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Rezumat. Într-o lume globalizată şocurile exogene şi instabilitatea 
variabilelor economice corespunzătoare generează efecte negative 
asupra creşterii economice la nivelul fiecărei economii. Sensibilitatea 
ridicată faţă de şocuri reflectă vulnerabilitate economică, iar persistenţa 
factorilor şi caracteristicilor ce o determină relevă deficienţe structurale 
ale economiei. Industria este o categorie de resurse ce şi-a redus 
contribuţia la formarea PIB în ultimele decenii, dar este încă un sector ce 
semnalizează începutul unei crize. Producţia industrială în România a 
avut o revenire rapidă în 2011 comparativ cu alte ţări membre ale UE în 
baza creşterii cererii externe. Lucrarea se ocupă de expunerea industriei 
româneşti la instabilitatea economică utilizând analiza empirică a 
datelor statistice pe termen scurt. Întrucât exporturile industriei sunt 
preponderent orientate către Uniunea Europeană, canalul comercial este 
o cale principală prin care poate fi afectată creşterea economică post-
criză, dacă nu se reduce vulnerabilitatea structurală. 
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1. Introducere 
 
Globalizarea reflectă interdependenţe transfrontaliere generate de 

fluxurile economice şi conduce la apariţia pieţei globale. Cauzele acestui proces 
sunt în principal deschiderea economiilor naţionale către exterior, 
dereglementarea treptată a pieţelor, progresul tehnologic accelerat, noile 
structuri de organizare a firmelor etc.  

În acest context a apărut conceptul ştiinţific de vulnerabilitate în cadrul 
cercetării schimbărilor globale. Acest concept are un caracter multidimensional 
şi oferă un cadru util pentru analiza consecinţelor acestor schimbări asupra 
societăţilor umane (Brauch, 2011, pp. 70-71). O faţetă este vulnerabilitatea 
economică ce are diferite definiţii şi interpretări. În sensul cel mai simplu 
aceasta poate fi asociată cu o perturbare ce afectează orice formă de activitate 
economică ca urmare a expunerii la diferiţi factori ce apar sub forma unor 
şocuri externe. Riscul unei ţări de a fi afectată de şocuri depinde de mărimea şi 
probabilitatea apariţiei şocurilor, de expunerea la şocuri şi de capacitatea 
economiei de a reacţiona la şocuri.  

Vulnerabilitatea a fost până în prezent discutată cu precădere în legătură 
cu statele de dimensiuni mici (insule) şi statele cel mai puţin dezvoltate. În acest 
sens s-a propus un indice al vulnerabilităţii economice. Expunerea acestor ţări 
este dată de caracteristici intrinseci  ale economiilor lor, respectiv gradul de 
deschidere către exterior, concentrarea exporturilor şi dependenţa de importuri 
strategice. S-a pus în discuţie definiţia dimensiunii „mici”, care ar putea să ia în 
considerare populaţia şi venitul total (Srinivasan, 1986, pp. 205-18) sau 
ponderea economiei în comerţul mondial. Rezultatele altor cercetări conduc la 
concluzia că o vulnerabilitate mai mare este dată de susceptibilitatea la şocuri a 
unor economii cu un volum redus al capitalului pe unitate de muncă. Astfel 
dimensiunea „mică” este definită în termeni de raritate a factorilor de producţie 
capital fizic, cunoştinţe şi tehnologie pe unitate de muncă (Cordina, 2004,  
pp. 36-37). În acest caz conceptul de vulnerabilitate este aplicabil şi altor ţări în 
afara celor două categorii menţionate. Cercetări în domeniu au arătat că există 
economii vulnerabile care au niveluri ridicate al output-ului pe locuitor. 
Dezbaterea se desfăşoară în jurul ipotezei că riscuri economice mai mari 
determinate de vulnerabilitate au efecte importante asupra output-ului pe 
locuitor, asupra creşterii economice şi a procesului de convergenţă economică. 

Un alt concept relevant este cel de vulnerabilitate economică structurală. 
Atât timp cât vulnerabilitatea nu este rezultatul aplicării unor politici curente 
sau recente, ci provine din persistenţa unor factori sau trăsături, aceasta poate fi 
considerată „structurală” (Guillaumont, 2011, pp. 3-4). 
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 Conform unor opinii (Blomström, 1993), există avantaje atunci când se 
utilizează exportul mai degrabă decât producţia pentru măsurarea 
competitivităţii şi a avantajului comparativ. Principalul avantaj considerat ar fi 
că exporturile sunt mai relevante, întrucât pieţele internaţionale sunt mai puţin 
afectate de intervenţiile guvernamentale sau de alţi factori noneconomici. 

Teoriile moderne despre comerţ pun în evidenţă rolul firmelor, mai ales 
datorită dezvoltării firmelor multinaţionale. Paul Krugman (1985) a cercetat 
impactul rivalităţii strategice între companiile multinaţionale. Teoria rivalităţii 
strategice globale explică faptul că comerţul intraindustrial devine ceva 
obişnuit, iar firmele se luptă să domine piaţa globală şi iau decizii strategice ce 
afectează atât comerţul, cât şi investiţiile. Se face distincţie între comerţul 
intraindustrial orizontal, care se referă la exporturi şi importuri simultane de 
bunuri în cadrul unui sector şi la acelaşi stadiu de prelucrare, şi comerţul 
intraindustrial vertical, respectiv exporturi şi importuri simultane de bunuri în 
cadrul unui sector, dar aflate în stadii diferite de prelucrare (OECD, 2002). 

Lucrarea evidenţiază dinamica producţiei industriale din România în 
contextul crizei economice şi aspecte ale vulnerabilităţii economice ale acestui 
sector determinate de factori conjuncturali şi structurali.  

 
Metodologie 
 
Industria cuprinde ramurile industria extractivă, industria prelucrătoare şi 

energie electrică şi termică, gaze şi apă. Lucrarea se bazează pe analiza 
empirică a datelor statistice pe termen scurt. Pentru analiza detaliată a 
dependenţei economiei şi, respectiv, industriei de comerţul internaţional s-au 
folosit următorii indicatori: 
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c = economia analizată,  
s = toate ţările partenere,  
X = total exporturi bilaterale,              
M = total importuri bilaterale şi  
PIB = produsul intern brut. 
 
Indicele dependenţei de comerţ este o măsură frecvent utilizată pentru a 

evalua gradul de deschidere a economiei către exterior. Ceilalţi doi indicatori 
ajută la o mai bună înţelegere a vulnerabilităţii economiei la anumite tipuri de 
şocuri externe. Indicele de penetrare a importurilor măsoară proporţia în care 
cererea internă este satisfăcută de importuri, iar înclinaţia către export indică 
ponderea exporturilor în PIB. 

 
2. Tendinţe recente ale producţiei industriale  
 
Criza economică internaţională a afectat industria românească, care a 

prezentat primele semne încă din trimestrul al doilea din 2008 şi a intrat într-un 
declin accentuat începând cu luna noiembrie 2008. Scăderea producţiei în luna 
ianuarie 2009 a fost de 37 puncte procentuale faţă de luna octombrie 2008 
(maximul înregistrat înainte de declin). Amplitudinea modificărilor în nivelul 
seriilor ajustate în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate indică 
însă un decalaj mai mic, de 16,6 puncte procentuale. 

Declinul industrial în România, pe fondul crizei, a fost însă inegal pe 
ramuri ale industriei. În funcţie de evoluţia lor, ramurile pot fi grupate în trei 
categorii:  

 Activităţi industriale, care trec printr-un proces general de restructurare 
ce nu este determinat de criză. Din această categorie face parte în 
primul rând industria uşoară (Comisia Naţională de Prognoză, 2008); 

 Activităţi industriale afectate de criză, cele mai multe având ca 
destinaţie exportul; 

 Activităţi mai puţin afectate de criză, în special industria alimentară, 
care are cerere internă inelastică. 

Revenirea industriei s-a produs în 2010 cu o dinamică superioară a valorii 
adăugate brute  din industrie faţă de dinamica PIB, decalaj menţinut şi în 2011 
(figura 1). Această situaţie a condus chiar la o creştere a contribuţiei industriei 
la formarea PIB, de la 23% în 2008 la 26.4% în 2010.  

 
 
 
 



Industria – sursă vulnerabilă de relansare economică în România 
 

47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Prognoza din primăvara 2011 Comisiei Naţionale de Prognoză  
 
Sursa: Anuarul statistic serii de timp 1990-2009 şi Buletin statistic lunar nr.1/2011, INS. 
 

Figura 1. Dinamica PIB şi a valorii adăugate în industrie în România în perioada 2003-2011 
(în % faţă de anul precedent) 

 
În 2011 datele disponibile pentru semestrul I indică o menţinere a 

dinamicii producţiei industriale, cu ritmul cel mai ridicat la producţia bunurilor 
intermediare, care servesc pieţele produselor industriale şi nu direct 
consumatorii. Acest aspect este important întrucât recesiunea a fost menţinută 
de un deficit de cerere din partea  consumatorilor, astfel că a fost afectată 
cererea pentru produse finite şi nu cea pentru bunuri intermediare. 

Producţia industrială în UE-27 a atins un maxim în aprilie 2008, urmat de 
un declin al activităţii care a durat 12 luni, perioadă în care producţia a scăzut 
cu 19,1%. (Eurostat, 2011a). Se poate constata astfel o apropiere a nivelului şi 
ciclicităţii fluctuaţiilor înregistrate în România comparative cu UE. Cu toate că 
în prima jumătate a anului 2011 au apărut din nou semne de reducere a 
producţiei industriale pe ansamblul UE-27, România a avut în august 2011 faţă 
de august 2010 una dintre cele mai mari creşteri a producţiei industriale 
(+7,7%), comparabilă cu cea a Germaniei (+7,8%) şi mai mare decât cea din 
UE-27 (+5,3%). 

Există opinii potrivit cărora indicatorii de încredere în anumite ţări 
supraestimează intensitatea relansării economice. Nivelul producţiei potenţiale 
pare să fie semnificativ sub cel înregistrat înainte de criză în Franţa, Italia şi 
Regatul Unit, iar în zona euro  privită în ansamblu criza a afectat perspective de 
creştere a producţiei potenţiale. O posibilă interpretare ar fi că această criză a 
condus nu numai la o recesiune ciclică adâncă, dar şi la o deteriorare a 
perspectivei pe termen mediu şi lung a sectorului industriei prelucrătoare, 
conform percepţiei firmelor (Malgarini, 2011).  
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Investitorii sunt preocupaţi de trei canale de contagiune prin care criza sau 
consecinţele ei pot afecta ţările din afara zonei euro: finanţarea externă, sectorul 
bancar şi comerţul internaţional. Cu toate că România nu ridică probleme de 
solvenţă comparabile cu alte ţări UE, necesarul ridicat de finanţare externă 
determină vulnerabilitatea la o nouă criză de lichiditate. Probleme mari poate 
ridica însă faptul că redresarea postcriză s-a realizat în mare măsură prin 
revenirea exporturilor, deci prin canalul comerţului exterior. Dar, în lipsa 
revigorării cererii interne, prin acelaşi canal se poate induce rapid o nouă fază 
de declin. În continuare este analizat canalul comercial ca un posibil punct 
vulnerabil al economiei şi al industriei. 

 
3. Vulnerabilitate indusă de canalul comercial  
 
România este deja integrată în Uniunea Europeană din perspectiva 

comerţului intra-UE. În ultimii ani volumul comerţului exterior a crescut 
semnificativ, dar printr-o puternică dependenţă a exporturilor de importuri. 

Deficitul cronicizat al balanţei comerciale a României şi creşterea 
semnificativă a acestuia după anul 2000 (figura 2) au generat un dezechilibru 
macroeconomic ce s-a restrâns abia după declanşarea crizei. Astfel, în anul 2008 
practic a existat deficit comercial la toate marile grupe de produse care fac obiect al 
comerţului exterior, iar redresarea ulterioară s-a produs pe seama reducerii 
importurilor şi creşterii cu precădere a exporturilor de echipamente de transport.
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Sursa: Anuarul statistic serii de timp 1990-2009 şi Buletin statistic de comerţ 

internaţional nr.12 din 2010, INS. 
 

Figura 2. Soldul balanţei comerciale a României,  
pe marile categorii economice (milioane euro) 
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Cu toate că după anul 2000 structura importurilor şi exporturilor s-a 
schimbat, dependenţa economiei României de comerţul internaţional a rămas 
ridicată.  Materiile prime şi bunurile de capital destinate industriei deţin o 
pondere în totalul importurilor mai ridicată comparativ cu produsele alimentare 
şi alte bunuri de consum. Se observă o creştere accelerată a aprovizionărilor 
industriale sub formă de produse prelucrate (figura 3), ceea ce relevă caracterul 
intraindustrial vertical al comerţului României cu ţările Uniunii Europene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: Anuarul statistic serii de timp 1990-2009 şi Buletin statistic de comerţ 

internaţional nr.12 din 2010, INS. 
  

Figura 3. Importuri CIF pentru industrie (milioane euro) 
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evaluează evoluţia cererii totale pentru viitoarea producţie. Acest indice se 
calculează pentru industria prelucrătoare şi are caracter de relativă volatilitate, 
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Tendinţa comenzilor noi în industria prelucrătoare în diferite ţări ale UE-27 în 
2006-2011 (anul 2005=100%) arată că ţările cu comportamentul cel mai bun în 
perioada de criză, respectiv Polonia şi Cehia, s-au bazat pe o dinamică 
permanent pozitivă a comenzilor noi în această perioadă, iar reluarea  mai 
accelerată a trendului ciclic ascendent al comenzilor s-a efectuat mai ales pe 
seama comenzilor interne. O situaţie similară a avut Germania, cu toate că a 
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avut o scurtă perioadă de ritmuri negative ale comenzilor în anul 2009. În cazul 
României motorul au fost comenzile externe (Eurostat, 2011b). În ultimii doi 
ani se observă în România o variaţie inegală a comenzilor interne şi externe 
pentru industria prelucrătoare, dar totuşi cu valori predominant pozitive  
(figura 4). România urmează îndeaproape evoluţia economiilor principalilor săi 
parteneri comerciali din Uniunea Europeană.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: Quarterly Panorama of European Business Statistics nr.1, 2 şi 3/2011, Eurostat. 

 
Figura 4. Rate de creştere ale comenzilor interne şi externe în industria prelucrătoare din 

România, ajustate sezonier (în % faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent) 
 
Vulnerabilitatea faţă de condiţiile economice globale are mai degrabă o 

tendinţă de creştere. Acest lucru este cu atât mai probabil, cu cât cererea internă 
nu se consolidează. Dependenţa de comerţul internaţional îşi revine sau chiar 
depăşeşte nivelurile înregistrate înaintea crizei (tabelul 1). 

          
Tabelul 1 

Dependenţa economiei României de comerţul internaţional 
 2003 2008 2009 2010 
Total economie     
Indicele dependenţei de comerţ  70,03 64,88 57,93 68,98 
Indicele de penetrare a importului  36,47 34,96 30,6 35,61 
Înclinaţia către export  29,64 24,06 24,77 30,6 
Industrie     
Indicele dependenţei de comerţ  … 278,4 232,0 255,6 
Indicele de penetrare a importului  … 100,3 97,5 107,5 
Înclinaţia către export  …  100,5    96,6 110,2 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor din Anuarul Statistic al României, România în 
cifre 2011 şi Buletin statistic de comerţ internaţional nr. 12 din 2010, INS. 
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Economia României prezintă un indice al dependenţei de comerţ cu valori 
ridicate ce tind să revină la 70% după 2010. Acesta reflectă o mare deschidere 
către economia internaţională, cu precădere către ţările UE. Integrarea industriei 
în circuitul internaţional cu produse industriale este însă cu mult mai ridicată, cu 
un indice de dependenţă de 255%. Insuficienţa acestui indicator este aceea că 
nu reflectă expunerea structurală a economiei/sectorului analizat. 

Rata de penetrare a importurilor ce indică autosuficienţa este reprezentativă 
pentru vulnerabilitatea economiei. Atingerea unor valori ce depăşesc 100%  în 
cazul industriei arată o puternică tendinţă de reexport şi, respectiv, o piaţă internă 
relativ slabă ce absoarbe numai în mică măsură importurile. Înclinaţia către export 
ce atinge valori similare arată o relativă simetrie faţă de dependenţa de importuri. 
Astfel, este de aşteptat ca orice declin al pieţelor externe să se regăsească în 
restrângerea simultană a importurilor şi exporturilor industriale.   

Structura exporturilor României în semestrul I 2011 indică o 
predominanţă a produselor industriale intermediare de nivel tehnologic mediu şi 
scăzut (tabelul 2).  

Tabelul 2  
Top 10 grupe de bunuri exportate în ţările Uniunii Europene în perioada 1.I-30VI 2011 

 Mil. euro Ţări destinatare Cod 
N.C. EXPORT -FOB total 15.757,7  

85 Maşini, aparate şi echipamente electrice; 
aparate de înregistrat sau de reprodus 
sunetul şi imagini de televiziune 

3.213,4 76,2% către Germania, Italia, Ungaria, 
Regatul Unit, Franţa, Republica Cehă 

87  Automobile, tractoare şi alte  vehicule  
terestre 

2.130,5 77,3% către Germania, Franţa, Italia, 
Spania, Belgia 

84 Cazane, turbine, motoare, aparate şi 
dispozitive mecanice, părţi ale acestora 

1.430,8 79,4% către Germania, Franţa, Italia, 
Ungaria, Polonia, Olanda, Austria 

62  Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,  
altele decât tricotate sau croşetate 

840,6 89.5% către Italia, Germania, Regatul Unit, 
Franţa 

94  Mobilă; aparate de iluminat şi alte 
articole  similare; construcţii prefabricate 

677,4 76% către Germania, Franţa, Italia, 
Olanda, Regatul Unit, Spania 

40  Cauciuc şi articole din cauciuc 647,8 74,9% către Germania, Franţa, Italia, 
Ungaria, Spania, Polonia, 

64  Încălţăminte şi părţi ale  acesteia 623,2 87,7% către Italia, Austria, Germania, 
Franţa, Ungaria 

73  Produse din fontă, fier  şi oţel 522,4 77,7% către Italia, Germania, Franţa, 
Olanda, Polonia, Bulgaria, Spania 

72  Fontă, fier şi oţel 482,0 77,6% către Germania, Italia, Grecia, 
Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Polonia 

27  Combustibili şi uleiuri minerale; 
materii bituminoase; ceruri minerale 

456,0 82,3% către Bulgaria, Ungaria, 
Germania, Malta 

 TOTAL 11.024,1  
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Buletin statistic comerţ internaţional nr.7 /2011, 

INS. 
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Dacă avem în vedere că acest export se bazează pe un flux major de 
importuri sub formă de aprovizionări industriale cu produse prelucrate, se poate 
aprecia că industria are o problemă de vulnerabilitate structurală.  

4. Concluzii  
Industria în România a semnalizat înaintea altor sectoare economice 

intrarea în criză şi a prezentat o dinamică accelerată de recuperare în 2010 şi 
2011. Această revenire este determinată de relansarea cererii externe din partea 
unor parteneri comerciali principali din zona euro, în special Germania şi 
Franţa. Acesta este un argument ce demonstrează gradul relativ ridicat de 
convergenţă a ciclurilor economice, determinată de adâncirea integrării. 
Dependenţa semnificativă a industriei României de comerţul internaţional 
constituie o vulnerabilitate economică în condiţiile unei pieţe interne stagnante. 
Deşi comerţul intraindustrial vertical este un fenomen frecvent pe pieţele 
globale, faptul că structurile de producţie ale industriei acoperă numai o parte a 
lanţului valoric al produselor finite, de regulă cu valoare adăugată mai scăzută, 
determină vulnerabilitatea structurală a sectorului. Creşterea cererii interne şi 
consolidarea unor segmente ale producţiei industriale cu valoare adăugată mai 
mare sunt soluţii pe termen lung pentru reducerea riscurilor determinate de 
apariţia şocurilor externe. 
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