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Rezumat. Competitivitatea naţiunilor lumii se datorează legăturilor 

comerciale dintre respectivele ţări şi demonstrează modul în care 
economiile naţionale administrează prezentul, în condiţiile crizei, dar, mai 
ales, viitorul acestora. Întreaga lume se află sub impactul globalizării, iar 
comerţul internaţional este considerat principalul vector al manifestării 
acesteia. 

Procesul formării entităţilor economice regionale nu este opus celui 
al globalizării. Este unul complementar. Întreaga lume a intrat în 
recesiune, începând cu ţările dezvoltate. 

Prin urmare, pentru toate economiile, inclusiv cea a României, 
principalul obiectiv este descoperirea şi punerea în aplicare a celor mai 
adecvate măsuri şi politici în vederea reducerii declinului înregistrat şi 
asigurarea, în acelaşi timp, şi a competitivităţii entităţilor economice 
naţionale. 

Comerţul internaţional trebuie să meargă înainte şi să creeze 
posibilităţile unei dezvoltări sustenabile a tuturor componentelor 
circuitului economic mondial. 
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În situaţia actuală, comerţul internaţional este caracterizat de o serie de 
fenomene şi procese foarte importante, cum ar fi: 

a) Competitivitatea economică este mereu influenţată şi în mod aproape 
decisiv de evoluţia progresului tehnic şi implementarea sa în viaţa economică şi 
socială. 

Progresul tehnic a adâncit diviziunea internaţională şi tehnologică a 
muncii, accentuând specializarea intraindustrială şi cea asemănătoare 
intraproducţiei, care a diferenţiat şi mai mult nivelul dezvoltării economice a 
ţărilor.  

b) Polarizarea schimburilor comerciale, astfel încât fiecare ţară să poată 
avea, prin poziţia sa geografică, anumite relaţii comerciale, culturale istorice şi 
politice. Acest proces este din ce în ce mai facilitat de lărgirea integrării 
economice a economiilor naţionale, care s-au eliberat de barierele comerciale 
existente. Rezultatul obţinut de Uniunea Europeană a determinat statele din 
diferite regiuni ale lumii să-i urmeze exemplul (NAFTA în America de Nord, 
MERCOSUR în America Latină, AFTA în Asia de Sud-Est etc.) chiar dacă 
obiectivele integrării nu au fost pe deplin atinse.  

c) Întărirea pieţelor financiare implică, la nivel naţional, un control mai 
riguros asupra capitalului, manifestându-se ca o constrângere asupra 
decidenţilor în domeniul politicilor comerciale, erorile fiind sancţionate mult 
mai repede. 

Problemele legate de protecţia mediului trebuie să-şi afle locul lor bine 
determinat în cadrul funcţionării procesului de comerţ şi politicilor economice, 
protejând în felul acesta două tendinţe importante: 

1. Una, cea a suporterilor globalizării, care cred că numai piaţa, prin 
mecanismul ei liber de autoreglare, de echilibru între resurse şi necesităţi, poate 
rezolva chestiunile ecologice prin intermediul negocierilor şi compromisurilor 
economice.  

2. Pe de altă parte, opozanţii globalizării cred că piaţa este cauza lipsei de 
echilibru şi a efectelor negative care se manifestă la nivelul mediului, în timp ce 
protecţia naturii este posibilă numai prin mijloace extraeconomice; 

Noi credem că nici una din aceste opinii nu este adevărată, considerând că 
pentru anumite resurse naturale sau probleme ecologice se poate apela la piaţă 
pentru a rezolva problemele, în timp ce pentru altele se preferă căile 
extraeconomice. 

Instrumentele politicilor comerciale vor rămâne aceleaşi, luând de 
asemenea în considerare posibilitatea de a apărea unele noi, ajustate la 
realitatea, care nu poate fi anticipată. În ultimul deceniu al secolului 20, 
principala preocupare a politicilor comerţului mondial a fost liberalizarea 
activităţilor economice şi comerciale. De fapt, mai mult sau mai puţin, toate 
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guvernele au luat măsuri de întărire a rolului firmelor private şi de eliminare a 
barierelor care apar în calea schimburilor comerciale.  

Analizând evoluţia comerţului internaţional a ultimelor două decenii se 
pot evidenţia şi prevedea mai multe trăsături pentru viitor: 

Mai întâi, cu cât e mai rapidă tendinţa de creştere a comerţului mondial în 
comparaţie cu produsul mondial va rămâne lent, în special deoarece au fost 
create anumite premise capabile să stimuleze comerţul mondial, cum ar fi: 
existenţa de pieţe mai deschise şi mai competitive, cu un comerţ în plină 
dezvoltare, creşterea investiţiilor străine directe, o rată scăzută a inflaţiei, 
reducerea deficitelor bugetare în multe ţări şi altele. 

În al doilea rând, creşterea şi diversificarea comerţului serviciilor va 
continua, în timp ce rolul economiei statelor va fi din ce în ce mai important, iar 
implementarea noilor tehnologii şi a mijloacelor de telecomunicaţii va permite 
dezvoltarea acestui sector economic special. 

La fel cu acesta, ponderea materiilor prime va continua să scadă 
concomitent cu creşterea produselor manufacturate cu înalt nivel de progres 
tehnic. Această evoluţie va determina intensificarea procesului de creştere a 
dependenţei ţărilor slab dezvoltate, al căror comerţ se bazează pe materii prime 
sau pe produse care sunt în primele lor faze de lucru. 

Ca o contrapondere, intensificarea preocupărilor referitoare la integrarea 
diferitelor state în zonele comerţului liber ar putea intensifica cooperarea 
internaţională legată de comerţul global şi o scădere a datoriilor externe ale celor 
mai sărace ţări (acest lucru, în condiţii normale de dezvoltare la nivel mondial). 

Tendinţele regionalizării au sporit concomitent cu tendinţele globalizării. 
Regionalizarea şi acordurile preferenţiale au ajuns fie ca sursă de fragmentare fie 
ca armă de negociere, fie chiar ca un mod intermediar al liberalizării schimburilor. 
După opinia unor specialişti (Petiteville, 1997) regionalizarea a apărut din cauza 
temerii unui eşec global al negocierilor multilaterale ce a condus la căutarea acelor 
soluţii care ar putea garanta liberalizarea comerţului regional. 

Totuşi, globalizarea şi raţionalizarea trebuie văzute ca două procese 
complementare. Regionalizarea nu trebuie să ducă la fragmentarea sistemului 
global din blocul intereselor opuse, ci la crearea de zone economice şi 
comerciale în cadrul unei economii mondiale deschise. Acesta poate fi luat ca 
un proces de tranziţie, şi nu ca alternativă pentru globalizare. Opţiunea statelor 
de a lua parte la acţiunea de cooperare din cadrul grupelor economice regionale 
trebuie subordonată intereselor naţionale de revalorificare superioară a 
potenţialului material, uman şi tehnologic. 

Dar însăşi criza a avut până acum un impact moderat asupra comerţului 
mondial. Primele două economii din Europa – Germania, care este întărită de 
exporturi, şi Franţa, au determinat o scădere a încrederii în afaceri în această 
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perioadă. Clienţii din aceste ţări, dar şi din alte state, îşi reduc cheltuielile 
datorită nivelului preţurilor materiilor prime în primul rând şi temerii de scădere 
a pensiilor şi situaţiei bunurilor lor financiare. 

Aşadar, mai multe economii europene  îşi încetinesc sau  cad în criza 
provocată de înţepătura „bulelor” domestice sau crizei economice în cazul 
Irlandei, Spaniei şi Marii Britanii. Vorbind despre Europa, trebuie să spun că în 
ceea ce priveşte comerţul între ţările europene, acest comerţ regional este 
responsabil pentru o treime din totalul mondial derulat. Drept rezultat, e posibil 
ca OMC (Organizaţia Mondială a Comerţului) să revizuiască proiectul de 
creştere a comerţului anul acesta din reducerea de şase ani de 4,5% pe care a 
prognozat-o în aprilie 2009, când a trecut în revistă cifra pentru luna următoare. 

Se poate afirma, pe bună dreptate, că de la începutul actualului secol 
asistăm la un proces de ,,detensionare” a raporturilor dintre globalizare şi 
regionalizare (ambele de natură economică), în sensul că amândouă procesele 
devin ,,cooperante”, complementare şi influenţează decisiv fluxurile şi structura 
economiei mondiale. Se vorbeşte chiar de managementul economiei mondiale, 
aspect deosebit de important în condiţiile interacţiunilor şi proceselor 
integrative tot mai numeroase şi puternice care se manifestă în lumea de azi. 
Aşa după cum afirmau mari specialişti în domeniu, Paul Krugman(1) fiind unul 
dintre aceştia, integrarea economică a devansat-o cu mult pe cea politică, astfel 
încât realităţile economice (punctual integrarea economiei mondiale) au evoluat 
mult mai rapid decât capacitatea managerială de a gestiona noile forţe 
economice şi tehnologice din cadrul economiei bazate pe cunoaştere.  

Suntem martorii, astăzi, unui lucru ce nu era de conceput în urmă chiar cu 
jumătate de secol: toate statele lumii fac comerţ (deci participă la fluxurile 
economiei mondiale) şi, mai mult însă, consumă o parte semnificativă din 
venitul lor naţional în cadrul schimburilor internaţionale. Ceea ce am încercat 
să evidenţiem în lucrarea de faţă sunt resorturile economice (mai precis ale 
economiei reale) care determină semnificativele interrelaţii dintre state în epoca 
actuală, faptul că activitatea de comerţ internaţional este considerată principala 
formă de manifestare a globalizării actuale. 

Globalizarea, despre care spuneam că prezintă o multidimensionalitate de 
forme de manifestare: economică, socială, politică, culturală, este surprinsă 
foarte exact prin analiza comerţului internaţional şi a întregului cortegiu de 
aspecte ce îl definesc: 

a. intensificarea legăturilor economice dintre statele lumii, într-un context 
al ,,comprimării” spaţiotemporale a acestor raporturi; 

b. delocalizarea şi supra (trans)-teritorialitatea; 
c. manifestarea cu putere a inovaţiilor tehnologice şi, în ansamblu, a 

revoluţionarelor tehnologii IT & C; 
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d. crearea şi buna funcţionare a pieţelor globale. 
Ceea ce am încercat în lucrarea de faţă a fost surprinderea tehnicilor şi 

mecanismelor determinante pentru un comerţ eficient şi cât mai echitabil. 
Problemele care trebuie înţelese sunt legate atât de faptul dacă, din 
manifestările globalizării, prin intermediul relaţiilor comerciale, câştigă şi cei 
mai săraci şi mai slab dezvoltaţi, dar dacă se manifestă şi elemente ale echităţii 
şi valorificării oportunităţilor ce apar (Sen, 2002). 

Mai mult, am încercat să subliniem importanţa reglementărilor 
organismelor internaţionale în domeniu, prin permanenta analiză, de natura 
unor anticipări raţionale a politicilor comerciale ale tuturor statelor participante 
la comerţul internaţional, ca şi impactul acestor relaţii asupra bunei funcţionări 
a sistemului comercial regional şi multilateral. 

Am evidenţiat rolul şi funcţionarea principalei regiuni economice a lumii, 
Uniunea Europeană, nu numai pentru faptul că reprezintă unul dintre polii 
comerţului mondial actual, dar şi pentru faptul că România face parte, de la  
1 ianuarie 2007, din această regiune economică şi trebuie să se integreze şi să-şi 
armonizeze cât mai rapid normele şi procedurile de lucru cu cele comunitare. 

Apoi, criza actuală este considerată de foarte mulţi specialişti, şi nu 
numai, ca fiind artificial creată şi întreţinută, o criză apărută la ordinul forţelor 
care conduc, în fapt, lumea de azi. Un singur nume şi exemplu, în acest sens, 
este cel al lui David Rockefeller, multă vreme preşedintele Chase Manhattan 
Bank, ce şi-a dezvoltat, în cadrul unui sistem operaţional militarizat, abilităţile 
de conducător, dar şi de creator de reţele de informare şi de influenţă. Este 
considerat ca fiind unul dintre cei ce a plănuit globalizarea mondială la 
dimensiunile ei de azi.  

Şi, nu în ultimul rând, pentru România situaţia devine din ce în ce mai grea. 
Coroborând cu situaţia declinului întregului nostru comerţ exterior din luna 
ianuarie a acestui an, în care importurile au scăzut cu o treime, iar exporturile cu 
aproape un sfert, situaţia generală a deficitului comercial al României reducându-se 
cu 60,3%. Cele mai importante reduceri la import s-au înregistrat pe partea 
relaţiilor cu statele din afara UE, de aproximativ 45 %, dar şi în relaţia cu ţările 
membre UE s-a înregistrat o scădere importantă, şi anume 34,1 %. 

La export, situaţia este la fel de complicată, ţinând cont de continua 
depreciere a leului, atât faţă de euro, cât şi faţă de dolar. Astfel, scăderea 
exporturile pe relaţia non-UE a fost de 38 %, în timp ce pentru exporturile 
realizate în celelalte 26 state membre ale Uniunii Europene diminuarea a fost 
mai mică, în jurul valorii de 19,1 %. În ceea ce priveşte structura importurilor şi 
exporturilor, putem observa că maşinile şi echipamentele de transport se 
situează pe primul loc, în ambele activităţi, cu valori medii în jur de 35%. 
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Pe de altă, parte trebuie să fim circumspecţi vizavi de prognoza evoluţiei 
comerţului nostru exterior realizată de Institutul Naţional de Statistică(2) şi care 
indică un sold al balanţei comerciale FOB-CIF(3) deficitar permanent faţă de 
anul anterior, cu valori în jur de (-)25, (-)26 mii de milioane de euro. Totul 
depinde, în asigurarea continuităţii activităţii de comerţ exterior, de sprijinul 
concret pe care statul îl poate acorda firmelor ce efectuează exporturi, precum şi 
prin informări permanente şi loiale cu ceilalţi membri ai OCDE, prin care să se 
monitorizeze fluxurile comerciale internaţionale şi să se ia măsuri operative de 
corijare şi sprijinire a tuturor celor aflaţi în momente grele, dar fără a se încălca 
obligaţiile contractuale pe care agenţii economici le-au încheiat. 

 
 

 Note 
                              

(1) Paul Krugman (născut în 1953), profesor la Universitatea Princeton, SUA, a primit 
Premiul Băncii Regale a Suediei pentru Ştiinţe Economice în memoria lui Alfred Nobel pe 
anul 2008. Acest premiu i-a fost decernat pentru ,,analizele sale privind tiparele comerţului 
şi localizarea activităţilor economice”. 

(2) Date preluate din ,,Almanahul crizei 2009”, editat de Ziarul Financiarul, 2009, p. 26. 
(3) În relaţiile comerciale internaţionale sunt cele mai defavorabile situaţii: FOB la import şi 

CIF la export, deci când importatorul român, respectiv exportatorul român, suportă 
costurile din portul sau locul de încărcare a mărfii până în ţară, respectiv costurile până în 
portul sau locul de descărcare din ţara cumpărătorului. 
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