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Rezumat. În lucrarea de faţă am determinat şi mai apoi interpretat 

impactul fluctuaţiilor cursului de schimb asupra unor variabile ce 
caracterizează schimburile comerciale ale României. Este interesant de 
cercetat nu doar sensul relaţiei care e în concordanţă cu teoria economică, 
ci intensitatea legăturii între variabile şi lagurile cu care aceste 
interdependenţe se manifestă. În contextul unor turbulenţe economice 
mondiale semnificative şi ale unor riscuri financiare, politice şi sociale tot 
mai mari ce conduc la o scădere a cererii agregate la nivel mondial şi nu 
numai, competitivitatea externă devine o variabilă cheie în ceea ce priveşte 
reluarea creşterii economice în România ca proces integrat în evoluţia 
agregată a economiei Europei. 
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1. Introducere 
 
Moneda şi evoluţia acesteia în raport cu alte devize vizează atât stabilitatea 

internă a unei economii şi mai exact gradul de ocupare la nivelul NAIRU şi 
implicit stabilitatea preţurilor interne, a cererii şi ofertei de monedă, inclusiv a 
ratei dobânzii, cât şi  stabilitatea externă, în termenii unui deficit de cont curent 
sustenabil şi relativ uşor de finanţat. Inflaţia şi cursul valutar  nominal sunt 
elemente interdependente, care reflectă evoluţia echilibrată şi sustenabilă a 
economiei naţionale.  

Ca urmare a complexităţii subiectului privind fluctuaţiile monedei ca 
rezultantă a evoluţiei economiei naţionale, în acest articol am abordat problema   
impactului volatilităţii cursului de schimb asupra evoluţiei componentei 
comerciale şi în special a categoriilor de bunuri exportate, exportul fiind o 
componentă importantă în termenii asigurării stabilităţii economice în România şi 
mai apoi a relansării economiei naţionale. Volatilitatea cursului valutar reprezintă  
rezultatul  dinamicii economice interne şi al măsurilor de politică economică 
adoptate, dar şi al evoluţiilor economice pe pieţele internaţionale. Impactul  
evoluţiilor pe plan mondial asupra monedei naţionale este justificat prin 
dimensiunea economiei româneşti şi prin gradul mare de deschidere al acesteia. 
Astfel, ne-am propus  determinarea şi analiza corelaţiei  dintre evoluţia cursului 
de schimb şi evoluţia  schimburilor comerciale interstatale. 

Am structurat acest demers ştiinţific în patru părţi, pornind de la cadrul 
teoretic relevat de literatura de specialitate, evoluţia începând cu anul 2006 a 
principalilor indicatori macroeconomici relevanţi pentru tema cercetată, aplicarea 
unor procedee cantitative pe date aferente economiei româneşti pentru a determina 
corelaţia între variabilele alese (curs de schimb, inflaţie, export, import), 
evidenţierea rezultatelor obţinute şi interpretarea acestora şi în final formularea 
unor concluzii.   

 
2. Cadrul teoretic 
 
În literatura de specialitate subiectul este dezbătut intens încă din anii 1980, 

de când comerţul internaţional a devenit din ce în ce mai intensificat. În plus, din 
anii 2000 aspectele legate de subaprecierea sau supraaprecierea cursului de 
schimb sunt discutate mai ales în legătură cu efectele asupra creşterii economice, 
asupra echilibrului contului curent, consumului intern şi exportului de bunuri. 

Studiile de specialitate evidenţiază o varietate de rezultate. Razin şi Collins 
(1999) au arătat faptul că o supraevaluare a monedei naţionale poate stopa 
creşterea economică, aceleaşi rezultate fiind obţinute şi de către Rajan şi 
Subramanian (2009) sau Gala (2008). Alte studii au demonstrat că o subevaluare a 
monedei naţionale poate impulsiona creşterea economică (Berg, Miao, 2010). 
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Relaţia dintre cursului de schimb şi exporturi a fost analizată de un număr 
mare de cercetători şi, în particular, a fost analizat efectul unei deprecieri a 
monedei asupra exporturilor. Fang et al. (2006) au studiat efectul asupra 
exporturilor a creşterii cursului de schimb pentru un grup de economii din Asia 
(Malaiezia, Thailanda, Indonezia, Japonia, Filipine, Singapore, Republica Koreea 
şi Taipei), iar rezultatele au arătat că  efectul unei deprecieri a monedei naţionale 
este slab şi variază de la o ţară la alta. 

Pe de altă parte, Wang şi Ji (2006) s-au concentrat asupra comerţului 
internaţional al Chinei (pe parcursul perioadei 1986-2003) şi au arătat yuanul că 
chinezesc nu a avut nicio influenţă asupra exporturilor sau importurilor. Câteva 
rezultate interesante au fost obţinute în cazul analizei lirei turceşti şi a influenţei 
acestei monede asupra importurilor şi exporturilor din Turcia. În primul rând, 
Aydin et al. (2004) au studiat situaţia dintre anii 1987-2003, iar concluzia acestora 
a fost că rata de schimb nu are nicio influenţă asupra exporturilor, dar influenţează 
importurile. În al doilea rând, Binatli şi Sohrabji (2009) au analizat perioada 1999-
2008, iar rezultatele acestora au arătat că o depreciere a lirei turceşti are un efect 
negativ atât asupra importurilor de bunuri, cât şi asupra exporturilor. 

Bernard şi Jense (2004) au cercetat economia Statelor Unite ale Americii 
din perioada 1987-1992 şi au evidenţiat faptul că variabilitatea cursului de schimb 
a fost un determinant important al creşterii exporturilor.  

Lemmers şi Vancauteren (2009) au analizat  comerţul exterior al Olandei 
între 1978-2007 şi au găsit că o variaţie a cursului euro – dolar de 10% în sensul 
scăderii reduce exporturile olandez cu 1,8%, dar nu are niciun efect notabil asupra 
importurilor. De asemenea, aceştia s-au concentrat şi pe efectele cursului de 
schimb asupra bunurilor reexportate şi legătura acestora cu exporturile Olandei 
din perioada 1996-2007. Dacă se înregistrează o depreciere accelerată a dolarului 
faţă de euro  în trimestrul precedent, aceasta are un efect negativ asupra volumului 
bunurilor reexportate din trimestrul următor (o depreciere de 10% a dolarului faţă 
de euro conduce la o scădere de 2,9%). 

 Pentru cazul României, Ghiba (2010) a analizat  relaţia dintre cursul de 
schimb şi comerţul internaţional (perioada 2005-2010, serii de date lunare) şi a 
arătat faptul că o depreciere a leului românesc are un efect minor asupra creşterii 
importurilor iar relaţia cu importurile este, de asemenea, extrem de slabă. 

Studiul nostru are ca orizont temporal de analiză perioada 2006-2011 pentru 
serii de date cu frecvenţă lunară. S-a ales ca an iniţial 2006 deoarece în acest an  
s-a făcut liberalizarea completă a contului de capital, iar volatilitatea  fluxurilor de 
capital a crescut în România din această perioadă. Am estimat atât  elasticitatea şi 
importurilor la variaţia cursului de schimb, cât şi elasticităţile diferitelor grupe de 
bunuri exportate de către România spre ţările partenere. Grupele de bunuri 
exportate au fost definite după baza de date Eurostat, în: materii prime, 
combustibili minerali, lubrifianţi şi alte materiale conexe, alimente, băuturi şi 
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tutun, produse chimice şi ale produse conexe, alte bunuri prelucrate, maşini şi 
echipamente de transport. 

În paragrafele următoare sunt prezentate evoluţiile din perioada 2006-2011 
ale cursului de schimb leu-euro şi ale altor factori care, în opinia noastră, au o 
mare influenţă asupra exporturilor României şi a competitivităţii acestora pe plan 
extern. Este evident că doar deprecierea monedei naţionale nu poate ca face 
bunurile exportate să aibă o creştere a cererii pe pieţele externe. Alţi factori care 
ţin fie de cadrul economic intern, fie de cel extern influenţează cererea 
partenerilor internaţionali şi am analizat în acest sens evoluţia importurilor din 
principalele state partenere ale României, evoluţia producţiei industriale, a 
investiţiilor străine directe, a bunurilor intermediare importate şi apoi folosite în 
producerea de bunuri exportate şi, ca un ultim factor, stimulentele fiscale. 

În perioada analizată trendul cursului de schimb a fost descendent între 2006 
şi 2007, pentru ca după ultimul trimestru din 2007 moneda naţională să înceapă să 
se deprecieze şi să atingă un nivel maxim mediu lunar de aproximativ 4,3 lei 
pentru un euro. Aşa cum arată figura de mai jos, în ultimii doi ani moneda 
naţională s-a regăsit într-o bandă de variaţie de 4.1- 4.3 lei pentru un euro. 

  

 
Sursa: BNR. 

 
Figura 1. Evoluţia cursului de schimb (2006-2011, date medii lunare) 

 
Figura 2 arată evoluţia exporturilor româneşti şi evoluţia importurilor din 

principalii parteneri comerciali (Germania, Franţa, Italia etc.). Cea mai mare parte 
a exporturilor româneşti sunt către statele din zona euro şi din Uniunea Europeană 
şi se observă o relaţie pozitivă între evoluţia cererii externe a acestor state şi 
exporturile României. De asemenea, Germania este primul partener comercial al 
României (cu o pondere de 18,5% în totalul exporturilor în trimestrul 2 din anul 
2011), iar evoluţiile din Germania au o influenţă semnificativă asupra exporturilor 
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naţionale. Figura 3 arată o evoluţie similară a producţiei industriale din România 
şi Germania, şi se poate observa că o creştere a producţiei industriale în Germania 
conduce şi la o creştere a industriei din România.  

 

 
Sursa: Eurostat. 
 

Figura 2. Evoluţia importurilor în principalii parteneri comerciali  
şi a exporturilor României (trimestru la trimestru) 

 

 
Sursa: Eurostat. 
 

Figura 3. Evoluţia producţiei industriale în România şi Germania  
(rată de creştere de la lună la lună) 

 
În figura 4 este prezentată evoluţia investiţiilor străine directe (ISD) atrase 

în România între 2003 şi 2010. Cele mai multe ISD atrase au fost în anii 2006 şi 
2008, aproximativ 9 miliarde de euro pe an. După anul 2008, fluxurile de ISD  
s-au redus atât în 2009 (o scădere cu 63,3% faţă de anul 2008), cât şi în 2010 (o 
scădere cu 36,4% faţă de anul precedent).   
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Literatura de specialitate consideră că atragerea de ISD este un factor 
esenţial în procesul de catching-up al ţărilor aflate în dezvoltare şi un pilon pentru 
competitivitatea economiei. Din punctul de vedere al sectoarelor economice care 
au atras fluxuri de investiţii străine (conform BNR – Raportul asupra ISD, 2010), 
cele mai multe ISD au fost localizate în sectorul industriei prelucrătoare (atrăgând 
32% din totalul investiţiilor străine). În acest sector cele mai performante industrii 
sunt cele de procesare a ţiţeiului, produsele chimice, cauciucul şi produsele 
plastice (6,9% din total), metalurgia (5,3%), echipamentele de transport (4,9%) şi 
industria alimentelor, băuturilor şi a tutunului (3,9%).  

Alte activităţi care au atras o pondere semnificativă de ISD sunt reprezentate 
de către intermedierea financiară (reprezentând 19,1% din total), comerţul cu 
amănuntul şi cu ridicata (12,4%), construcţii şi tranzacţiile imobiliare (9%), 
tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (5,9%). 

 

	

 
Sursa: BNR. 
	

Figura 4. Evoluţia fluxurilor ISD (2003-2010)	
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Următorul factor care este considerat important este cel reprezentat de 
facilităţile fiscale care au efect fie direct asupra exporturilor, fie indirect dacă sunt 
adresate sprijinirii producţiei care apoi să poată fi exportată. În acest din urmă caz 
un rol decisiv în România îl pot avea instrumentele financiare ale Eximbank, prin 
care se poate facilita accesul la finanţare  sau garantare al firmelor interesate în a-şi 
creşte competitivitatea şi comercializa produsele în afara graniţelor. De asemenea, 
pe lângă influenţe de natură internă, pot exista şi alte influenţe asupra exporturilor 
datorate programelor  care au loc în ţările partenere ale României. Un exemplu în 
acest sens îl reprezintă programele de stimulare a industriei auto oferite în 
Germania în anul 2009, care au avut impact mult mai puternic în ţările din Europa 
Centrală şi de Est, exporturile de maşini crescând susţinut atât în Cehia, cât şi în 
România sau Polonia. 

Ultimul element analizat care influenţează exporturile este cel referitor la 
bunurile intermediare importate. Acestea intră apoi în producţia bunurilor finale 
care fie sunt folosite pentru a satisface cererea internă, fie sunt exportate către 
pieţele externe. Tabelul de mai jos arată faptul că ponderea acestora a fost cea mai 
ridicată în totalul importurilor atât în anul 2008, cât şi în anul 2009 şi prin urmare 
apare o influenţă din partea acestora asupra exporturilor viitoare. 

 
Tabelul 1 

Importul pe stadii  ale producţiei 
 2008 

(milioane euro) 
2008 

(milioane euro) 
Structură (%) 

2008 2009 
TOTAL 52.834 35.955 100,0 100,0 
Materii prime 7.269 3.953 13,8 11,0 
Bunuri intermediare 24.511 18.345 46,4 51,0 
Bunuri de capital 12.646 6.619 23,9 18,4 
Bunuri de consum 8.408 7.038 15,9 19,6 

Sursa: INS, BNR. 
 
3. Analiza empirică pe cazul României 
 
În vederea stabilirii relaţiilor existente între variabilele modelului am decis 

realizarea câtorva regresii simple şi multifactoriale urmărind astfel evidenţierea 
principalelor dependenţe şi cauzalităţi între indicatorii analizaţi.  

Prima relaţie de dependenţă analizată este cea dintre variabila endogenă IPC 
şi variabila exogenă curs de schimb (tabelul 2), construind în acest sens o regresie 
liniară simplă pentru perioada Februarie 2006 - Februarie 2011. Primul pas a fost 
eliminarea factorilor sezonieri ce pot perturba evoluţia normală a unei serii după 
care a fost realizată o staţionarizare a celor două serii de date şi calculul 
diferenţelor de ordinul I pentru seria curs de schimb.  

Putem observa astfel existenţa unei strânse dependenţe între variabila curs 
de schimb şi variabila IPC în cazul economiei româneşti, existând o probabilitate 
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destul de scăzută ca valoarea coeficienţilor variabilelor analizate să fie zero.  Este 
esenţial însă să înţelegem că relaţia de dependenţă nu implică şi o relaţie de 
cauzalitate între cele două variabile. O relaţie cauzală poate fi tradusă astfel: 
modificările trecute ale cursului de schimb sunt cauza creşterii IPC în prezent, 
relaţie ce poate fi demonstrată prin intermediul unor teste Granger de cauzalitate. 

 
Tabelul 2 

 Relaţia IPC – Curs de schimb 
 

	
Sursa: rezultate obținute cu ajutorul programului Eview 5. 

	
În continuare ne-am îndreptat atenţia spre stabilirea relaţiei existente între 

variabila exogenă curs de schimb şi variabila endogenă exporturi (tabelul 3), 
construind în acest sens o altă regresie simplă pentru aceeaşi perioadă de timp.  
Rezultatul indică existenţa unei relaţii directe între cele două variabile astfel că 
deprecierea cursului de schimb şi exporturile înregistrează evoluţii în acelaşi sens. 
Există o probabilitate foarte redusă ca coeficientul cursului de schimb să fie zero, 
coeficientul Durbin Watson situându-se şi el în cadru intervalului ce atestă o 
autocorelare foarte slabă a erorilor.  Rezultatul testului R-squared nu indică  o 
apropiere a modelului de realitatea economică însă trebuie spus că relevanţa 
acestui coeficient este foarte scăzută în cazul regresiilor liniare.  
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Tabelul 3 
Relaţia exporturi – curs de schimb 

 

 

Sursa: rezultate obținute cu ajutorul programului Eview 5. 
 
În ceea ce priveşte  importurile şi cursul de schimb (tabelul 4), rezultatul 

obţinut indică existenţa unei relaţii inverse între cele două variabile supuse 
analizei, cu alte cuvinte o creştere a cursului de schimb ce poate fi tradusă ca o 
depreciere a monedei naţionale conduce la o scădere a importurilor. Relaţia 
indirectă poate fi observată prin intermediul valorii înregistrate de coeficientul 
cursului de schimb (-241,30). Totodată probabilităţile  reduse ca coeficienţii 
variabilei să fie zero atestă veridicitatea regresiei construite. 

 
Tabelul 4 

Relaţia importuri – curs de schimb 
 

 
Sursa: rezultate obținute cu ajutorul programului Eview 5. 
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O testare mai simplă pentru a stabili dependenţa comerţului exterior de 
fluctuaţiile cursului de schimb poate fi calculul coeficientului de corelaţie. În 
cazul economiei româneşti rezultatele au arătat existenţa unui coeficient de 0,367 
între variabila curs de schimb şi variabila exporturi, precum şi existenţa unui 
coeficient de 0,336 între cursul de schimb şi importuri.  Valorile acestor doi 
coeficienţi nu fac decât să întărească ideea cum că în România dependenţa 
comerţului de evoluţia cursului de schimb este relativ scăzută, alţii fiind factorii 
care stau la baza procesului comercial.  

În continuare am verificat relaţiile dintre cursul de schimb şi exporturi prin 
intermediul regresiei multifactoriale (tabelul 5). Spre deosebire de prima regresie 
realizată ce includea aceste două variabile, aici am introdus o nouă variabilă 
exogenă, şi anume exportul cu un decalaj de un lag, încercând astfel să stabilim 
cum influenţează exportul trecut volumul exporturilor prezente (se creează  
aşa-numitul efect de reputaţie, iar creşterea exporturilor în trecut generează 
sporirea exporturilor în prezent).  În plus, cursul de schimb are la rândul său un 
decalaj de patru laguri, ceea ce înseamnă că urmărim dependenţa exporturilor 
prezente de evoluţia cursului de schimb înregistrat în urmă cu patru luni.  

 
Tabelul 5 

Dependenţa de exporturile precedente 
 

	
Sursa: rezultate obținute cu ajutorul programului Eview 5. 

	
 
În ultima fază a analizei au fost testate relaţiile dintre cursul de schimb şi 

diferite grupe de bunuri exportate şi în tabelul de mai jos am sintetizat rezultatele 
obţinute. 
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Coeficientul de elasticitate existent între curs de schimb şi exportul de 
alimente este de 0,87, ceea ce indică existenţa unei strânse dependenţe între 
variabila exogenă curs de schimb şi variabila dependentă export de alimente. La o 
creştere cu o unitate a cursului de schimb exporturile de alimente cresc cu 0,87 
unităţi. Trebuie spus că influenţa cursului de schimb asupra exporturilor de 
alimente se manifestă cu o întârziere de patru laguri, ceea ce înseamnă că o 
depreciere a monedei naţionale va afecta nivelul exporturilor cu întârziere şi nu 
imediat. Această evoluţie explică existenţa anumitor contracte încheiate între cele 
două părţi anterior desfăşurării efective a procesului de export, contracte ce nu pot 
fi anulate ca urmare a evoluţiei monedei respective. 

Exporturile prezente de alimente sunt influenţate şi de exporturile lunii 
anterioare, ceea ce înseamnă că se creează aşa-numitul efect de reputaţie. O 
sporire a exporturilor în trecut generează o sporire a exporturilor prezente. 

Coeficientul de elasticitate ce se stabileşte între  exporturile de mijloace de 
transport  şi cursul de schimb arată că la o sporire cu o unitate monetară a cursului 
de schimb va avea loc o sporire cu 0,17 u.m. a exporturilor. Acest coeficient este 
mai redus decât în situaţia produselor alimentare, ceea ce înseamnă că dependenţa 
exporturilor de cursul de schimb este mult mai mare în cazul bunurilor de consum 
decât în cazul mijloacelor de transport. 

Interesant este însă că aşa-numitul efect de reputaţie se manifestă mult mai 
puternic în cazul exporturilor de mijloace de transport decât în cazul bunurilor 
alimentare. La o creştere cu o unitate monetară a exporturilor în trecut (un lag de o 
lună) va avea loc o creştere cu 0,84 unităţi în prezent. 

În ceea ce priveşte relaţia de dependenţă existentă între cursul de schimb şi 
evoluţia exporturilor (de combustibili, bunuri de capital şi produse chimice) există 
o influenţă mult mai scăzută a cursului de schimb asupra exporturilor din aceste 
categorii de bunuri (după cum se poate observa puţin mai jos). 

Din punct de vedere econometric coeficientul Durbin Watson se situează în 
cadrul intervalului (d2, 4-d2)  ce atestă o lipsă a autocorelării erorilor, în timp ce 
rezultatul testului F-statistic (FC > FTAB)  indică un model reprezentativ. Valoarea 
de peste 0,60 a coeficientului R2 în toate cele trei cazuri susţine corectitudinea 
modelului, arătând astfel cât de mult se apropie modelul de realitatea economică. 

Rezultatele regresiilor realizate arată o dependenţă mult mai ridicată între 
cursul de schimb şi exportul de alimente comparativ cu relaţia ce se stabileşte 
între cursul de schimb şi restul de bunuri ce merg la export (mijloace de transport, 
combustibili, bunuri de capital şi produse chimice). Trebuie spus însă că modelul 
nu surprinde decât o mică parte din realitate întrucât lipsesc variabile exogene 
esenţiale şi în special variabile calitative (dummy) ce afectează semnificativ 
veridicitatea modelului. 
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Tabelul 6 
Influenţa cursului de schimb asupra grupurilor de bunuri exportate 

Variabilă endogenă Variabile exogene Coeficient de 
elasticitate 

Interpretare 

Alimente Alimente (-1) 
Curs (-4) 

0,873329 La o creştere cu o unitate a cursului de 
schimb exporturile de alimente cresc cu 
0,87 um 

Echipamente de 
transport 

Echipamente de 
transport (-1) 
Curs  (-4) 

0,174387 La o sporire cu o unitate monetară a 
cursului de schimb va avea loc o sporire cu 
0,17 um a exporturilor 

Combustibili Combustibili (-1) 
Curs (-4) 

0,028525 O depreciere a leului cu o unitate monetara 
conduce la o sporire cu 0,02 um a 
exporturilor 

Bunuri de capital Bunuri de capital (-1)
Curs (-4) 

0,228317 O creştere a cursului de schimb va duce la 
o sporire cu 0,22 um a exporturilor 

Produse chimice Produse chimice(-1)
Curs (-4) 

0,147351 O creştere a cursului de schimb cu o 
unitate sporeşte exporturilor cu 0,14 um 

Sursa: rezultate obținute cu ajutorul programului Eview 5. 
 
4. Concluzii 
 
Fluctuaţiile cursului de schimb au un impact semnificativ asupra evoluţiilor 

diverselor variabile cheie la nivelul unei economii. Analiza calitativă şi cea 
cantitativă denotă existenţa unei strânse dependenţe între variabila curs de schimb 
şi variabila IPC în cazul economiei româneşti, relevă de asemenea existenţa unei 
relaţii directe între variabila rată de schimb şi exporturi, precum şi o relaţie 
inversă între cursul de schimb şi importuri. Este interesant de subliniat  nu sensul 
relaţiei care e în concordanţă cu teoria economică, ci intensitatea legăturii între 
variabile şi  lagurile cu care aceste interdependenţe se manifestă.  

Rezultatele acestor regresii realizate pe date aferente economiei româneşti 
indică o dependenţă mult mai ridicată între cursul de schimb şi exportul de 
alimente comparativ cu relaţia ce se stabileşte între cursul de schimb şi restul de 
bunuri ce merg la export (mijloace de transport, combustibili, bunuri de capital şi 
produse chimice). Trebuie de asemenea menţionat faptul că, în România, o 
pondere semnificativă a factorilor de producţie destinaţi bunurilor pentru export 
sunt importaţi, ceea ce conduce la o diminuare per total a efectului de curs de 
schimb asupra exportului. 
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