluri de creanţă. Cele din urmă includ emiterea de 

obligaţiuni simple şi convertibile, alături de instrumente ale pieţei monetare, 

precum efectele de comerţ şi certificatele de depozit. Statisticile FMI, pe 

baza cărora au fost realizate graficele din figura 3, includ în titlurile de 

creanţă şi instrumentele financiare derivate (secundare) de tipul contractelor 

options, futures, swaps etc. 

În ansamblu, investiţiile de portofoliu au un nivel redus comparativ cu 

celelalte tipuri de investiţii. Anterior crizei, investiţiile de capital prezintă 

valori de maximum 1% din PIB, valori apropiate între ţările analizate, 

trendul sectorului bancar fiind inferior celui al sectorului privat nonbancar. 

Începând cu 2008, după un şoc negativ în intervalul T3.2008-T1.2009, 

evoluţiile celor şase ţări CEE sunt diferite. Pe de o parte, în Bulgaria şi 

România, aceste investiţii se reduc uşor, în Slovenia, Cehia şi Ungaria îşi 

menţin trendul şi amplitudinea oscilaţiilor, în timp ce, în Polonia, investiţiile 

directe primite de companiile nonfinanciare beneficiază de o ascensiune 

puternică în perioada 2010-2011. 
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Figura 3: Dinamica şi structura investiţiilor de portofoliu, în perioada 2005-2011 
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Notă: Datele au fost ajustate sezonier prin metoda Tramo/Seats, utilizând E-Views, apoi netezite prin 

medii mobile de ordinul trei. 

Sursa: Prelucrări proprii, pe baza datelor furnizate de Eurostat – National Accounts şi IMF - Balance 

of Payments.  

Investiţiile în titluri de creanţă prezintă oscilaţii ceva mai ample (în 

fig. 3, valorile extreme sunt atenuate de mediile mobile). Până în 2008, în 

cazul băncilor, finanţarea prin titluri a înregistrat valori foarte ridicate în 

Ungaria față de celelalte ţări, cu valori maxime de 5%. În celelalte ţări, 

valorile sunt subunitare. Odată cu izbucnirea crizei, valorile pentru Ungaria 

devin reduse, sub -2%, şi se menţin pe acest palier până în 2011, ultimul an 

analizat. Oscilaţii ample înregistrează Slovenia, mai întâi două vârfuri 

pozitive extreme de 20% în T3.2009 şi 8%  în T2.2010, iar apoi o valoare 

negativă de aproape -5% în T3.2011 (vorbim de datele brute; în urma 

aplicării mediilor mobile, vârfurile menționate s-au atenuat iar extremele au 

distorsionat valorile din vecinătate). Şocuri negative apar şi în celelalte ţări 

în perioada T3-T4.2008, după care valorile pozitive şi cele negative 

alternează. 

Companiile au utilizat puternic emiterea de titluri de creanţă pentru 

acoperirea nevoilor de finanţare, atât înainte, cât şi după declanşarea crizei. 

Până în 2008, valori maxime trimestriale apar în special în Cehia şi Bulgaria 

(peste 3%). În România, predomină valorile negative (dezinvestiţii nete) în 

perioada 2005-2007, ceea ce arată răscumpărarea titlurilor emise.  
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În intervalul T3.2008-T1.2009, intervin şi în acest caz valori negative 

mai pronunţate, şocul cel mai puternic fiind în Bulgaria. Ulterior, în 2009-

2010, apare o revenire a finanţărilor prin obligaţiuni în Cehia, Ungaria şi 

Slovenia. În restul ţărilor, valorile sunt nesemnificative. 

2.4. Alte investiţii străine 

Investiţiile cuprinse în această categorie sunt importante pentru că 

includ finanţările externe primite atât de către băncile comerciale, cât şi de 

către companiile nonfinanciare interne. De asemenea, operaţiunile cu 

monedă şi depozite reprezintă o sursă consistentă de finanţare străină a 

sistemului bancar. Finanţarea externă a băncilor din ţările CEE (în principal, 

de la băncile-mamă
5
) a avut un rol major în sporirea creditării, cu efecte atât 

pozitive, cât şi negative. Pe de o parte, creditarea a stimulat investiţiile 

interne şi, implicit, creşterea economică. Totodată, creditarea populaţiei a 

permis un nivel ridicat al consumului, provenit din dorinţa de a atinge 

nivelul de bunăstare al ţărilor dezvoltate vest-europene. Pe de altă parte, 

creditarea în exces a stimulat exagerat cererea agregată, cu toate efectele 

negative ce decurg de aici, a deteriorat echilibrul bilanţier al gospodăriilor şi 

firmelor şi a creat o vulnerabilitate a sistemului financiar şi a activităţii 

economice, în general, faţă de situaţia pieţelor financiare externe. 

În graficele din figura 4 am prezentat doar fluxurile financiare 

corespunzătoare sectorului băncilor comerciale şi al companiilor. Graficele 

confirmă creşterea susţinută, până în 2007, atât a finanţărilor băncilor 

comerciale (prin împrumuturi sau prin operaţiuni cu monedă şi depozite), 

cât şi a împrumuturilor sectorului privat nonbancar.  

Împrumuturile bancare înregistrează cele mai ridicate valori în 

Slovenia (14%), în perioada T2.2007-T2.2008, după intrarea în zona euro. 

Bulgaria înregistrează, de asemenea, valori ridicate, de peste 4%, în 2008. 

Polonia are o creştere constantă până la sfârşitul anului 2008, depăşind 3%  

din PIB. Aceeaşi valoare maximă atinge şi România, în intervalul T3.2007-

T2.2008, însă evoluţia în ansamblu a împrumuturilor bancare este oscilantă.  

 

 

 

                                                             
5 La finalul lui iunie 2012, 83% din finanţarea externă a băncilor din România proveneau de la 

băncile-mamă, conform BNR (2012), p. 64. 
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Figura 4: Dinamica şi structura ”altor investiţii”, în perioada 2005-2011 
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Notă: Datele au fost ajustate sezonier prin metoda Tramo/Seats, utilizând E-Views, apoi netezite prin 

medii mobile de ordinul trei. 

Sursa: Prelucrări proprii, pe baza datelor furnizate de Eurostat – National Accounts şi IMF – Balance 

of Payments.  

Finanţarea băncilor prin operaţiuni cu monedă şi depozite este de 

multe ori superioară împrumuturilor bancare (cazul Bulgariei, Cehiei, 

Ungariei şi, uneori, al României). Se remarcă Ungaria şi Bulgaria, prima 

înregistrând o creştere susţinută până la valori ce depăşesc 8%, în timp ce 

Bulgaria prezintă câteva valori ridicate care se apropie de 10%, cu un 

maxim de 13%. Valori superioare se găsesc în evoluţia Cehiei şi a 

României, ele (valorile) apropiindu-se de 6 p.p. sau chiar depăşind acest 

prag în România (la începutul lui 2007, odată cu aderarea la UE). 

Împrumuturile companiilor nonfinanciare prezintă valori situate, de 

multe ori, deasupra împrumuturilor primite de bănci. Este cazul Bulgariei, 

Ungariei şi României. În Bulgaria şi România, valorile cresc vizibil odată cu 

aderarea la UE din 2007, ajungând la 8-9%, respectiv 5%.  În Ungaria, 

creşterea este constantă până la aproape 7% în T3.2008. Ultima 

componentă, creditele comerciale primite, au o pondere redusă în PIB, în 

general sub 1%,  şi nu există diferenţe însemnate între ţări decât în ce 

priveşte ascensiunea acestora – mai pronunţată în Polonia, România şi 

Slovenia. 
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Anul 2008 aduce, ca şi în cazul celorlalte investiţii, o scădere 

dramatică a capitalului străin furnizat băncilor şi firmelor. Bulgaria, Ungaria 

şi România, care au beneficiat anterior de intrări superioare de capital, 

comparativ cu celelalte ţări considerate, prezintă acum şi cele mai 

importante reduceri. Este cazul, în special, al împrumuturilor firmelor şi al 

operaţiunilor cu monedă şi depozite ale băncilor. Împrumuturile către firme 

înregistrează scăderi semnificative în toate statele, ajungând la peste 10%  în 

Bulgaria şi aproape 7%  în România, în intervalul 2007-2010. Rambursările 

împrumuturilor scadente, în condiţiile încetării unor linii de finanţare, 

conduc la valori negative în Ungaria (-2%), România (-1,7%) şi Slovenia  

(-1,7%). Operaţiunile cu monedă şi depozite încep să înregistreze valori 

negative considerabile ale fluxurilor începând cu 2009, coborând sub -5%  

în Ungaria şi sub -3%  în Cehia şi România. Şi creditele obţinute de băncile 

interne coboară la valori negative, observându-se o similitudine între 

evoluţia lor şi cea a creditului net al companiilor, datorată unei cauze 

comune: lipsa de lichidităţi de pe pieţele financiare externe. Valori foarte 

scăzute sunt prezente în cazul Sloveniei (-11%  în 2009), după o perioadă de 

valori extreme pozitive. În România, Bulgaria şi Ungaria, valorile coboară 

sub -2%. În fine, creditele comerciale înregistrează un şoc negativ la finalul 

anului 2008, după care revin la valori pozitive, însă pe un palier inferior 

celui anterior crizei. România este cea care suferă cea mai importantă 

cădere, ajungând la -4%.  

2.5. Evoluţia investiţiilor directe de capital, structurate 

pe principalii investitori 

În figura 5 am exemplificat tendinţa intrărilor de capital provenite de 

la investitorii din zona euro-16
6
 şi din celelalte ţări ale lumii, însumate sub 

denumirea extra-euro-16. Din cauza lipsei datelor statistice în baza de date 

Eurostat, pentru întreg contul financiar, am ales a prezenta evoluţia 

investiţiilor directe de capital; acestea sunt considerate ca fiind cele mai 

importante pentru ţara-gazdă, atât prin prisma efectelor pozitive asupra 

ocupării, calificării forţei de muncă şi asupra productivităţii, cât şi datorită 

volatilităţii reduse. Reamintim că am luat în calcul investiţiile nete (investiţii 

– dezinvestiţii) primite din exterior, motiv pentru care apar şi valori 

negative. Pentru evidenţierea trendului, am ajustat seriile de date, ca şi în 

secţiunile precedente, prin medii mobile de ordinul trei. 

                                                             
6 Zona euro-16 cuprinde: Belgia, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franţa, Italia, Cipru, 

Luxemburg, Malta, Olanda, Austria, Portugalia, Slovenia, Slovacia şi Finlanda. 
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Figura 5: Evoluţia investiţiilor străine directe de capital primite din zona euro-16 şi Extra-euro-16, 

 în perioada 2005-2011 

 

 

Notă: Datele au fost ajustate sezonier prin metoda Tramo/Seats, utilizând E-Views, apoi netezite prin 

medii mobile de ordinul trei. 

Sursa: Prelucrări proprii, pe baza datelor furnizate de Eurostat – National Accounts şi Balance of 

Payments.  

Anterior crizei, proporţia dintre cele două surse de investiţii directe 

era net în favoarea zonei euro, cu excepţia Bulgariei şi Ungariei; începând 

cu finalul lui 2008, diferenţele încep să se reducă.  

În Bulgaria, ţara care a beneficiat de cele mai consistente investiţii 

directe dintre statele analizate, investiţiile primite din zona euro-16 şi din 

afara ei erau apropiate până în 2007. După această dată, investiţiile euro-16 

îşi păstrează trendul ascendent şi în 2008, în timp ce investiţiile celorlalte 

state ale lumii încep să scadă. În Ungaria, care a beneficiat şi ea de 

importante intrări de capital, intrările de capital din afara zonei euro erau 
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superioare în 2005 celor din interiorul zonei. În 2007, apare un şoc negativ – 

dezinvestiţii nete consistente (aproximativ -3% din PIB) – din partea 

investitorilor din afara euro.  

În celelalte ţări, capitalul primit din zona euro este superior celui 

provenit din alte surse. România este cel mai bun exemplu în acest sens, cu 

investiţii directe euro-16 care ajung la 4-5% din PIB (medii de trei 

trimestre), în timp ce investiţiile din afara zonei euro se situează sub 1%  din 

PIB. Diferenţe însemnate în acest sens întâlnim şi în Cehia (2005) şi Polonia 

(2006-2007).  

Încă de la finalul anului 2007, criza financiară externă şi-a făcut 

simţită prezenţa, în special în evoluţia investiţiilor directe ale ţărilor euro. 

Cele mai importante trenduri descendente apar în Bulgaria, România şi 

Polonia, cu reduceri de 2-3%. Ungaria înregistrează un şoc dezinvestiţional 

de scurtă durată, dar foarte amplu din partea zonei euro, de la aproximativ 

+3% în 2007-2008 la -4%  (medii de trei trimestre) la finalul lui 2009, după 

care, la finalul anului 2010, investiţiile revin la valorile anterioare. În Cehia 

şi Slovenia, reducerile investiţiilor statelor euro sunt mult mai reduse, de 

aproximativ 0,5% din PIB. 

Pe de altă parte, capitalul provenit din afara zonei euro (extra-euro-16) 

are evoluţii diferite în cele şase ţări CEE. În România, Polonia şi Cehia, 

aceste investiţii nu suferă reduceri notabile, trendul fiind chiar uşor 

ascendent în România şi Polonia. În Bulgaria, pantele trendurilor 

investiţiilor euro-16 şi extra-euro-16 sunt similare (descendente), iar în 

Slovenia, după un şoc negativ la finalul lui 2009, investiţiile directe de 

capital din extra-euro-16 au o revenire puternică, ajungând din urmă pe cele 

din euro-16. Şi în Ungaria, investițiile extra-euro-16 îşi revin în 2009, însă 

scad din nou în 2011, astfel încât nu putem aprecia conturarea unui trend, 

evoluţia fiind oscilantă. În ansamblu, Slovenia şi Ungaria sunt singurele ţări 

în care investiţiile din afara zonei euro au potenţialul de a înlocui pe cel din 

interiorul acestei zone, limitând astfel dependenţa de capitalul străin 

european. 



3. Impactul diminuării intrărilor nete de capital străin 

Reducerea intrărilor de capital străin a constituit una dintre cauzele 

”clasice” ale crizelor/recesiunilor precedente din ţările emergente. După 

cum intrările masive de capital generează cerere internă în exces, aprecierea 

monedei interne şi reducerea soldului de cont curent, la fel şi fenomenul 

opus – reducerea investiţiilor străine – conduce la cheltuire de rezerve 

valutare, creșterea soldului de cont curent şi/sau deprecierea monedei. 

Deoarece cheltuirea de rezerve valutare este limitată, tranziţia soldului de 

cont curent către noul punct de echilibru al balanţei de plăţi se realizează 

printr-o combinaţie de depreciere a monedei şi reducere a deficitului de cont 

curent. Prima variantă sporeşte datoriile în valută, generează credite 

neperformante şi afectează, astfel, instituţiile financiare, dar şi cererea 

internă, deoarece datornicii alocă mai mult din venit pentru serviciul 

datoriei. Cealaltă opţiune – reducerea deficitului comercial – se face prin 

contracția cererii, care reduce importurile, dar şi consumul de bunuri 

naţionale, cu efect recesionist. În această secţiune, vom verifica, pentru cele 

şase ţări analizate, aceste implicaţii macroeconomice ale scăderii veniturilor 

externe (din investiţii străine şi din export) asupra cererii interne, a 

rezervelor valutare (monedă şi depozite) şi a cursului de schimb (monedă 

internă/euro).  

Pentru măsurarea intrărilor nete de capital, am considerat soldul 

contului financiar, nu doar investiţiile primite, ca în secţiunile anterioare; am 

neglijat soldul transferurilor de capital, din cauza valorilor reduse în 

comparaţie cu contul financiar. Datele privind contul financiar şi exportul 

nu au mai fost ajustate sezonier, pentru a surprinde cât mai exact 

amplitudinea şocurilor de la debutul crizei. Cu excepţia cursului de schimb 

– exprimat în indici cu bază fixă 2005 (scala din dreapta a graficelor) –, 

variabilele amintite sunt exprimate în euro la preţuri curente. Am adăugat 

cererea internă exprimată în preţuri şi rate de schimb constante
7
 (din 2005), 

pentru ca, prin comparaţie cu cererea nominală, să evidenţiem contribuţia 

preţurilor (în euro) la ascensiunea celei din urmă anterior crizei, respectiv la 

reducerea ei în perioada recesionistă. Datele privind cererea internă au fost 

                                                             
7 La calculul cererii interne în termeni reali, am utilizat rate de schimb constante, deoarece 

variaţia cererii interne nominale exprimată în euro include, pe lângă variaţia cantităţilor şi a preţurilor, 

variaţia cursului de schimb. 
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ajustate sezonier. Pentru Slovenia, am exclus trendul rezervelor valutare şi 

pe cel al cursului de schimb, datorită intrării în zona euro la 1 ianuarie 2007, 

iar pentru Bulgaria, am exclus cursul de schimb, din cauza regimului fix al 

acestuia faţă de moneda euro, în perioada analizată.  

Graficele din figura 6 relevă diferenţe însemnate între ţări privind 

deschiderea externă, măsurată prin amplitudinea intrărilor nete de capital 

străin şi a veniturilor din export, precum şi diferenţe privind contribuţiile 

diferite ale celor două componente. Spre exemplu, în punctul maxim al 

cererii interne (T3.2008), soldul contului financiar reprezenta în România 

13,5% din valoarea cererii interne, iar exportul reprezenta 27%. În Bulgaria, 

ţara cu cele mai consistente investiţii străine, intrările nete de capital 

constituiau, în aceeaşi perioadă, 27% din cererea internă, iar exportul urca la 

47%. Valori maxime ale exportului se înregistrează în Ungaria (80,5%), 

Slovenia (66,2%) şi Cehia (64,8%), ţări care, pe de altă parte, înregistrează 

valori mai reduse ale soldului de cont financiar (8,5%, 6,5%, respectiv 

2,8%); aceste valori se datorează faptului că, în aceste ţări, şi ieşirile de 

capital sunt semnificative.  

Deşi însumarea contului financiar cu exportul nu este tocmai corectă 

din punct de vedere statistic, deoarece primul provine din statisticile balanţei 

de plăţi, iar al doilea din conturile naţionale
8
, am realizat acest lucru, cu 

riscul unei minore marje de eroare. Astfel, aproximăm că, în T3.2008, suma 

venitului net din investiţii şi a venitului din export era maximă în Ungaria 

(89%), urmată de Bulgaria (74%) şi Slovenia (72,7%), în timp ce, în 

România, veniturile externe urcau la ”doar” 40,7%  din cererea internă. 

Observăm că, în economiile mai competitive – Slovenia, Cehia, Ungaria –, 

raportul venituri din export/venituri din investiţii străine este mai ridicat, 

ceea ce poate însemna şi o contribuţie mai ridicată a investiţiilor la sporirea 

competitivităţii externe. 

Pentru toate ţările considerate, cererea internă nominală (linia roşie 

din figura 6) prezintă un trend puternic ascendent în perioada T1.2005- 

T3.2008. Cea mai mare ascensiune, în acest interval, o înregistrează 

România (104,2%), urmată de Bulgaria (74,5%) şi Polonia (66,1%).  

 

 

 

                                                             
8 Conform manualului Eurostat (2006) privind comerţul cu bunuri, există diferenţe între datele 

privind comerţul (export şi import) din conturile naţionale şi datele provenite din statisticile balanţei 

de plăţi, din cauza ariei de acoperire a indicatorilor, a modului de înregistrare a operaţiunilor de 

comerţ, a momentului înregistrării tranzacţiilor. 
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Figura 6: Evoluţia soldului contului financiar, a cererii interne, a cursului de schimb şi a stocului 

rezervelor valutare (monedă şi depozite), în perioada 2005-2011 
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Note: Contul financiar, exportul şi cererea internă au fost ajustate sezonier; cursul de schimb este 

exprimat în monedă internă/euro.  

Sursa: Date furnizate de Eurostat – Balance of Payments, National Accounts, Exchange Rates.  

Creşterea nominală s-a datorat creşterii reale (linia galbenă), creşterii 

preţurilor interne şi ale produselor importate, dar şi aprecierii monedei 

interne (unde este cazul). Şi în termeni reali, cererea internă prezintă 

diferenţe între ţări. În România este cea mai accentuată (48,6%), urmată de 

Bulgaria (32,1%), Polonia (25,2%) şi Slovenia (21,1%). În Cehia este ceva 

mai temperată (16,9%), iar în Ungaria creşte cu doar 2,9%. Motivele pentru 

care, în aceste din urmă două ţări, cererea reală nu a crescut sunt diferite. 

Cehia s-a confruntat cu probleme serioase valutar-bancare în anii 1997-

1998, motiv pentru care banca centrală a iniţiat o reglementare şi o 

supraveghere strictă a sistemului bancar, fapt ce a temperat creditarea şi, 

implicit, cererea internă. 

Pe de altă parte, Ungaria a traversat o perioadă de creditare intensă 

începând cu 2001, care a condus la supraîndatorarea sectorului privat şi 

public, aceasta fiind cauza pe care o considerăm a fi determinat lipsa 

creşterii absorbţiei, în termeni reali. 

Preţurile interne (în monedă naţională) şi cursul de schimb, a căror 

contribuţie este relevată de diferenţa dintre traiectoriile absorbţiei interne în 

termeni nominali şi reali, au fost stimulate şi de intrările masive de capital 

străin. Panta negativă a cursului de schimb (monedă internă/euro) confirmă 

aprecierea monedei interne în această perioadă premergătoare crizei, cu 

excepţia Ungariei, unde trendul ratei de schimb nu este bine definit. 

Întărirea monedei a ajutat la temperarea inflaţiei, prin ieftinirea importurilor, 
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dar a contribuit la deteriorarea soldului de cont curent în România, Bulgaria 

şi, mai puţin, în Polonia.  

În perioada 2008-2009, intrările nete de capital înregistrează un şoc 

negativ în toate ţările considerate. Modificările soldului contului financiar sunt 

însă diferite de la o ţară la alta, în funcţie de mărimea şi evoluţia ieşirilor de 

capital (investiţiile rezidenţilor în străinătate). Cu excepţia României şi 

Bulgariei, ele (ieşirile) au fost semnificative anterior crizei, astfel încât 

diminuarea lor în perioada recesionistă a compensat parţial reducerea intrărilor 

de capital, iar şocul suferit de soldul contului financiar a fost amortizat. Din 

acest motiv, România şi Bulgaria prezintă reduceri consistente ale contului 

financiar. Pe de altă parte, intrările de capital au scăzut şi prin dezinvestiţii, nu 

numai prin reducerea investiţiilor noi primite. Este cazul, în special, al 

investiţiilor de portofoliu şi al ”altor investiţii” (operaţiuni cu monedă şi 

depozite ale băncilor, împrumuturi ale sectorului privat bancar şi nonbancar şi 

altele), după cum am arătat în secţiunile anterioare. 
Şocul exportului, în termeni nominali, este de multe ori superior celui 

al contului financiar. De remarcat este faptul că exportul începe să scadă 
încă din T3.2008, în timp ce declinul contului financiar apare în T4.2008 
sau T1.2009, fapt ce poate însemna o contribuţie semnificativă a 
dezinvestiţiilor, care au intervenit cu un mic decalaj faţă de reducerea 
investiţiilor primite. Între T2.2008 şi T1.2009, reducerile procentuale ale 
exportului în termeni nominali (cantităţi şi preţuri) au ajuns la -25,7% în 
Bulgaria, -24,4% în Ungaria şi -23% în România. Nu am cuantificat separat 
contribuţia exportului real şi cea a preţurilor, deoarece suntem interesaţi 
doar de veniturile obţinute din export. 

Cumulând reducerile intrărilor nete de capital şi ale exportului din 
perioada T3.2008-T1.2009 şi raportând suma la cererea internă din T3.2008, 
aproximăm următoarele amplitudini ale şocului extern (%): Bulgaria = 30,5; 
Ungaria = 27,9; Slovenia = 18,9; România = 16; Cehia = 14,4; Polonia = 
13,3. Reducerile cererii interne nominale (în euro) nu sunt edificatoare 
pentru că variaţia lor include modificările valorilor consumului intern 
datorate deprecierii monedei. Ca urmare, am calculat reducerile procentuale 
(%) ale cererii interne în termeni reali: România = 11,5; Ungaria = 10; 
Slovenia = 9,7; Bulgaria = 7,2; Cehia = 3,1; Polonia = 1,7.  

Corelaţia dintre reducerea veniturilor externe şi cea a absorbţiei 
interne în termeni reali este influenţată de diferenţele între ţări privind trei 
componente: venitul intern,; modificarea rezervelor valutare; modificarea 
preţurilor (interne şi ale importurilor); evoluţia cursului de schimb.  

Un rol crucial în dinamica venitului intern şi a cererii interne l-a avut 
creditarea şi, implicit, situaţia sistemului bancar. Spre exemplu, se observă 
că România este ţara a cărei absorbţie a fost cea mai afectată, deşi se află pe 
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locul patru din punctul de vedere al reducerii capitalului străin. O cauză a 
acestei scăderi este efectul de bază, adică un nivel iniţial crescut artificial, 
prin creditare excesivă, nu prin venituri, după cum arată şi Gulden (2011), 
urmat de o reducere drastică a creditării şi a ritmului masei monetare. În 
acelaşi timp, în Bulgaria, un sistem bancar solid, bine capitalizat, cumulat cu 
încrederea în moneda internă, a împiedicat reducerea depozitelor (surse de 
creditare); rezervele monetare suficiente au prevenit reducerea ofertei de 
bani (pentru apărarea cursului valutar fix), iar recesiunea a fost atenuată, 
după cum arată Karatchomakov (2011). Oferta de bani afectează atât cererea 
de importuri, cât şi cheltuielile pentru produse naţionale, care constituie mai 
departe surse de finanţare pentru cererea internă. În funcţie de evoluţia 
cursului de schimb şi de înclinaţia consumului către bunuri naţionale şi 
bunuri străine, cheltuielile pentru cele două grupe de produse sunt mai mult 
sau mai puţin afectate. 

Cheltuirea de rezerve valutare a compensat o parte din şocul 

veniturilor externe din investiţii şi export, atenuând impactul asupra cererii 

interne, însă menţinerea cursului de schimb frânează exporturile, 

amplificând efectul recesionist al ajustării contului curent. După cum era de 

aşteptat, similitudinea dintre evoluţiile celor două variabile, în perioada 

şocului extern, este evidentă. Ţările cu reduceri consistente ale intrărilor de 

capital (Bulgaria, Ungaria, România, Polonia) prezintă şi diminuări ale 

stocului de rezerve. Corelaţia este distorsionată de creşterea stocului de 

rezerve valutare prin creditele FMI; este cazul Ungariei (finalul lui 2008 şi 

2009) şi al României (2009-2010).  

Amplitudinea şocului cererii interne în termeni reali este influenţată 

substanţial de rigiditatea preţurilor. Prezenţa ei face ca reducerea cererii 

nominale în perioade recesioniste să se facă, mai întâi, prin cantităţi. 

Preţurile absorbţiei interne se compun din preţurile importurilor, care nu au 

o scădere notabilă (vezi secţiunea 5), şi preţurile interne; este de presupus, 

astfel, că reducerea importurilor s-a realizat într-o măsură superioară prin 

cantităţi, faţă de reducerea consumului de bunuri naţionale. Pe de altă parte, 

deprecierea monedei şi scumpirea importurilor încorporate în produsele 

exportate
9
 creează, pe termen scurt, şi o presiune asupra preţurilor interne, 

fapt ce contribuie la ajustarea cererii prin cantităţi.  

Cursul de schimb faţă de euro, în ţările unde este flexibil, a înregistrat 

şi el creşteri (deprecieri ale monedelor interne) proporţionale cu ieşirile de 

capital. Deprecierea cea mai pronunţată o întâlnim în Ungaria, Polonia şi 

România. În cel din urmă caz, se observă o depreciere graduală a monedei, 

încă de la finalul lui 2007, în paralel cu ieşirile de capital, apărute şi ele ceva 

                                                             
9 În România, ponderea importurilor în volumul exporturilor realizate de companiile net 

exportatoare se situa la 42% în martie 2012, conform BNR (2012), p.10. 
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mai devreme faţă de celelalte ţări. Teoretic, ţările care nu pot devaloriza 

moneda (curs fix, monedă unică etc.) sunt lipsite de posibilitatea stimulării 

soldului de cont curent prin această metodă şi prezintă, de regulă, şocuri mai 

puternice asupra cererii interne. Evidenţele empirice nu confirmă acest 

lucru: pe de o parte, Bulgaria înregistrează o diminuare redusă a cererii 

interne, relativ la şocul extern; pe de altă parte, Slovenia prezintă o scădere a 

cererii pe măsura ieşirilor de capital. Eficienţa cursului de schimb în 

ajustarea contului curent este limitată, după cum am menţionat mai sus, de 

conţinutul ridicat al importurilor în produsele exportate; este cazul ţărilor în 

care exportul este constituit într-o măsură considerabilă din produse 

prelucrate asamblate din componente importate. 



4. Evoluţia şi structura comerţului exterior 

Consecinţa imediată a contracţiei puternice a fluxurilor de capital 
străin o constituie creşterea pe măsură a soldului de cont curent. Vom 
analiza în această secţiune, mai întâi, modul cum au evoluat componentele 
contului curent – soldul comercial, transferurile curente nete şi veniturile 
nete – atât în intervalul premergător crizei (2005-2008), cât şi în perioada 
recesionistă (2008-2011). Vom studia apoi, pentru cele două perioade 
menţionate, structura exportului şi importului pe categorii de produse, pe 
parteneri comerciali şi pe niveluri tehnologice. În ultima parte, vom cerceta 
proporţia în care reducerea cererii interne s-a realizat prin scăderea 
cheltuielilor cu produse naţionale, respectiv prin scăderea cheltuielilor cu 
produse importate. În acest sens, vom analiza separat consumul final şi 
formarea de capital fix. Totodată, vom releva măsura în care reducerea 
cheltuielilor cu produse interne (bunuri finale şi bunuri de capital) s-a 
realizat prin preţuri şi prin cantităţi (cu rol negativ asupra PIB). 

4.1. Dinamica soldului contului curent şi a componentelor sale 

În figura 7 am prezentat evoluţia variabilelor menţionate, exprimate ca 
procente în produsul intern brut, pentru România şi alte cinci ţări CEE 
enumerate anterior. Am utilizat date ajustate sezonier, furnizate de Eurostat, 
după care s-a realizat raportarea la PIB. Produsul intern exprimat în euro a 
fost calculat, ca şi în cazul investiţiilor, ajustând valorile exprimate în 
monedă naţională cu rata de schimb fixă din anul 2005.  

În ce priveşte perioada premergătoare crizei (2005-2008), putem 
analiza graficele componente ale figurii 7 din două puncte de vedere: gradul 
de deschidere comercială şi nivelul deficitului contului curent. 

Figura 7: Componentele contului curent (% în PIB la cursul de schimb din 2005) 
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Sursa: Prelucrări proprii, pe baza datelor furnizate de Eurostat – National accounts şi Exchange rates. 

Primul aspect, deschiderea comercială, o apreciem prin mărimea 

exportului şi a importului, exprimate ca procente în PIB. În această privinţă, 

se remarcă Ungaria, cu valori ale exportului şi importului ce depăşesc 80% 

din PIB, la începutul lui 2008; observăm aici o evoluţie similară a celor 

două componente, fapt ce conduce la un cont curent echilibrat. Continuând 
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analiza deschiderii comerciale, valori, de asemenea, ridicate înregistrează 

Cehia şi Slovenia, cu niveluri ce depăşesc 70% din PIB. La polul opus se 

află Polonia şi România, cu valori scăzute ale fluxurilor comerciale. Valorile 

depăşesc uşor (Polonia), respectiv se apropie (România) de 50%  doar în 

cazul importului, fapt ce arată o deschidere comercială scăzută. Un caz 

special îl reprezintă Bulgaria, cu valori ale importului ce se apropie de 90% 

din valoarea PIB-ului, în timp ce exportul nu depăşeşte 70%. Dacă am fi 

exprimat PIB la cursul de schimb curent, valorile din unele ţări (România, 

Polonia, Cehia) ar fi fost ceva mai reduse, deoarece valoarea în euro a PIB 

ar fi fost crescută de aprecierea monedei, după cum am arătat în figura 6. 

Considerând al doilea aspect, cel al nivelului soldului contului curent 

anterior crizei, am preferat o detaliere a acestuia pe trei componente: 

comerţ, transferuri curente şi venituri. În privinţa soldului comercial, 

Bulgaria şi România prezintă deficitele cele mai pronunţate, cu valori care 

scad sub -25%, respectiv sub -15%, la începutul lui 2008. Cu excepţia 

Ungariei, trendul soldului comercial este descendent anterior crizei, 

reducerile cele mai pronunţate înregistrându-se în România, Bulgaria şi 

Polonia. Veniturile nete (din investiţii sau din remunerarea salariaţilor 

sezonieri) constau, în principal, din dividendele transferate în exterior de 

companiile străine, dividendele plătite pentru investiţiile de capital, 

dobânzile plătite pentru titlurile de creanţă emise etc. Veniturile din 

investiţii înregistrează, după cum era de aşteptat, solduri negative în toate 

statele considerate. Ultima componentă, transferurile curente, în cadrul 

cărora remunerarea salariaţilor care muncesc în străinătate are o pondere 

majoritară, prezintă valorile nete cele mai ridicate în România şi Bulgaria, 

restul ţărilor având un sold echilibrat, aproape de zero; trendul este constant 

pentru toate ţările analizate. 

Cu excepţia României, sumele transferate în exterior sub forma 

veniturilor din investiţii străine depăşesc detaşat sumele primite de ţările 

CEE prin transferurile curente. Acest lucru constituie unul dintre dezavanta-

jele specializării în ”exportul” de forţă de muncă şi în ”importul” de capital. 

După declanşarea crizei (2009-2011), reducerea fluxurilor de capital 

străin către ţările CEE a necesitat o creştere similară a componentelor 

soldului comercial. Exprimarea PIB în rate de schimb constante ne permite 

să evidenţiem adevărata amplitudine a şocului extern; dacă am fi exprimat 

PIB la cursul de schimb curent, deprecierea monedei în perioada crizei ar fi 

redus valoarea PIB în euro şi, implicit, ar fi atenuat panta raportului dintre 

comerţ (export şi import) şi celelalte două componente, pe de o parte, şi 

PIB, de cealaltă parte. Totuşi, rămân distorsiunile generate de reducerea PIB 

atât prin preţuri, cât şi prin cantităţi, din perioada 2008-2009. 
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O trăsătură importantă a crizei din 2007-2008 în ţările studiate a fost 

simultaneitatea contracţiei capitalului străin şi a exportului. Din acest motiv, 

reducerea importului, în special, şi a absorbţiei, în general, a avut o 

amplitudine deosebită. Evident că ajustările cele mai pronunţate ale soldului 

comercial au fost necesare în ţările cu soldurile iniţiale cele mai 

dezechilibrate, adică în România şi Bulgaria. În intervalul T3.2008-T3.2009, 

creşterile exportului net din cele două ţări au fost de 8,9%, respectiv de 13%  

din PIB (exprimat la cursul de schimb din 2005). La polul opus se află 

Cehia, cu creştere de doar 1,4%, care a beneficiat de un sold comercial 

iniţial pozitiv. 

Aceste modificări ale exportului net nu au însemnat neapărat şi 

trecerea la solduri pozitive, România constituind ţara care-şi menţine cel 

mai redus sold. Un alt exemplu îl constituie Polonia, care, după atingerea 

unui maxim pozitiv, a revenit la valori negative. Bulgaria, deşi a suferit cea 

mai amplă ajustare, nu a reuşit excedente comerciale decât sporadic, în 

T3.2010 şi T4.2011. De cealaltă parte, Cehia şi-a păstrat excedentul 

comercial, în timp ce Ungaria şi-a continuat trendul ascendent, atingând 

valori de 6-7%  spre finalul perioadei analizate. Reducerea veniturilor din 

investiţii şi împrumuturi transferate în exterior, cu excepţia Poloniei şi 

Cehiei, arată o scădere a profitabilităţii companiilor, dar şi a intensităţii 

împrumuturilor primite din exterior. În fine, transferurile curente nete nu 

înregistrează modificări notabile; doar în România ele scad considerabil, 

apropiindu-se de zero. 

4.2. Evoluţii ale structurii comerţului exterior, pe categorii 

de produse 

Utilizând graficele din figura 8, în această secţiune ne propunem să 

analizăm modul în care diferite categorii de produse au contribuit la 

modificările echilibrului comercial. Pentru acest lucru, am calculat raportul 

dintre export şi import pentru şase categorii de produse, conform clasificării 

CSCI
10

 utilizate în statisticile Eurostat: 

- alimente, băuturi şi tutun (CSCI 0,1); 

- materii prime (CSCI 2,4); 

- combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale conexe (CSCI 3); 

- produse chimice şi produse conexe (CSCI 5); 

- alte produse prelucrate (CSCI 6,8); 

- maşini şi echipamente de transport (CSCI 7). 

                                                             
10 Clasificarea standard a comerţului internaţional (SITC – en.). 
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Din cauza lipsei datelor statistice şi a oscilaţiilor trimestriale ample ale 

comerţului cu diferite categorii de produse, am preferat o analiză anuală, iar 

nu trimestrială. Raportul export/import este unul dintre indicatorii edificatori 

ai specializării comerciale relative. Un raport supraunitar al unei ţări, pentru 

o anumită grupă CSCI, relevă o specializare (a exportului, relativ la 

importuri) în acel tip de produse. Cu cât raportul creşte, cu atât ţara în cauză 

este preponderent exportatoare a acelei categorii de produse; cu cât raportul 

se apropie de zero, cu atât este preponderent importatoare. Deoarece 

raportul menţionat se modifică atât prin variaţia exportului, cât şi prin cea a 

importului, în anexa 1 am redat separat evoluţia ponderilor categoriilor de 

produse menţionate, atât în totalul exportului, cât şi în cel al importului, 

pentru o perioadă mai extinsă (2001-2011). În acest mod poate fi evidenţiată 

mai clar sursa variaţiei specializării comerciale a unei ţări în diferite 

produse. 

Raportul poate constitui şi o oglindă a raportului de schimb. Cu cât o 

ţară înregistrează un raport export/import mai ridicat pentru acele produse 

cu valoare adăugată ridicată, cu atât preţul exportului şi veniturile din 

comerţ sunt mai mari comparativ cu o ţară preponderent importatoare a 

acestor bunuri. Ca urmare, spre exemplu, ţările preponderent exportatoare 

de produse prelucrate de înaltă tehnologie sunt avantajate în raport cu cele 

care importă aceste produse şi sunt preponderent exportatoare de materii 

prime, produse alimentare sau alte categorii de bunuri a căror producţie este 

mai puţin profitabilă. 

Analizând graficele din figura 8, observăm, chiar şi între ţările CEE, 

diferenţe însemnate privind modelul specializării – export/import – anterior 

declanşării crizei (2008). Astfel, România prezintă un raport comercial 

ridicat export/import pentru materii prime. Bulgaria exportă, relativ la 

import, mai multe alimente şi băuturi, combustibili minerali şi materiale 

conexe, alte produse prelucrate. Ungaria şi Polonia sunt şi ele specializate 

relativ în alimente şi băuturi. Este evident că aceste din urmă produse au 

valoare adăugată şi preţ redus, iar acest tip de specializare nu este benefică 

economiilor în cauză. Pe de altă parte, Cehia şi Slovenia înregistrează un 

raport export/import ridicat în cazul maşinilor şi echipamentelor de transport 

şi al altor produse prelucrate, fapt ce relevă un raport de schimb avantajos 

pentru economiile în cauză. Din acest motiv, pentru Cehia, deşi este 

preponderent exportatoare a doar două categorii de produse (pentru celelalte 

patru fiind preponderent importatoare), veniturile din export sunt superioare 

cheltuielilor cu importurile, fapt ce contribuie la un sold pozitiv al contului 

curent. La polul opus, Bulgaria este specializată relativ în trei categorii de 

produse, dar soldul contului curent este puternic deficitar. 
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Referitor la ramurile preponderent importatoare, surprinzător, România este 

relativ importatoare de produse alimentare. La acestea se adaugă produsele 

chimice, combustibilii minerali, maşinile şi echipamentele de transport. Tot 

produse chimice, maşini şi echipamente de transport (produse cu nivel înalt 

de prelucrare) importă relativ şi Bulgaria, fapt ce a contribuit la deficitul 

consistent de cont curent. Pe de altă parte, Ungaria, Cehia, Slovenia şi 

Polonia sunt preponderent importatoare de combustibili minerali, la care se 

adaugă – pentru ultimele trei state – materii prime şi alimente. Un astfel de 

model al specializării implică un raport de schimb avantajos, fapt ce 

contribuie la un cont curent echilibrat. 

Figura 8: Raportul export/import pentru principalele categorii de produse, în perioada 2005-2011 
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Sursa: Prelucrări proprii, pe baza datelor furnizate de Eurostat – International Trade. 

Graficele din anexa 1 privind ponderile procentuale ale comerţului cu 

produsele avute în vedere confirmă diferenţele de specializare între ţările 

considerate. Cumulând produsele de bază (alimente, materii prime, 

combustibili), de o parte, şi cele prelucrate (produse chimice, maşini şi 

echipamente de transport şi alte produse prelucrate), de cealaltă parte, se 

observă următoarele: în România şi Polonia, ponderea exportului de produse 

de bază depăşeşte 15% în perioada anterioară crizei, în Bulgaria se apropie 

de 30%, în timp ce, în Cehia, Ungaria şi Slovenia, proporţia este de 

maximum 10%. În privinţa importului, ponderile celor două grupe 

menţionate (produse de bază şi produse prelucrate) sunt apropiate între ţări, 

proporţia fiind în jur de 20% : 80%, cu excepţia Bulgariei, unde ponderea 

produselor de bază ajunge la 30% anterior crizei. 

Începând cu 2008, se observă câteva schimbări semnificative în 

modelul de comerţ al celor şase state. Schimbările sunt mai evidente în ţările 

cu deficite iniţiale ridicate de cont curent, care au generat o sporire 

ulterioară, în ansamblu, a raportului export/import. Astfel, România, Bulga-

ria şi, mai puţin, Ungaria au înregistrat creşteri ale raportului menţionat 

pentru alimente şi băuturi, materii prime, alte produse prelucrate şi maşini şi 

echipamente de transport. Pentru Cehia, Polonia şi Slovenia, creşterile 

prezintă un grad de uniformitate mai ridicat între ramuri, remarcându-se 

totuşi majorări mai importante ale raportului comercial (export/import) 

pentru următoarele ramuri: materii prime în Cehia, Slovenia; produse 
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chimice în Slovenia, Polonia (dar şi în Ungaria); maşini şi echipamente de 

transport în Cehia, Polonia, Slovenia; combustibili minerali în Slovenia.  
Graficele din anexa 1 completează figura 8, prin relevarea dinamicii 

ponderii grupelor de produse analizate în totalul exportului şi al importului. 
În general, se observă o sporire a comerţului cu produse de bază (alimentare 
şi materii prime), alături de o diminuare a schimburilor cu (alte) produse 
prelucrate – care au o elasticitate ridicată a cererii în raport cu veniturile. 
Maşinile şi echipamentele de transport înregistrează, de asemenea, 
modificări semnificative, însă există diferenţe însemnate între ţări. Astfel, în 
România şi Bulgaria, exportul acestor produse a câştigat teren în perioada 
recesionistă, în timp ce, în Ungaria şi Slovenia, ponderea a scăzut. În 
privinţa importului, alimentele şi combustibilii au avut cea mai mare 
creştere a ponderii în total, remarcându-se, în primul rând, Bulgaria, cu o 
triplare a importului de combustibili, lubrifianţi şi materiale conexe (în 
special petrol brut şi derivate), în perioada crizei. Creşteri importante ale 
ponderii importului de combustibili au înregistrat şi Slovenia şi Ungaria. 

4.3. Evoluţia structurii comerţului exterior, pe parteneri 
comerciali 

În figura următoare (9) am studiat modul cum a evoluat în ultimii 10 
ani raportul export/import al celor şase ţări CEE, în funcţie de partenerii 
comerciali, împărţiţi în şapte grupe: 

 zona Euro-12
11

; 

 ţările CEE
12

; 

 CSI (exclusiv Rusia) şi ţările baltice
13

; 

 Rusia; 

 China; 

 SUA şi Canada;  

 celelalte zone (parteneri comerciali). 
Graficele din anexa 2 completează figura 9, prin relevarea ponderilor 

exportului şi importului către/din destinaţiile/sursele enumerate mai sus. 
Mai întâi, figura 9 ne arată că, în general, raportul comercial faţă de 

partenerii consideraţi este asemănător între cele şase ţări CEE analizate. 
Aceste state sunt preponderent exportatoare în raport cu SUA şi Canada, 
CEE şi ”alte zone” şi sunt preponderent importatoare faţă Rusia şi China. 

                                                             
11 Austria, Belgia, Germania, Spania, Finlanda, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, 

Olanda, Portugalia. 
12 Au fost considerate următoarele țări: Albania, Bosnia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Croația, 

Ungaria, Muntenegru, Macedonia, Malta, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Turcia. 
13 Au fost considerate următoarele țări: CSI – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, 

Kazahstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan; țările baltice – Estonia, Letonia, Lituania. 
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Comerţul cu zona Euro-12 este unul echilibrat, în timp ce raportul comercial 
export/import faţă de CSI şi ţările baltice prezintă diferenţe însemnate: 
România şi Bulgaria sunt preponderent importatoare din aceste state; pentru 
Cehia, raportul este echilibrat; în Ungaria, raportul devine supraunitar şi 
creşte abrupt până la un nivel al exportului dublu faţă de import; în Polonia, 
raportul este mai mult decât dublu, iar în Slovenia, raportul este extrem de 
ridicat, depăşind 9 unităţi în 2010. După 2007, se observă o tendinţă de 
creştere a exportului față de import către Rusia, CSI, ţările baltice şi ”alte 
zone”. România, Cehia şi Slovenia şi-au îmbunătăţit exportul relativ către 
Rusia, România şi Bulgaria au exportat relativ mai mult către ”alte zone”, 
iar Ungaria şi Slovenia şi-au îmbunătăţit spectaculos raportul comercial faţă 
de CSI şi ţările baltice.  

În raport cu statele UE-12, raportul comercial nu înregistrează 
schimbări spectaculoase, din cauza reducerii atât a exportului, cât şi a 
importului către/din aceste ţări. Pentru a releva separat evoluţia exportului şi 
a importului, în anexa 2 am redat separat dinamica celor două componente 
în raport cu partenerii comerciali. Am preferat o prezentare procentuală a 
structurii; acest lucru evidenţiază mai clar contribuţia comerţului cu fiecare 
partener comercial la totalul comerţului unei ţări. Pe de altă parte, o pondere 
constantă a unui anumit partener comercial poate să ascundă o modificare 
importantă a valorii absolute a comerţului cu acea ţară, atunci când comerţul 
creşte proporţional pentru toţi partenerii comerciali. 

Observând separat ponderile exportului şi importului către partenerii 
comerciali consideraţi (anexa 2), dinamica schimburilor comerciale cu 
aceştia apare mai evidentă.  

 
Figura 9: Raportul export/import faţă de principalii parteneri comerciali, în perioada 2005-2011 
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Sursa: Prelucrări proprii, pe baza datelor furnizate de Eurostat – International Trade. 

Raportul export/import analizat mai sus se menţine în unele cazuri 

constant, din cauza modificărilor în acelaşi sens a celor două componente. 

Este cazul comerţului cu zona UE-12, a cărui pondere a scăzut (atât a 

exportului, cât şi a importului) în totalul comerţului ţărilor CEE analizate. 

Iniţial, în 2001, ponderea exportului cu UE-12 se situa între 51% în Bulgaria 

şi 68% în Ungaria. În cazul importului, variaţiile sunt ceva mai pronunţate, 

procentajul situându-se între 45% în Bulgaria şi 63,5% în Slovenia. În 2007, 
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exportul către UE-12 scădea la 46% în Bulgaria şi 53% în Ungaria, iar 

importul s-a redus la 42% în Bulgaria şi 61,4 în Slovenia. În România, 

exportul către UE-12 a scăzut de la 61,7% în 2001 la 52,6% în 2007; 

diminuarea importului a fost mai redusă, de doar 1%, de la 52,3 la 51,3%. 

Un alt aspect anterior crizei demn de menţionat este creşterea pon-

derii comerţului statelor CEE între ele. Spre exemplu, în România, exportul 

către CEE a crescut de la 12,1% în 2001 la 22,2 în 2007, iar importul a 

crescut de la 12,3% la 22%. Amplitudini asemănătoare ale sporirii 

comerţului cu ţările CEE găsim şi în Bulgaria şi Ungaria, celelalte trei ţări 

înregistrând creşteri mai reduse. 

După 2007, odată cu declanşarea crizei financiare şi reducerea cererii, 

exportul şi importul, în cifre absolute, s-au diminuat în ansamblu (către toate 

destinaţiile), fapt ce a condus la modificări structurale, în general, 

nesemnificative. Schimbările intervenite sunt diferite între ţări, astfel încât 

nu se poate trage o concluzie clară. În cazul exportului, UE-12 îşi reduce 

uşor ponderea ca destinaţie a exportului în trei ţări – Bulgaria, Ungaria şi 

România –, procentele pierdute de UE-12 revenind în mare parte Chinei, 

CEE şi, respectiv, Rusiei. Cea mai pronunţată reducere (cu 5,6% în 2011 

faţă de 2007) apare în Ungaria. Scăderea exportului către UE se datorează, 

în special, reorientării exportului către pieţe externe unde cererea nu a 

suferit diminuări atât de drastice. De remarcat este faptul că, în Ungaria şi 

România, deşi au suferit deprecieri importante ale cursului valutar, acest 

lucru nu a fost util pentru a menţine exportul către UE. O altă explicaţie 

poate fi aceea că exportul către UE constă în mare parte din produse 

prelucrate, cu o reducere importantă a cererii în perioada crizei, pe când 

exportul către CEE sau Rusia este format în majoritate din produse de bază, 

cu o reducere mai puţin amplă. 

În privinţa structurii importului, reducerea ponderii UE-12 este mai 

substanţială. Ea apare în toate cele şase state CEE analizate, fiind mai 

pronunţată în Slovenia (6,7% în 2011 faţă de 2007) şi Cehia (6,3%). Pe de 

altă parte, creşteri ale ponderii importului apar în cazul CEE, Rusiei şi, mai 

puţin, al Chinei, fenomen ce poate fi explicat prin reorientarea consu-

matorilor către produse mai slab calitative, însă cu preţuri mai reduse – fapt 

ce le face mai atractive în noul context al reducerii veniturilor şi al unui grad 

ridicat de îndatorare a consumatorilor din CEE. Produsele din Rusia şi-au 

sporit ponderea în special în importul Bulgariei (creştere de 5,2% în 2011 

faţă de 2007, în majoritate petrol brut şi gaze naturale, după cum se observă 

şi în anexa 1) şi, mai puţin, al Poloniei (3,5%, creştere realizată în special în 

perioada 2010-2011). Importurile din SUA şi Canada au înregistrat reduceri 

în România şi Bulgaria, ţări în care veniturile au fost afectate puternic.  
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În ansamblu, asistăm în perioada recesionistă 2008-2011 la o uşoară 

reorientare a comerţului CEE, în special a importului, dinspre ţările 

dezvoltate din UE-12 către alte ţări CEE, Rusia şi, mai puţin, China. În 

acelaşi timp, după cum am văzut în secţiunea precedentă, apare o diminuare 

a comerţului cu produse prelucrate în favoarea comerţului cu produse de 

bază. De asemenea, este de presupus şi o diminuare a preţului unitar al 

produselor comercializate, ipoteză pe care o verificăm în continuare. 

4.4. Evoluţia structurii comerţului exterior, pe niveluri 

tehnologice 

În anexa 4 am prezentat o clasificare a produselor prelucrate, realizată 

de UNCTAD, în funcţie de nivelul calificării forţei de muncă şi al 

tehnologiilor încorporate. Figura 10 prezintă evoluţia raportului 

export/import din perioada 2005-2011, iar anexa 3 arată structura 

procentuală a exportului şi a importului celor şase economii, pe grupe 

tehnologice. 

În perioada premergătoare crizei (2005-2008), raportul export/import 

(specializarea) prezintă diferenţe însemnate între ţări. Pe de o parte, 

România şi Bulgaria prezintă o specializare redusă pentru toate grupele de 

produse prelucrate, singura grupă cu valori supraunitare fiind cea a forţei de 

muncă necalificate şi a resurselor naturale. Cehia, Slovenia şi Polonia 

înregistrează un raport supraunitar şi pentru tehnologii şi calificări medii şi 

joase, în timp ce Ungaria este singura ţară cu un raport supraunitar pentru 

produsele intensive în tehnologii şi calificări înalte.  

După 2008, raportul comercial începe să crească, în special în 

România, Bulgaria şi Ungaria. Deoarece exportul şi importul sunt exprimate 

în preţuri curente, modificarea raportului conţine atât modificarea preţurilor, 

cât şi a cantităţilor. Faptul că, în cele trei ţări menţionate mai sus, raportul 

export/import a crescut cel mai mult, credem că este rezultatul scăderii 

importante atât a cantităţilor, cât şi a preţurilor produselor importate (prin 

substituirea importurilor calitative, mai scumpe, cu alternative de joasă 

calitate, mai ieftine). Aceasta, deoarece, în cele trei ţări, reducerea cererii 

interne a fost puternic afectată în comparaţie cu celelalte ţări considerate, 

după cum am arătat în analizele anterioare. În Cehia, Polonia şi Slovenia, 

deviaţiile de la trend ale raportului specializării sunt mai reduse. Grupa 

tehnologiilor şi calificărilor medii înregistrează creşterea cea mai evidentă, 

acest lucru fiind valabil şi pentru primele trei ţări menţionate. 
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Figura 10: Raportul export/import, pe grupe tehnologice de produse, în perioada 2005-2011 

RES = produse intensive în forţă de muncă necalificată şi resurse naturale;  

CTJ = produse intensive în tehnologie şi calificări joase;  

CTM = produse intensive în tehnologie şi calificări medii;  

CTÎ = produse intensive în tehnologie şi calificări înalte. 
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Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor furnizate de UN Comtrade şi a clasificării din anexa 4. 

4.5. Evoluţia preţurilor unitare şi a raportului de schimb 

Raportul de schimb se calculează împărţind preţul unitar al exportului 
la preţul unitar al importului unei ţări sau, în dinamică, împărţind indicele 
preţului exportului la indicele preţului importului. Teoretic, un raport 
supraunitar constituie un avantaj al ţării în cauză, în sensul că venitul obţinut 
pe o unitate de export permite cumpărarea a mai mult de o unitate de import 
şi viceversa: cumpărarea unei unităţi de import necesită vânzarea a mai 
puţin de o unitate de export. Practic, pentru a analiza efectul asupra venitului 
naţional, este necesară şi observarea evoluţiei cantităţilor. De exemplu, 
atunci când raportul de schimb se îmbunătăţeşte prin reducerea preţului 
importului, cererea şi volumul importului sporesc, necesitând cheltuieli 
suplimentare din venitul naţional. De asemenea, o reducere a preţului 
exportului, în monedă străină, deşi deteriorează raportul de schimb, 
stimulează cantitatea de produse exportate, suplimentând venitul naţional. 

În figurile 11-12 am prezentat indicele preţurilor unitare ale exportului 
şi importului de bunuri şi servicii ale celor şase ţări CEE, preţuri exprimate 
în euro. Anterior crizei, preţurile unitare ale ţărilor CEE au înregistrat 
creşteri consistente, în primul rând, datorită ritmului ridicat de creştere 
economică la nivel mondial. Această creştere a generat o evoluţie pe măsură 
a cererii de energie, minereuri şi alte resurse de materii prime. Totodată, şi 
produsele alimentare au înregistrat ritmuri ridicate de creştere a preţurilor. 
Ca urmare, este de presupus că ţările cu ponderi însemnate ale acestor 
produse în export au beneficiat de sporirea veniturilor prin preţuri; similar, 
importurile acestor produse au necesitat cheltuieli tot mai mari.  
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Figurile 11 şi 12 confirmă aceste ipoteze. Ţările cu creşterile cele mai 

consistente ale preţurilor la export sunt acelea cu cele mai mari ponderi ale 

produselor de bază în totalul exportului – Bulgaria, România şi Polonia. La 

polul opus, cu creşteri reduse ale preţului unitar, se află Ungaria şi Slovenia, 

ţări cu ponderi relativ ridicate ale produselor prelucrate – bunuri ale căror 

preţuri au crescut cel mai puţin anterior crizei. Totodată, alte surse ale 

creşterii preţului unitar le constituie sporirea procentului de bunuri 

prelucrate, precum şi aprecierea calitativă a bunurilor exportate. 

În cazul importului, evoluţia preţurilor unitare este aproximativ 

similară pe ţări, cu excepţia României, ale cărei preţuri plătite pentru 

importuri au cea mai redusă creştere. Această evoluţie, pentru România, în 

perioada 2000-2008, este surprinzătoare, având în vedere faptul că proporţia 

produselor de bază este mai mare în cazul importului decât în cel al 

exportului, după cum arată anexa 1. Fenomenul poate avea următoarele 

explicaţii: o privire mai atentă asupra graficelor anexei 1 ne face să 

constatăm că procentul de materii prime este dublu în cazul exportului 

comparativ cu importul; procentul exportului de maşini şi echipamente de 

transport, produse cu preţuri ridicate, a crescut puternic până în anul 2009, 

în timp ce importul acestor produse are o creştere foarte redusă; preţul unitar 

redus al importului poate reflecta o preferinţă către bunuri inferioare 

calitativ. 
Figura 11: Preţul unitar 

al exportului (euro, 2000=100) 

Figura 12: Preţul unitar 

al importului (euro, 2000=100) 

 

Sursa: Date furnizate de Eurostat – International Trade. 



46 Dan Constantin Olteanu 

Anul 2009 aduce o cădere bruscă a preţului unitar al produselor 
comercializate de ţările CEE, fapt ce se datorează, în primul rând, tendinţei 
generale la nivel global. În al doilea rând, reducerea creditării şi a veniturilor 
a condus la reducerea calitativă a produselor şi serviciilor consumate, fapt ce 
se reflectă în preţuri unitare inferioare. Începând cu 2010, evoluţiile 
preţurilor unitare revin la trendul anterior. 

Figura 13 cumulează graficele 11 şi 12, prezentând evoluţia raportului 
dintre indicele preţului exportului şi cel al importului, în cele şase ţări CEE. 
Trendul extrem de ascendent al României este explicat de diferenţa în 
creştere dintre evoluţia preţului exportului şi cea a preţului importului în 
euro, analizate mai sus. În rest, se observă o ameliorare treptată, dar 
constantă a raportului de schimb pentru Bulgaria şi Polonia, în timp ce, 

pentru Cehia, Slovenia şi Ungaria, după o creştere uşoară în perioada 2000-
2004, raportul revine la valori apropiate de nivelul de referinţă (anul 2000). 

În anul 2009 apare o creştere a raportului de schimb mai pronunţată 
pentru Polonia, Slovenia şi Cehia, din cauza impactului crizei asupra 
veniturilor şi a reducerii mai pronunţate a preţului importului faţă de cel al 
exportului. Perioada recesionistă ulterioară anului 2009 a adus evoluţii 
diferite ale raportului de schimb. Bulgaria şi România au continuat să-şi 
îmbunătăţească raportul de schimb, prin reduceri ale preţului importului mai 
severe decât cele ale preţului exportului. Ajustarea drastică a contului curent 
a generat în aceste ţări reduceri mai importante ale absorbţiei interne faţă de 
celelalte state CEE şi, ca urmare, trecerea la niveluri inferioare ale calităţii 
produselor consumate; în consecinţă, preţul importurilor a suferit un şoc. 

Figura 13: Raportul de schimb (2000=100) 

 

Sursa: Date furnizate de Eurostat – International Trade. 
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Această tendinţă este însă temporară în cazul Bulgariei, al cărei raport 

de schimb începe să scadă în 2012, ajungând aproape de nivelul din 2009. În 

cazul României, creşterea s-a redus în 2012 şi se poate anticipa o evoluţie 

constantă sau descrescătoare, dacă se va reveni la nivelul calitativ anterior al 

importurilor consumate. 



5. Impactul contracţiei cererii interne asupra 

consumului de importuri şi de produse naţionale 

Am arătat în secţiunea 3 faptul că reducerea intrărilor de capital a fost 

asociată cu contracţia cererii interne. În această secţiune ne propunem să 

apreciem proporţia în care reducerea cererii interne s-a realizat prin 

reducerea consumului de produse naţionale şi prin reducerea importului. 

Vom realiza acest lucru separat pentru consumul final şi pentru investiţii 

(formarea brută de capital fix). Ceea ce ne interesează este în ce măsură 

ajustarea inferioară a consumului total s-a realizat prin scăderea consumului 

de bunuri naționale, deoarece această componentă afectează produsul intern 

şi, mai departe, ocuparea şi alţi indicatori macroeconomici. 

Figurile 14 şi 15 cuprind evoluţiile cheltuielilor pentru bunuri de 

consum, respectiv pentru bunuri de investiţii, între trimestrul 1 al anului 

2005 şi trimestrul 2 al anului 2012, datele fiind preluate din baza de date 

Eurostat, ajustate sezonier. Am exprimat datele atât în preţuri curente, cât şi 

în preţuri (şi rate de schimb) constante, pentru a vedea măsura în care 

modificările cheltuielilor pentru consum şi investiţii s-au datorat preţurilor 

(interne şi ale importurilor) şi/sau cantităţilor. 

Mai întâi, în figura 14, am prezentat, pentru cele şase ţări CEE, o 

imagine a evoluţiei consumului final total şi a celui de importuri, exprimate 

în euro, atât la preţuri curente, cât şi la preţuri şi rate de schimb constante 

(din anul 2005).  

Anterior crizei, consumul nominal total (în preţuri curente, euro) 

prezintă trenduri puternic ascendente. Comparând cu consumul real (în 

preţuri constante), distingem o influenţă importantă a creşterii preţurilor şi a 

cursului de schimb asupra consumului curent. În cazul Bulgariei şi 

Sloveniei, influenţa cursului de schimb lipseşte din cauza cursului fix, 

respectiv din cauza trecerii la moneda euro în 2007. 

Odată cu şocul recesionist, reducerile consumului total în preţuri 

curente (euro) au fost generate de trei factori: deteriorarea cursului de schimb, 

reducerea preţurilor şi reducerea cantităţilor. Se observă că, în Bulgaria şi 

Slovenia – ţări cu rate de schimb fixe –, reducerile consumului nominal sunt 

apropiate de cele ale consumului real (exprimat în prețuri şi rate de schimb 

constante, 2005). Acest lucru arată că, în celelalte ţări, diferenţele ridicate 

între cele două trenduri sunt datorate în cea mai mare măsură deprecierii 

monedei, preţurile fiind pe locul doi. Nici importurile, exprimate în euro, nu 

au suferit reduceri de prețuri semnificative, fapt confirmat de trendurile 

aproape suprapuse ale importului nominal şi ale celui real.  
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Se observă că importul, în preţuri constante, a scăzut în toate ţările 
considerate. În ce priveşte evoluţia consumului total real (exprimat în preţuri 
constante), putem distinge două categorii de ţări: (i) ţări în care consumul 
total nu a suferit modificări ample, semn că producţia internă a înlocuit cu 
succes segmentul de cerere lăsat liber de reducerea importului; acest lucru 
denotă o combinaţie a preţurilor interne şi a cursului de schimb (unde este 
cazul) care a reorientat cererea dinspre importuri către producţia internă; 
este cazul Cehiei, Poloniei şi Sloveniei; (ii) ţări în care consumul total a 
scăzut pronunţat, scăderea distribuindu-se fie atât asupra bunurilor 
naţionale, cât şi asupra importurilor – în România şi Bulgaria –, fie 
preponderent asupra importurilor – în Ungaria.  

Modificările procentuale ale consumului total, între T3.2008 şi 
T2.2009, au fost de -7,0% în România, -7,4% în Bulgaria, -4,3% în Ungaria, 
+1,2% în Cehia, +1,3 în Polonia şi +0,5% în Slovenia. Surprinzător, Cehia, 
Polonia şi Slovenia constituie ţări în care consumul a crescut în plină criză. 
Acest lucru se datorează, în primul rând, unor ajustări mai mici ale finanţării 
externe (în Cehia şi Polonia, după cum am arătat în secţiunea 3). 
Deprecierea monedei interne a susţinut şi ea scăderea consumului de 
importuri şi substituirea cu producţie internă. Polonia reprezintă un caz 
aparte, prin menţinerea trendului ascendent al consumului pe toată perioada 
analizată. Una dintre explicaţiile ”miracolului polonez” o constituie faptul 
că, anterior crizei, cererea s-a bazat într-o mare măsură pe venituri, iar nu pe 
îndatorare. Reducerea ulterioară a creditării nu a avut un impact major, 
astfel, asupra consumului. Mai mult, guvernul polonez a sprijinit în mod 
practic creditarea, printr-un program de garantare a returnării creditelor şi 
prin programul de menţinere a lichidităţii pe pieţele interbancare, din anul 

Figura 14: Corelaţii între consumul final total şi importul de bunuri de consum, în perioada 2005-2012 
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Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor furnizate de Eurostat – National Accounts, International 

Trade, Exchange Rates. 

2009, după cum arată Jungmann (2011). Un alt aspect specific este acela că 

Polonia beneficiază de o piaţă internă mult mai mare; scăderea cererii 

externe nu a afectat substanţial, astfel, venitul naţional şi, mai departe, 

cererea.  

În ce priveşte ponderea importului în cheltuielile totale cu bunuri de 

consum, prezentăm în tabelul următor modificările acesteia între T3.2008 şi 

T2.2009.  
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Tabelul 1 

 Ponderea cheltuielilor cu importul în cheltuielile totale pentru bunuri de consum (p.p.) 

Ţara T3.2008 T2.2009 Diferenţă  

Bulgaria 16,8 13,6 -3,2 

Cehia 17,4 16,8 -0,6 

Ungaria 15,0 13,8 -1,2 

Polonia 9,7 9,9 +0,2 

România 10,5 9,0 -0,5 

Slovenia 26,5 21,3 -5,2 

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor furnizate de Eurostat – National Accounts, International 

Trade, Exchange Rates. 

Cu excepţia Poloniei, toate ţările au înregistrat scăderi ale cheltuielilor 

cu importul în totalul cheltuielilor pentru bunuri de consum. Datele sunt 

uşor supraevaluate, deoarece, după cum am menţionat şi în secţiunile 

precedente, valorile importului din statisticile comerciale sunt puţin diferite 

(de regulă mai mari) decât datele importului din conturile naţionale de unde 

au fost luate cheltuielile totale pentru bunuri de consum. În ce priveşte 

ponderea cantitativă, evoluţia acesteia nu poate fi apreciată, pentru că ea 

depinde de modificările preţurilor interne şi ale importului. 

Consumul total reprezintă suma consumului privat şi a celui 

guvernamental. În ce priveşte consumul privat, şi aici, România şi Bulgaria 

sunt pe primele locuri. Creditarea excesivă bazată pe intrările de capital a 

stimulat puternic consumul gospodăriilor anterior crizei. Odată cu reducerea 

creditării şi a veniturilor în 2008, consumul privat a scăzut puternic în cele 

două ţări. În Ungaria, scăderea este mai moderată, în timp ce Slovenia şi 

Cehia au înregistrat o plafonare a consumului privat, urmată de o tendinţă 

descendentă începută în 2012. Economia Poloniei este singura care a reuşit 

performanţa menţinerii unui trend ascendent în perioada crizei, deşi ritmul 

de creştere s-a diminuat.  

Consumul public constituie componenta cererii cu cele mai reduse 

oscilaţii în perioada recesionistă 2008-2011. Evoluţia consumului guverna-

mental depinde atât de veniturile încasate, care, la rândul lor, sunt dependente 

de intensitatea declinului activităţii economice, cât şi de nivelul iniţial al 

îndatorării. Un nivel iniţial redus al îndatorării permite cheltuieli publice menite 

să susţină cererea agregată în perioade în care consumul privat se diminuează. 

În România şi Bulgaria, deşi nivelul datoriei publice era redus în anul 2007, de 

aproximativ 20 procente din PIB, reducerea activităţii economice a fost 

consistentă şi a generat o uşoară tendinţă de scădere a consumului public. 

Ungaria, cu o datorie iniţială de cca 65%  din PIB în 2007, asociată cu scăderea 
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veniturilor publice, a trebuit să reducă semnificativ consumul public. Cehia şi 

Slovenia, cu datorii publice de 29%, respectiv de 23% din PIB, şi-au permis 

creşteri ale consumului public până în T3.2010, după care valorile încep să 

scadă. În Polonia, datoria publică era în 2007 de 45%  din PIB, însă veniturile 

publice nu au suferit reduceri importante, astfel încât cheltuielile publice au 

beneficiat de ritmul cel mai înalt de creştere dintre ţările analizate, până la 

finalul lui 2010. Concluzionând, putem spune că, în comparaţie cu Bulgaria, 

România şi Ungaria, grupul format din Cehia, Polonia şi Slovenia a beneficiat 

de susţinerea cererii agregate prin consum public, astfel încât impactul reducerii 

investiţiilor şi a consumului privat asupra cererii totale a fost uşor amortizat.  

În figura 15 am redat cea de-a doua componentă a cererii interne – 

investiţiile (ne-am limitat la formarea brută de capital fix). Formarea de capital 

fix anterior crizei, stimulată de capitalul străin, a reprezentat un lucru benefic 

pentru economiile est-europene. În termeni reali, România, Bulgaria şi Slovenia 

au beneficiat de cele mai ample creşteri relative ale formării de capital fix, 

anterior crizei; investiţiile s-au dublat în perioada 2005-2007. La polul opus se 

află Ungaria, cu un trend aproximativ constant al investiţilor reale, în principal 

din cauza supraîndatorării sectorului companiilor.  

Ceea ce reprezintă o ameninţare pentru sustenabilitatea investiţiilor şi, 

implicit, a creşterii economice este dependenţa formării capitalului fix de 

investiţiile străine, atât de cele directe, cât şi de creditele provenite din 

finanţări bancare externe. Acest risc s-a concretizat în perioada crizei; când 

intrările de capital s-au redus, investiţiile fixe au scăzut pe măsură. Graficele 

arată că investiţiile, atât în termeni nominali, cât şi reali, au avut o creştere 

mai ridicată decât cea a consumului, anterior crizei, dar şi o scădere mai 

pronunţată, ulterior. Pe lângă retragerea capitalului străin, o cauză a 

reducerii investiţiilor o reprezintă şi scăderea consumului intern şi extern, 

fapt ce a descurajat formarea de noi capacităţi de producţie.  

În cadrul formării de capital fix, am prezentat separat investiţiile în 

maşini şi echipamente
14

, în preţuri curente, considerate ca fiind cele mai 

importante din punctul de vedere al progresului tehnologic şi al 

productivităţii (restul formării brute de capital fix fiind alcătuit din locuinţe, 

clădiri, infrastructuri, proprietate intelectuală etc.). Deoarece nu am dispus 

de date trimestriale, am aproximat seria de date înmulţind seria trimestrială a 

formării de capital fix cu ponderile anuale ale investiţiilor în maşini şi 

echipamente. Graficele relevă o creştere a maşinilor şi echipamentelor 

proporţională, în termeni relativi, cu creşterea formării de capital fix, în 

ansamblu. Ponderea lor în totalul formării de capital fix se menţine la 

                                                             
14 Cu excepţia Bulgariei, pentru care nu am găsit date statistice. 
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aproximativ o treime, anterior crizei (Cehia: 32,4%; Ungaria: 33,6%; 

Polonia: 32,1%; România: 27,6%; Slovenia: 30,2%). 

Figura 15: Corelaţii între investiţiile interne şi importul de bunuri de capital, în 2005-2012 
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Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor furnizate de Eurostat – National Accounts, International 

Trade. 

În perioada T3.2008-T2.2009 are loc o ajustare puternică a formării 

brute de capital fix (în termeni reali), mult mai puternică decât cea a 

consumului final. Reducerile procentuale, în perioada menţionată, sunt:  

-13,2%  în Bulgaria, -8,3%  în Cehia, -10,2%  în Ungaria, -1,7%  în Polonia, 

-28,0% în România şi -24,5% în Slovenia. Investiţiile în maşini şi 

echipamente îşi păstrează, în linii mari, proporţia în totalul investiţiilor. 

Scăderea investiţiilor nu se opreşte în T2.2009 decât în România, Cehia şi 

Polonia. Pentru Bulgaria, Ungaria şi Slovenia, declinul investiţiilor ”se 

cronicizează” şi doar Bulgaria prezintă semne că scăderea a luat sfârşit spre 

finalul perioadei analizate (începutul lui 2012). Celelalte două (Ungaria şi 

Slovenia) continuă trendul descendent, dar nu pe seama investiţiilor în 

maşini şi echipamente; este de presupus, astfel, o reducere puternică a 

investiţiilor în locuinţe, clădiri şi amenajări etc., ceea ce face ca investiţiile, 

în ansamblu, să coboare la niveluri inferioare anului 2005. 

Polonia constituie ţara cu cea mai mică ajustare, în termeni reali, a 

investiţiilor de capital, tocmai datorită dependenţei externe a investiţiilor 

mai reduse comparativ cu celelalte ţări CEE. Reducerea importului, deşi 

semnificativă, a fost compensată cu bunuri naţionale, astfel încât investiţiile 

nu au fost afectate. Polonia şi România sunt singurele ţări care şi-au reluat, 

începând cu 2010, creşterea susţinută a investiţiilor. În Bulgaria se observă 
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semne de redresare abia la începutul anului 2012, fapt ce poate anticipa o 

revenire a investiţiilor, având în vedere şi reluarea intrărilor de capital 

semnalată de reducerea soldului contului curent. Cehia prezintă o evoluţie 

oscilantă în jurul unui trend constant, iar Ungaria şi Slovenia nu au reuşit, în 

perioada analizată, relansarea investiţiilor în capital fix. 

Reducerea cheltuielilor cu bunuri de capital s-a realizat într-o mai 

mare măsură prin diminuarea importurilor decât prin cheltuielile cu bunuri 

de capital produse intern. Acest lucru este confirmat de scăderea ponderii 

importului în consumul de bunuri de capital, după cum se observă în tabelul 

următor: 

Tabelul 2 

 Ponderea cheltuielilor cu importul în cheltuielile totale pentru bunuri de capital (p.p.) 

Ţara T3.2008 T2.2009 Diferenţă  

Bulgaria 31.7 24.2 -7,5 

Cehia 42.0 36.0 -6,0 

Ungaria 48.9 49.7 +0,8 

Polonia 29.4 29.0 -0,4 

România 22.4 21.1 -1,3 

Slovenia 36.1 29.5 -6,6 

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor furnizate de Eurostat – National Accounts, International 

Trade, Exchange Rates. 

Ca şi în cazul consumului, Bulgaria şi Slovenia sunt ţările în care 

ponderea importului a suferit cele mai importante reduceri, urmată de Cehia. 

Ungaria reprezintă un caz aparte, fiind singura ţară în care ponderea 

cheltuielilor pentru bunuri de capital importate a crescut.  



6. Concluzii 

Analizele cuprinse în studiile de caz ale celor şase ţări CEE confirmă că 

riscul intrărilor masive de capital străin, constând în expunerea activităţii 

economice faţă de pieţele financiare externe, s-a concretizat pe deplin în 

perioada crizei financiare globale. Dependenţa consumului intern de capitalul 

străin şi de creditare, alături de reducerea veniturilor din export, a generat o 

scădere drastică a cererii interne din ţările CEE, în perioada recesionistă 

începută la sfârşitul anului 2008. Privită prin prisma balanţei de plăţi, scăderea 

absorbţiei a reprezentat, alături de depreciere, o cale prin care creşterea soldului 

de cont curent a compensat reducerea soldului contului de capital. 

Ţările care anterior au beneficiat de niveluri ridicate ale investiţiilor 

sunt şi cele care, în perioada crizei, au suferit reduceri drastice ale finanţării 

externe. Cercetările relevă faptul că cele mai importante (ca pondere, 

anterior crizei) componente ale capitalului străin – investiţiile directe şi 

împrumuturile externe ale băncilor şi firmelor – au suferit scăderile cele mai 

abrupte în perioada recesionistă începută în 2008. În consecinţă, variabile 

precum componentele cererii interne, cursul de schimb sau rezervele 

valutare au înregistrat evoluţii negative. ISD reprezintă categoria cu cea mai 

timpurie diminuare. Cea mai amplă reducere apare în Bulgaria, unde au 

scăzut de aproximativ 6 ori în intervalul T3.2007-T2.2009, urmată de 

România şi Polonia, unde ISD s-au înjumătăţit. Investiţiile de portofoliu, 

după un şoc negativ de la finele lui 2008, cauzat de incertitudinea de pe 

pieţele financiare, au început treptat să crească. Cauza poate fi acoperirea 

necesarului de finanţare a guvernelor, băncilor şi companiilor nonfinanciare. 

Totodată, investiţiile în titluri de stat, considerate mai sigure, pot constitui o 

altă cauză a creşterii acestor investiţii în ţări în care efectele crizei au fost 

simţite mai puţin (Cehia, Polonia şi Slovenia), ale căror economii sunt 

considerate mai stabile. Finanţarea externă prin împrumuturi şi transferuri a 

fost cea care a înregistrat scăderile cele mai puternice, începând chiar cu 

primul trimestru al anului 2008 (în România şi Bulgaria). Întreruperea 

liniilor de finanţare şi plata datoriilor existente au generat valori nete 

negative ale ”altor investiţii” primite, în toate ţările considerate. Pe de altă 

parte, împrumuturile de la FMI – în cazul Ungariei (2008-2009) şi României 

(2009-2010) –, alături de transferurile şi împrumuturile realizate odată cu 

adoptarea monedei euro – în cazul Sloveniei (2007) – au condus la 

importante oscilaţii pozitive în perioadele amintite.  

Capitalul străin nu a dat semne de revigorare (până în 2011) decât în 

două ţări (Cehia şi Polonia) din cele şase state analizate, iar economiile est-
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europene au arătat că nu pot genera suficiente investiţii şi creştere 

economică doar pe baza economisirii interne. Ca urmare, în lipsa capitalului 

străin, este de aşteptat ca celelalte patru ţări, inclusiv România, să se 

confrunte în continuare cu efecte recesioniste. Pe termen scurt, o soluţie a 

acestei probleme poate fi includerea unor surse de capital, altele decât 

statele vest-europene, afectate şi ele de recesiune. Slovenia şi Ungaria sunt 

singurele ţări în care, în perioada analizată, investiţiile din afara zonei euro 

au potenţialul de a-l înlocui pe cel din interiorul acestei zone, limitând astfel 

dependenţa de capitalul străin european.  

Corelaţia dintre reducerea veniturilor externe şi cea a absorbţiei 

interne în termeni reali este influenţată de diferenţele între ţări privind trei 

componente: venitul intern (din vânzarea internă a produselor naţionale); 

modificarea rezervelor valutare; modificarea preţurilor (interne şi ale 

importurilor); evoluţia cursului de schimb. Un rol crucial în dinamica 

venitului intern şi a cererii interne l-a avut creditarea şi, implicit, situaţia 

sistemului bancar. Spre exemplu, România este ţara a cărei absorbţie a fost 

cea mai afectată, deşi se află pe locul patru (din cele şase ţări) din punctul de 

vedere al reducerii capitalului străin. O cauză a acestei scăderi este efectul 

de bază, adică un nivel iniţial crescut artificial, prin creditare excesivă, nu 

prin venituri, urmat de o reducere drastică a creditării şi, ca urmare, a 

ritmului masei monetare. În acelaşi timp, în Bulgaria, un sistem bancar 

solid, bine capitalizat, cumulat cu încrederea în moneda internă, a 

împiedicat reducerea depozitelor (surse de creditare); rezervele monetare 

suficiente au prevenit reducerea ofertei de bani (pentru apărarea cursului 

valutar fix), iar recesiunea a fost atenuată. Oferta de bani afectează atât 

cererea de importuri, cât şi cheltuielile pentru produse naţionale, care 

constituie mai departe surse de finanţare pentru cererea internă. În funcţie de 

evoluţia cursului de schimb şi de înclinaţia consumului către bunuri 

naţionale şi bunuri străine, cheltuielile pentru cele două grupe de produse 

sunt mai mult sau mai puţin afectate. 

Cheltuirea de rezerve valutare a compensat o parte din şocul 

veniturilor externe din investiţii şi export, atenuând impactul asupra cererii 

interne, însă menţinerea cursului de schimb frânează exporturile, 

amplificând efectul recesionist al ajustării contului curent. După cum era de 

aşteptat, similitudinea dintre evoluţiile celor două variabile, în perioada 

şocului extern, este evidentă. Ţările cu reduceri consistente ale intrărilor de 

capital (Bulgaria, Ungaria, România, Polonia) prezintă şi diminuări ale 

stocului de rezerve.  

Cursul de schimb faţă de euro, în ţările unde este flexibil, a înregistrat 

şi el creşteri (deprecieri ale monedelor interne) proporţionale cu ieşirile de 

capital. Deprecierea cea mai pronunţată o întâlnim în Ungaria, Polonia şi 
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România. Teoretic, ţările care nu pot devaloriza moneda (curs fix, monedă 

unică etc.) sunt lipsite de posibilitatea stimulării soldului de cont curent prin 

această metodă şi prezintă, de regulă, şocuri mai puternice asupra cererii 

interne. Evidenţele empirice nu confirmă acest lucru: pe de o parte, Bulgaria 

înregistrează o diminuare redusă a cererii interne, relativ la şocul extern; pe 

de altă parte, Slovenia prezintă o scădere a cererii pe măsura ieşirilor de 

capital. Eficienţa cursului de schimb în ajustarea contului curent este 

limitată, după cum am menţionat mai sus, de conţinutul ridicat al 

importurilor în produsele exportate; este cazul ţărilor în care exportul este 

constituit într-o măsură considerabilă din produse prelucrate asamblate din 

componente importate. 

Ajustarea contului de capital a generat o creştere pe măsură a soldului 

de cont curent. Anul 2008 a adus schimbări semnificative în modelul de 

comerţ al celor şase state analizate. Se observă o sporire a comerţului cu 

produse de bază (alimentare şi materii prime), alături de o diminuare a 

schimburilor comerciale cu produse prelucrate, care au o elasticitate ridicată 

a cererii în raport cu veniturile. Maşinile şi echipamentele de transport 

prezintă, de asemenea, modificări semnificative, însă există diferenţe 

însemnate între ţări. 

Structura comerţului pe parteneri comerciali înregistrează modificări 

structurale, în general, nesemnificative, deoarece, odată cu declanşarea 

crizei financiare şi reducerea cererii, exportul şi importul, în cifre absolute, 

s-au diminuat în ansamblu (către toate destinaţiile). Schimbările intervenite 

sunt diferite între ţări, astfel încât nu se poate trage o concluzie clară. În 

cazul exportului, UE-12 îşi reduce uşor ponderea, ca destinaţie a exportului, 

în trei ţări – Bulgaria, Ungaria şi România –, procentele pierdute de UE-12 

revenind în mare parte Chinei, CEE şi, respectiv, Rusiei. Scăderea 

exportului către UE se datorează, în special, reorientării exportului către 

pieţe externe unde cererea nu a suferit diminuări atât de drastice. O altă 

explicaţie poate fi aceea că exportul către UE constă în mare parte din 

produse prelucrate, cu o reducere importantă a cererii în perioada crizei, pe 

când exportul către CEE sau Rusia este format în majoritate din produse de 

bază, cu o reducere mai puţin amplă. În privinţa structurii importului, 

reducerea ponderii UE-12 este mai substanţială. Ea apare în toate cele şase 

state CEE analizate, fiind mai pronunţată în Slovenia şi Cehia. Pe de altă 

parte, creşteri ale ponderii importului apar în cazul CEE, al Rusiei şi, mai 

puţin, al Chinei, fenomen ce poate fi explicat prin reorientarea 

consumatorilor către produse mai slab calitative, însă cu preţuri mai reduse 

– fapt ce le face mai atractive în noul context al reducerii veniturilor şi al 

unui grad ridicat de îndatorare a consumatorilor din CEE. 
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În ultima parte a studiului am cercetat măsura în care reducerea 

consumului de bunuri finale şi de bunuri de capital s-a realizat pe seama 

reducerii consumului de produse naţionale, respectiv de importuri. În ce 

priveşte consumul final, putem distinge două categorii: (i) ţări în care 

consumul nu a suferit modificări ample, semn că producţia internă a înlocuit 

segmentul de cerere lăsat liber de reducerea importului; acest lucru denotă o 

combinaţie a preţurilor interne şi a cursului de schimb (unde este cazul) care 

a reorientat o parte a cererii dinspre importuri către producţia internă; este 

cazul Cehiei, Poloniei şi Sloveniei; (ii) ţări în care consumul a scăzut mai 

pronunţat, scăderea distribuindu-se fie atât asupra bunurilor naţionale, cât şi 

asupra importurilor – în România şi Bulgaria –, fie preponderent asupra 

importurilor – în Ungaria. Modificările ponderii importului în consumul 

final, în perioada acută a crizei (T3.2008-T2.2009), sunt nesemnificative, cu 

excepţia Bulgariei şi Sloveniei. Consumul de bunuri de capital (investiţiile) 

au avut o creştere mai accelerată anterior crizei, dar şi o scădere pe măsură 

ulterior. Reducerile cele mai ample s-au înregistrat în România, Slovenia şi 

Bulgaria. Contracţia investiţiilor a fost amplificată şi de scăderea 

consumului intern şi extern, fapt ce a descurajat formarea de noi capacităţi 

de producţie. Ajustarea formării brute de capital fix (în termeni reali), mult 

mai puternică decât cea a consumului final, nu se opreşte în 2009 decât în 

România, Cehia şi Polonia. Pentru Bulgaria, Ungaria şi Slovenia, declinul 

investiţiilor ”se cronicizează” şi doar Bulgaria prezintă semne de stopare a 

declinului, spre finalul perioadei analizate (începutul anului 2012). Celelalte 

două țări (Ungaria şi Slovenia) continuă trendul descendent, dar nu pe 

seama investiţiilor în maşini şi echipamente; este de presupus, astfel, o 

reducere puternică a investiţiilor în locuinţe, clădiri şi amenajări etc., ceea ce 

face ca investiţiile, în ansamblu, să coboare la niveluri inferioare anului 

2005. Reducerea cheltuielilor cu bunuri de capital s-a realizat într-o mai 

mare măsură prin reducerea importurilor decât prin cheltuieli cu bunuri de 

capital produse intern.  

Concluziile de mai sus arată faptul că stoparea intrărilor de capital 

străin, alături de scăderea veniturilor din export, a avut implicaţii 

macroeconomice majore asupra economiilor afectate. Odată cu aderarea la 

UE şi liberalizarea contului de capital şi a fluxurilor comerciale, aceste ţări 

au devenit extrem de vulnerabile faţă de fluxul şi refluxul investiţiilor 

străine, dar şi faţă de cererea externă. Ca urmare, ele (ţările) nu fac decât să 

repete experienţele ţărilor emergente din trecut, cu diferenţa că sistemul lor 

financiar, deţinut de băncile străine, este mult mai stabil, fapt ce a permis 

evitarea unor crize financiare de proporţii. Efectul recesionist al contracţiei 

finanţării externe nu poate fi însă evitat. Un rol important în generarea 

acestui efect îl are şi creditarea, care este şi ea dependentă de capitalul 
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străin. Faptul că investiţiile au suferit un declin sever (care continuă pentru 

unele dintre ţările studiate), în timp ce consumul prezintă doar o plafonare a 

creşterii, este datorat într-o măsură considerabilă diminuării ofertei de 

creditare pentru companiile nonfinanciare. La această cauză se adaugă 

factori precum cererea de creditare a firmelor şi diminuarea profitului total 

şi, ca urmare, a celui reinvestit. Cea mai eficientă soluţie pentru redresarea 

economiei o reprezintă stimularea exportului, care însă este dificil de 

realizat în lipsa unui nivel înalt de competitivitate şi în condiţiile în care 

foarte multe ţări recurg simultan la această strategie.  
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Anexa 1 

 Structura comerţului pe grupe de produse, în perioada 2005-2011 
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Sursa: Date furnizate de Eurostat – International Trade. 



Anexa 2 

 Structura comerţului pe parteneri comerciali, în perioada 2005-2011 
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Sursa: Date furnizate de Eurostat – International Trade. 



Anexa 3 

 Structura comerţului pe niveluri tehnologice, în perioada 2005-2011 
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Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor furnizate de UN Comtrade. 



Anexa 4 

Clasificarea produselor după gradul de calificare a forţei de muncă şi 

nivelul tehnologiilor încorporate 

 

Grupe de produse Cod CSCI 3 (SITC 3) 

1. Produse intensive în 

forţă de muncă 

necalificată şi resurse 

naturale 

 

611,612,613,633,634,635,641,642,651,652,

653,654,655,656,657,658,659,661,662,663,

664,665,666,821,831,841,842,843,844,845,

846,848,851,894 

 

2. Produse intensive în 

tehnologii şi calificări 

inferioare 

 

671,672,673,674,675,676,677,678,679,691,

692,693,694,695,696,697,699,785,786,791,

793,812,813 

 

3. Produse intensive în 

tehnologii şi calificări 

medii 

621,625,629,711,712,713,714,716,718,721,

722,723,724,725,726,727,728,731,733,735,

737,741,742,743,744,745,746,747,748,749,

771,772,773,774,775,778,781,782,783,784,

811,893 

4. Produse intensive în 

tehnologii şi calificări 

superioare 

 

511,512,513,514,515,516,522,523,524,525,

531,532,533,541,542,551,553,554,562,571,

572,573,574,575,579,581,582,583,591,592,

593,597,598,751,752,759,761,762,763,764,

776,792,871,872,873,874,881,882,883,884,

885 

 

Sursa: UNCTADSTAT Classification – SITC  rev. 3 products, Manufactured goods by degree of manufacturing 

groupings, 08 July 2011, http://unctadstat.unctad.org/UnctadStatMetadata/Classifications/ 

UnctadStat.SitcRev3Products.DegreeOfManufacturing.Classification_En.pdf. 

http://unctadstat.unctad.org/UnctadStatMetadata/

