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ÎN VITEZA A DOUA:
COMERŢUL INTRACOMUNITAR AL ROMÂNIEI

De la intrarea României în Uniunea
Europeană (UE) în anul 2007 economia
naţională nu a concurat în mod eficient pe
piaţa europeană, iar comerţul
intracomunitar a contribuit la adâncirea
deficitului comercial. În ultimii ani,
importurile comunitare au fost acoperite
de exporturile spre UE în proporţie de 80%
(82% în 2013). În acelaşi timp, fostele ţări
comuniste din zonă au obţinut surplusuri
comerciale pe piaţa unică europeană.
Aceasta din urmă este principalul debuşeu
pentru exporturi şi o sursă a importurilor
la fel de importantă pentru mai toate
membrele UE. Structura exporturilor
româneşti s-a îmbunătăţit, dar încă mai
avem de învăţat de la vecinii noştri. În cel
mai optimist scenariu, vom trece pe
surplus în relaţia cu UE în 2019. Cât timp
climatul naţional nu este favorabil
afacerilor, competitivitatea exportatorilor
va avea de suferit şi nu va reuşi să
contribuie la ameliorarea balanţei
comerciale.

însă din oferta largă de bunuri importate
cerute de consumatori şi din veniturile
companiilor locale importatoare. Mai
câştigăm şi din veniturile generate de
industriile exportatoare care se folosesc de
piaţa unică europeană. În cele ce urmează
ne propunem să vedem mai exact cum stăm
comparativ cu alte ţări din zonă la capitolul
comerţ intracomunitar şi să vedem dacă am
avut de câştigat sau nu de pe urma aderării
la UE.
În practică, o economie naţională nu poate fi
autosuficientă din lipsă de resurse
(materiale, mână de lucru, know-how etc.).
În urma alocării eficiente a resurselor într-o
economie deschisă, comerţul exterior (cu
restul lumii) se presupune că se va dezvolta.
În teorie, o ţară va importa acele bunuri şi
servicii absente de pe piaţa locală sau pe
cele ale căror costuri de producţie pe plan
intern ar fi mai mari decât din exterior. În
schimb, se va specializa pe producţia şi
exportul acelor bunuri şi servicii ale căror
costuri de producţie ar fi mai mici faţă de
costul mediu de pe pieţele internaţionale.
În ultimii 35 de ani, România şi-a schimbat
în mod radical evoluţia balanţei comerciale,
respectiv din exportator net a devenit
importator net. În ultimii ani de comunism
se urmărea goana forţată după export şi
valută cu scopul de a rambursa
împrumuturile contractate în anii ’70. După
1990 s-a făcut trecerea spre liberalizarea
economiei fără un set clar de priorităţi.

Contextul general
Accesul neîngrădit la piaţa unică europeană
ar trebui să aducă avantaje pentru statele
membre. Fără să fie în zona euro, România
are un deficit comercial din punct de vedere
contabil pentru că importă mai mult decât
exportă. Costurile de oportunitate devin
evidente dacă facem comparaţia cu
economiile similare din regiune. Câştigăm
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Astfel, o piaţă pe care odinioară abia găseai
produse de subzistenţă a făcut loc
importurilor destinate satisfacerii nevoilor
consumatorilor. Consumul intern, în
combinaţie cu restructurarea lentă a
economiei naţionale care nu producea
bunurile cerute, a condus la perpetuarea
deficitelor comerciale.
Structura balanţei comerciale indică
preferinţele consumatorilor locali pentru
bunurile şi serviciile de import, precum şi
competitivitatea producătorilor naţionali pe
pieţele externe. O balanţă negativă (deficit
comercial) nu reprezintă neapărat un lucru
grav, întrucât, în cazul României, de
exemplu, se importă bunuri pe care nu le
putem produce în ţară. Din perspectiva
economiei politice, însă, evoluţiile balanţei
comerciale sunt importante atunci când sunt
puse în contextul balanţei de cont curent a
unei ţări, modul în care deficitul comercial
este sau nu acoperit de fluxurile de investiţii
străine directe (ISD) şi de alte tranzacţii
economice şi financiare ale României cu
restul lumii, în general. Această nevoie de a
compensa deficitul comercial (exporturi mai
mici decât importuri) este determinată de
cererea de valută de pe o piaţă pentru a face
plata importurilor.
Analiza fluxurilor comerciale ale unei ţări
ne dă o măsură a gradului ei de deschidere
faţă de piaţa externă şi a competitivităţii ei
în comerţul internaţional. Contează inclusiv
nivelul de prelucrare şi valoarea adăugată a
bunurilor tranzacţionate pe pieţele
internaţionale. În cazul României este
interesant de văzut nu doar evoluţia
relaţiilor cu Uniunea Europeană (UE), ci şi
performanţele comerţului intracomunitar în
comparaţie cu alte foste ţări comuniste, ţări
aflate în tranziţie în aceeaşi perioadă cu noi
şi care au devenit ulterior membre ale UE.
Este vorba de Bulgaria, Polonia, Republica
Cehă, Slovacia, Slovenia şi Ungaria.
Legat de evoluţia cotelor de piaţă în
comerţul internaţional (Figura 1a), doar

Bulgaria şi Slovenia deţin o cotă de piaţă
mai mică decât ţara noastră. De remarcat
faptul că Polonia, de departe cel mai
performant exportator dintre ţările excomuniste membre UE, avea o cotă de piaţă
de aproximativ 1% în 2012, comparativ cu
Germania în acelaşi an, ale cărei exporturi
de bunuri reprezentau 8.2% din piaţă.
Situaţia este similară pe piaţa unică
europeană în materie de exporturi
intracomunitare (Figura 1b). Polonia şi
Republica Cehă sunt cel mai bine plasate, cu
o cotă de piaţă de 3.8% şi, respectiv, 3.5% în
2012. În schimb, de câţiva ani ponderea
României pe piaţa comunitară este undeva
la 1.1%. Germania reprezintă cel mai mare
exportator intracomunitar – cota ei de piaţă
se încadrează în intervalul 21.4%-23.4%. În
2012, Olanda a fost următorul exportator pe
piaţa unică, cu o cotă de 13.7%, urmată de
Franţa cu 9.2%. La o scală mai mică,
rezultatele de pe piaţa europeană sunt într-o
mare măsură repetate pe piaţa
internaţională, dar cu accent pe dezvoltarea
comerţului intracomunitar (excepţie
Germania, care a cunoscut un trend uşor
descendent).
Între România şi Bulgaria şi restul ţărilor
din zonă devine vizibilă o diferenţă
importantă în ceea ce priveşte importanţa
comerţului exterior. Gradul în care
Figura 1a: Cota de piaţă mondială a exporturilor
de bunuri (%)

Sursa: Eurostat
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Reorientarea comerţului exterior spre
partenerii occidentali

Figura 1b: Cota de piaţă în UE27 a exporturilor
intracomunitare de bunuri (%)

În primii ani de tranziţie s-a urmărit
liberalizarea comerţului exterior pentru
statele avute în vedere. România a semnat
Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană
care a intrat în vigoare din 1993, a devenit
membru al Organizaţiei Mondiale a
Comerţului în 1995 şi a aderat la zona de
liber schimb CEFTA (Central European Free
Trade Agreement) în 1997. Practic, România
a redus treptat şi asimetric taxele vamale la
importurile industriale din UE, eliminândule de la 1 ianuarie 2002. Uniunea Europeană
le-a eliminat la rândul ei începând cu 1
ianuarie 1997. CEFTA, în schimb, a
presupus renunţarea la taxele vamale şi la
alte restricţii de import pentru partenerii din
această zonă de liber schimb. O dată cu
aderarea la UE, ne-am aliniat politica
comercială la cea europeană şi am suprimat
orice măsură protecţionistă în relaţia cu
restul statelor membre.
România, dar şi majoritatea statelor în
tranziţie (care au participat la aceleaşi
acorduri comerciale internaţionale ca şi ţara
noastră), a fost caracterizată de reorientarea
pronunţată a comerţului exterior spre
partenerii occidentali, state membre ale UE
şi de adâncirea deficitelor comerciale.
Noi şi bulgarii suntem singurii rămaşi în
urmă raportat la comerţul exterior cu bunuri

Sursa: Eurostat

producătorii naţionali sunt orientaţi spre
export este dat de ponderea bunurilor
exportate în PIB (Figura 2). Dacă noi şi
polonezii exportăm bunuri în valoare de sub
40% din PIB, restul economiilor sunt
orientate spre export într-un grad mult mai
ridicat – peste 50% Bulgaria, peste 80%
Ungaria şi aproape 80% Republica Cehă etc.
Dimensiunea economiei pare a fi relevantă
în discuţie – ţări mari (Polonia şi România)
depind într-o mai mică măsură de exporturi
decât ţări mici precum Ungaria, Cehia sau
chiar Bulgaria. Totuşi, cota mică de piaţă
deţinută de România, în combinaţie cu
ponderea mică a exporturilor în PIB, indică
clar un potenţial de majorare a câştigurilor
de pe urma comerţului, în special
intracomunitar.

Figura 2: Grad de orientare a economiei spre exporturi (pondere exporturi în PIB)

Sursa: calculele autoarei pe baza datelor furnizate de Eurostat
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cu UE (Figurile 3 şi 4). Polonezii şi-au redus
deficitul comercial în relaţia cu Uniunea
Europeană, ajungând chiar la surplus.
Republica Cehă, Slovenia şi Ungaria au ieşit
în mod clar mai câştigate din comerţul cu
partenerii vestici - îmbunătăţirea continuă a
competitivităţii exporturilor naţionale în
cadrul pieţei unice a condus la surplusuri
ale balanţei comerciale în relaţia cu UE.
România, în schimb, se regăseşte la coada
clasamentului. Problema competitivităţii
României îşi are sursa în reformele
structurale întârziate şi este direct legată de
calitatea politicilor publice (politică
volatilă a cursului valutar, inflaţie ridicată,
fiscalitate excesivă, lipsa infrastructurii de
afaceri).

Cu excepţia bulgarilor şi românilor, celelalte
naţiuni din zonă au înregistrat performanţe
în comerţul intracomunitar, deoarece şi-au
restructurat economiile, s-au adaptat la
condiţiile externe şi au ajuns să exporte pe
piaţa comunitară mai mult decât importă.
Comparând datele Eurostat pentru comerţul
intracomunitar cu cele pentru comerţul
exterior, se observă că doar în trei cazuri
– Slovenia în perioada 1999-2009, Bulgaria
în anii 2005, 2006 şi 2012 şi România în
perioada 2010-2012 – balanţa comercială
(bunuri) cu UE a accentuat negativ deficitul
comercial pe ansamblu. Aşadar, România,
spre deosebire de restul Europei Centrale,
nu reuşeşte să facă faţă concurenţei de pe
piaţa europeană.

Figura 3: Surplusul/Deficitul comercial (bunuri) în relaţia cu UE (mil. EURO)

Sursa: Eurostat

Figura 4: Gradul de acoperire în comerţul intracomunitar cu bunuri

Sursa: calculele autoarei pe baza datelor furnizate de Eurostat
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În ceea ce priveşte dependenţa de partenerii
comerciali din UE, România se înscrie
aproximativ în trendul urmat şi de restul
statelor ex-comuniste (Figurile 5 şi 6).
Republica Cehă, Slovacia, România şi
Ungaria importă din UE între 70% şi 75%
din totalul bunurilor cerute din extern,
Polonia şi Slovenia depind în jur de 67% de
importurile comunitare, iar Bulgaria se
menţine sub 60%. Diferenţa este că, în timp
ce ponderea importurilor europene în
România s-a majorat începând cu anul 2007
(după aderarea la UE şi eliminarea completă
a barierelor comerciale intracomunitare),

ţări precum Cehia, Polonia sau Slovenia
şi-au redus dependenţa de importuri, iar
Bulgaria şi Ungaria nu au cunoscut
schimbări radicale în ultimii ani. În afară de
Bulgaria (care depinde într-o mare măsură
de importurile de combustibili minerali,
lubrifianţi etc. din Rusia), celelalte ţări au
cunoscut aceeaşi majorare iniţială la
capitolul importuri intracomunitare în
importuri totale în 2004, anul aderării lor la
Uniunea Europeană, pentru ca apoi nivelul
să se stabilizeze.
Dacă vorbim de exporturi (Figura 6),
bunurile româneşti au ajuns în proporţie de

Figura 5: Ponderea importurilor intracomunitare în total importuri

Sursa: Eurostat
Figura 6: Ponderea exporturilor intracomunitare în total exporturi

Sursa: Eurostat
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70.2% pe piaţa europeană în 2012. Republica
Cehă şi Slovacia au profitat cel mai mult de
deschiderea pe piaţa unică – peste 80% din
exporturi au avut ca destinaţie ţări din UE.
Bulgaria este singura ţară ale cărei exporturi
comunitare au ajuns să reprezinte în 2012
sub 60% din totalul bunurilor exportate.
Importanţa comerţului intracomunitar şi
dependenţa de piaţa unică are şi un revers
– în cazul unei crize economice adânci,
canalul comercial poate avea un rol în
contagiunea crizei la nivel regional.
Aşadar, în linii generale, România (ca ţară în
tranziţie), alături de Bulgaria, se numără
printre puţinele state care nu au reuşit să
extragă beneficii evidente din calitatea de
membru al pieţei comune europene. Din
punct de vedere al consumatorului,
lucrurile stau mai bine – ratele de creştere a

faptul că România s-a aflat în 2012 la acelaşi
nivel ca cel din 1999 (deficit comercial de
-4.7% din PIB), în urma tuturor statelor luate
în considerare în studiul de faţă. Fostele ţări
comuniste şi-au ameliorat consistent poziţia
balanţei comerciale, ajungând chiar la
excedente comerciale. Slovacia şi Ungaria
sunt pe primele locuri, dacă comparăm anul
2012 cu 1999, în timp ce România nu a
înregistrat niciun progres notabil.

Fluxurile de investiţii străine directe
– cheia marilor succese
Istoria contează. România s-a aflat încă din
primii ani de tranziţie la coada
clasamentului în materie de competitivitate
a exporturilor şi atragere a investiţiilor

Tabel 1: Balanţa comercială cu bunuri şi servicii ca procent din PIB

Economii în tranziţie, membre UE
Slovacia
Ungaria
Slovenia
Polonia
Republica Cehă
Bulgaria
România

1999

2004

2008

2012

-5.2
-2.7

-3.0
-3.2

-1.9
0.3

5.5
7.2

Diferenţă
2012- 1999
+10.7%
+9.4%

-4.0

-1.2

-1.9

4.8

+8.8%

-8.2
-1.1
-5.6
-4.7

-2.4
0.1
-11.3
-9.0

-4.8
2.6
-20.6
-13.1

-0.1
5.1
-2.9
-4.7

+8.1%
+6.2%
+2.7%
0%
Sursa datelor: Eurostat

importurilor au însemnat o gamă mai largă
de produse disponibile pe piaţă, inexistente
în trecut. Mai mult, o mare parte a
importurilor contribuie la reducerea
preţurilor interne, cu un impact pozitiv
asupra nivelului de trai. Reversul medaliei îl
reprezintă controlul calităţii bunurilor, în
special al produselor alimentare – multe
dintre importurile ieftine sunt de o calitate
îndoielnică.
Analiza evoluţiei deficitelor sau
excedentelor comerciale (vezi Tabel 1) arată

străine directe1 (Figura 7). Aceasta s-a
întâmplat pe fondul unor reforme ale
economiei naţionale amânate (întârzierea
liberalizării preţurilor, a privatizării
mijloacelor de producţie etc.), precum şi a
persistenţei instabilităţi macroeconomice şi
Kaminski, Bartlomiej, Ng, Francis, 2004. „Romania’s
integration into European markets: implications for
sustainability of the current export boom”, Policy
Research Working Paper Series 3451, The World Bank;
The World Bank, 2004. „Romania. Restructuring for
EU Integration—The Policy Agenda”, Vol I: Summary
Report, Report No. 29123-RO.
1
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Figura 7: Fluxurile de investiţii străine directe ca procent din PIB

Sursa: Eurostat
Sursa datelor: UNECE2 (2001, p. 189) şi Eurostat

politice (spre exemplu, schimbări frecvente
de politică fiscală, o politică monetară şi
valutară care a descurajat exportatorii etc.).

necalificată (spre deosebire de vecinii lor
care au majorat treptat ponderea
exporturilor intensive în capital şi/sau în
tehnologie)32, iar tendinţa s-a păstrat în anii
următori.
Dacă analizăm fluxurile comerciale pe
grupe de produse, observăm că România
exportă produse cu un grad mediu şi
avansat de tehnologie, anume maşini şi
echipamente de transport. Mulţumită
investiţiilor străine directe realizate în
timp de compania de automobile Renault,
exporturile de maşini şi echipamente de
transport au depăşit pentru prima oară
exporturile în articole de îmbrăcăminte în
2006. La sfârşitul anului 2007, exporturile
de textile au continuat să scadă, iar în 2009
exportul de maşini şi echipamente de
transporturi a cunoscut o nouă majorare.
Acestea din urmă sunt puternic legate de
importurile de componente.

În pofida fluxului scăzut de investiţii străine
directe, firmele străine („întreprinderi
investiţii străine directe”) au fost principalii
contribuitori la creşterea volumului
exporturilor româneşti (vezi Tabel 2).
Fluxurile de ISD din România au avut un rol
foarte important în comerţul exterior
deoarece au însemnat prezenţa unui număr
mare de firme străine de dimensiuni reduse,
în special italiene şi germane. Activitatea
acestora s-a desfăşurat cu preponderenţă în
sectoarele care folosesc intensiv forţă de
muncă necalificată – textile şi încălţăminte.
În ultimii ani, ponderea lor a scăzut din
cauza exporturilor din sectorul maşinilor şi
echipamentelor de transport.
Structura comerţului intracomunitar pe
grupe de produse

United Nations Economic Comission for Europe,
2001. Economic Survey of Europe 2001, No. 1.
3
Landesmann, Michael, 2000. „Structural Change
in the Transition Economies, 1989 to 1999”, wiiw
Research Reports 269, The Vienna Institute for International Economic Studies, disponibil la http://www.econ.
jku.at/members/Landesmann/files/Workingpapers/
WIIW%20Research%20Report%20269a.pdf
2

După primii zece ani de tranziţie, România
şi Bulgaria rămâneau singurele ţări
dependente de exporturile de produse
intensive în forţă de muncă, în special
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Tabel 2: Ponderea activităţii întreprinderilor investiţie străină directă* în comerţul exterior al României

Exporturi
Importuri

2008
73.0%
62.6%

2009
69.8%
60.1%

2010
72.4%
62.5%

2011
71.4%
62.6%

2012
70.3%
62.6%

* Întreprinderea investiţie străină directă este o întreprindere rezidentă, cu sau fără personalitate juridică, în care un
investitor nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare în
cazul întreprinderilor fără personalitate juridică (sucursale).
Sursa: Rapoartele anuale ale BNR privind Investiţiile Străine Directe în România

După aderarea la Uniunea Europeană în
2007, atât exporturile, cât şi importurile de
produse agricole şi alimentare, băuturi şi
tutun au cunoscut un trend ascendent.
Aceeaşi tendinţă, în special la exporturi, se
poate observa şi în cazul Bulgariei sau al
ţărilor care au aderat în 2004, în special
Ungaria şi Polonia. Ţara noastră nu şi-a
dezvoltat însă, cel puţin deocamdată,
capacitatea de a prelucra şi stoca producţia
agricolă – nivelul exporturilor de produse
agricole depinde semnificativ de cantităţile
de precipitaţii, iar activităţile agricole au
probleme la capitolul tehnologizare,
productivitate şi eficienţă.
Avantajul comparativ al României a fost
determinat mult timp de mâna de lucru
ieftină. În combinaţie cu poziţia geografică

şi înlăturarea restricţiilor comerciale, acesta
a fãcut ca exporturile de textile şi de articole
de îmbrăcăminte şi încălţăminte să deţină
un loc fruntaş în totalul produselor
exportate. În ultimii ani, totuşi, ele şi-au
diminuat importanţa ca pondere, iar grupe
de produse ce incorporează un grad ridicat
de tehnologie (maşini şi echipamente de
transport) au înregistrat un avans. Evoluţia
în timp a structurii exporturilor
intracomunitare pe grupe de produse relevă
ajustările exporturilor româneşti din ultimii
ani. Ţări precum Ungaria, Republica Cehă,
Polonia sau Slovenia au cunoscut o
stabilitate a componenţei produselor la
export favorabilă economiei naţionale şi
balanţei comerciale.
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Structura exporturilor intra-UE27 pe grupe de produse
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Sursa: calculele autoarei pe baza datelor
furnizate de Eurostat
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Structura importurilor intra-UE27 pe grupe de produse

		

Sursa: calculele autoarei
pe baza datelor furnizate de Eurostat
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Explicaţii ale competitivităţii reduse pe
plan internaţional

Exporturile româneşti au avut de pierdut
încă din prima decadă de tranziţie, din
cauza mediului politico-economic naţional.
Întârzierea reformelor a condus la o
subdezvoltare a capacităţii de a concura cu
alte ţări europene. Pentru a fi competitivi în
comerţul exterior şi a beneficia de piaţa
unică europeană, producătorii români ar fi
trebuit să cunoască concurenţa la nivel
naţional, să-şi măsoare forţele aici, şi abia
apoi să participe pe pieţele internaţionale.
Ori mediul de afaceri din România este
unul suferind, cu o impozitare ridicată şi o
birocraţie stufoasă, cu un mediul fiscal
instabil şi cu un grad ridicat de corupţie.
Atunci când au existat, Strategiile Naţionale
de Export (SNE) ale guvernelor care s-au
succedat au fost de cele mai multe ori
redundante. Ultima SNE 2014-2020 observă
corect faptul că „România se află în rândul
ţărilor cu grad mediu spre scăzut al
orientării spre export, ca procent în PIB. [...]
ocupă un loc codaş în lume în ceea ce
priveşte gradul de inovare în afaceri (locul
102) sau în ceea ce priveşte disponibilitatea
celor mai noi tehnologii (locul 115)”. Cu
toate acestea, propunerile înaintate nu
conţin vreo cheie pentru îmbunătăţirea
performanţelor firmelor de export
româneşti.
De exemplu, SNE vede fondurile europene
drept panaceul pentru lipsa de
competitivitate a firmelor – ori experienţa
ultimilor ani ne spune că avem nevoie de o
dezvoltare a antreprenoriatului în condiţii
de concurenţă. Piaţa internă ar trebui să
antreneze producătorii locali în dorinţa de
a-şi îmbunătăţi produsele, dar şi de a găsi
un debuşeu pentru ele. Fondurile europene,
însoţite de birocraţia tipică, au reprezentat
de multe ori o problemă în plus, mai
degrabă decât o soluţie.
Apoi, conform SNE, clasa politică trebuie să
creeze o listă cu proiecte majore din
domeniul cercetării şi dezvoltării agreate.
Iarăşi, experienţa clasei politice în stabilirea

Raportul anual SAR din 2013 atrăgea atenţia
asupra faptului că „statul român nu reuşeşte
să satisfacă unele din condiţiile esenţiale de
funcţionare ale unei economii de piaţă
funcţionale, nici la cinci ani după intrarea în
Uniunea Europeană”3. Pentru a ajunge din
urmă ţările din regiune la capitolul
competitivitatea exporturilor este necesară
în primul rând ameliorarea condiţiilor
mediului de afaceri naţional. Conform
clasamentului „Ease of Doing Business
2014”, România se clasează aproape în
ultimul sfert al topului la capitole care ar
caracteriza un climat favorabil afacerilor
– fundamental pentru performanţa
economică, însă puternic afectat de corupţie
(vezi Raportul Anual de Analiză și Prognoză
SAR pe 2013). Faţă de anul trecut, situaţia
nu s-a schimbat aproape deloc. Astfel, am
căzut două locuri la „Obţinerea permiselor
de construcţie” (poziţia 136 din 189), şi un
loc la „Instalare electricitate” (174 din 189).
Îmbunătăţirea de cinci locuri la capitolul
„Plata taxelor şi impozitelor” (134 din 189)
păleşte în faţa faptului că ne aflăm mai
degrabă aproape de coada clasamentului.
Ultimul raport publicat de Forumul
Economic Mondial pe tema indexului
competitivităţii globale plasează România
pe locul 76 din 148 de state (în 2009 de
exemplu, eram a 64-a ţară din top). Doar
Slovacia se află pe o poziţie mai nefericită,
două locuri mai jos. La capitole precum
Povara reglementării guvernamentale,
Efectele impozitării asupra stimulentelor de
a investi sau Prevalenţa barierelor tarifare
stăm şi mai prost, pe poziţiile 127, 136 şi,
respectiv, 128.
Mungiu-Pippidi, Alina, 2013. „Capacitate administrativă: Cea mai bună strategie de creştere economică
este buna guvernare”, Raportul anual de analiză și
prognoză SAR pe anul 2013, disponibil la http://sar.
org.ro/wp-content/uploads/2013/03/Capacitate-administrativa.pdf
3
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priorităţilor majore care ar contribui la
creşterea competitivităţii firmelor româneşti
este una îndoielnică, punctul slab nu
punctul de sprijin. Know-how-ul transferat
prin investiţiile străine directe a reprezentat
deseori cea mai bună resursă.
Nu în ultimul rând, după 24 de ani de
tranziţie, ar fi necesară „crearea şi
implementarea unei strategii
guvernamentale pentru atragerea de
investiţii străine directe”. Mai mult decât o
strategie guvernamentală, pentru început
este necesar un mediu politic şi
macroeconomic stabil care să atragă ISD. Nu
e de mirare că Cehia, Ungaria, Polonia etc.
ne-au luat-o înainte la acest capitol imediat
după 1990.

Dacă actuala diferenţă între cele două
ritmuri s-ar menţine în perioada ce vine, am
putea ajunge la surplus comercial în
aproximativ 5 ani. Aceasta, fireşte, în cazul
în care toate celelalte condiţii ar rămâne
neschimbate şi am urmări strict eliminarea
unui deficit comercial cu partenerii din UE
per total (însă cum spuneam anterior, un
deficit comercial nu reprezintă neapărat un
lucru rău). Experienţa Poloniei ne arată că o
balanţă comercială echilibrată (vezi Figura
4) la nivel intracomunitar poate fi obţinută
în aproximativ 7 ani.
Ritmurile ridicate de creştere a comerţului,
în combinaţie cu ponderea mică a
exporturilor în PIB, precum şi cota mică de
piaţă deţinută de România, indică un
potenţial al economiei de a obţine profituri
şi mai mari de pe urma accesului pe piaţa
unică europeană.

În ritmul propriu
După eliminarea taxelor vamale la
importurile industriale din UE în 2002, rata
de creştere a importurilor dinspre piaţa
unică europeană a depăşit-o pe cea a
exporturilor (vezi Figura 8). O dată cu criza
mondială, simţită la noi la sfârşitul anului
2008, acest raport s-a inversat şi pare să se
menţină. De la an la an, exporturile cunosc o
creştere uşor mai accentuată faţă de
importurile intracomunitare.

În concluzie, recomandăm următoarele:
1. Un prim pas în sensul îmbunătăţirii
activităţilor de export ar fi reducerea
poverii fiscale şi a birocraţiei aferente (măsurată prin indicatori precum
numărul de impozite plătite, numărul
de zile necesare plăţii lor etc.). Astfel,
antreprenorii ar fi stimulaţi să desfăşoare

Figura 8: Rata de creştere a comerţului cu UE faţă de anul precedent (%)

Sursa: comunicate de presă ale INS România
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activităţi de producţie/comerciale orientate inclusiv spre export;
2. Îmbunătăţirea infrastructurii pentru a
uşura activităţile de export din punct de
vedere logistic. Este vorba nu doar de infrastructura de transport, ci şi de uşurinţa
cu care se branşează o firmă la reţeaua de
electricitate sau de apă;
3. Privatizarea şi liberalizarea preţurilor
în sectorul energetic este o direcţie care
ar transforma substanţial configuraţia
exporturilor româneşti. În acest moment,
entităţi publice producătoare de energie
subvenţionează prin preţuri mici industrii
energofage total ineficiente, rămăşițe ale
perioadei comuniste. Pe lângă un acces
non-preferenţial la energie pe bursă pentru toate companiile (care presupune şi
eliminarea corupţiei din sector), reforma
acestui sector ar putea transforma România în exportator de energie;
4. Măcar acum în al 12-lea ceas, o legislaţie
fiscală simplificată şi stabilă ar putea atrage în continuare investiţii străine directe
atât de necesare în transferul de knowhow şi tehnologie.

economie subterană locală. În consecinţă,
şansa exportatorilor locali constă în crearea
unor produse inovatoare. Statul trebuie doar
să le lase mai mult timp să o facă.
5. După rezolvarea problemelor de mai
sus, măsuri precum crearea/stimularea
de fonduri private de investiţii care să
susţină financiar IMM-uri inovative exportatoare sau reduceri fiscale acordate
acestui tip de IMM vor sprijini şi mai mult
dezvoltarea firmelor orientate spre export.
România nu foloseşte eficient apartenenţa la
Uniunea Europeană în primul rând din
cauza situaţiei la nivel naţional (comparativ
cu un mediu stabil şi mai puţin corupt,
propice mediului de afaceri din ţări
similare). Măsurile de mai sus sunt
elementare, dar ele vin pe fondul existenţei
unei clase politice predispusă la risipă şi
lipsită de motivaţii reale în direcţia
reformelor. Comerţul intracomunitar ar fi
putut reprezenta un motor pentru a ne
apropia de media europeană la capitolul
nivel de trai. Din păcate, el nu este utilizat la
adevăratul său potenţial din cauza lipsei
unor politici publice consecvente şi coerente.
Rolul de codaş al Europei nu se va schimba
prea curând dacă antreprenoriatul românesc
va găsi mai degrabă piedici, decât susţinere,
în politicile publice naţionale.

Toate aceste recomandări urmăresc ca mediul socio-politic local să favorizeze antreprenoriatul. Forţa de muncă ieftină nu mai
reprezintă un atu, însă impozitarea excesivă
a muncii încurajează munca la negru într-o
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