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Economia deschisă: comerțul internațional și balanţa de plăţi externe 

 

Comerţul internaţional 

În analiza economică internațională, cel mai important raționament, neglijat 

din păcate de abordarea convențională, este cel potrivit căruia comerțul 

internațional nu se desfășoară între țări ci, asemenea comerțului intern, între 

agenți economici. 

În cazul comerțului internațional, agenții economici care contituie subiecții 

schimbului, întâmplător sau nu, au naționalități diferite. În rest, toate celelalte 

caracteristici ale activității comerciale (localizare în spațiu, desfășurarea actelor 

comerciale într-un anumit interval de timp, existența unor costuri de tranzacție) 

sunt caracteristici comune atât pentru comerțul intern cât și pentru cel extern.  

Asemenea oricărui act de schimb voluntar, comerțul internațional este 

reciproc avantajos, altfel nu s-ar mai fi defășurat. Prin urmare, nu este justificabilă 

din punct de vedere științific pretenția că din comerțul internațional unele țări 

câștigă, iar aletele pierd. 

În primul rând, nu e vorba de țări, ci de proprietari diferiți de bunuri, resurse, 

servicii și, în al doilea rând, fiind vorba de schimburi voluntare, acestea sunt în mod 

necesar reciproc avantajoase.  

Bineînțeles că în cadrul comerțului internațional unele țări participă cu 

produse industriale, altele cu produse agricole sau cu bunuri manufacturate la un 

nivel intermediar. Aceasta nu înseamnă însă că în cazul bunurilor cu o mai mică 

valoare adăugată ar trebui să vorbim de prejudicii sau pierderi (dezavantaje) pe 

care economiile respective le-ar resimți de pe urma comerțului internațional. 

Așa cum arăta economistul clasic David Ricardo, specializarea „ţărilor” ce iau 

parte la piaţa mondială se bazează pe logica economică a avantajului comparativ: 

într-un regim de liber schimb pe piaţa mondială, fiecare economie va dezvolta o 
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anumită structură de producţie, adică va produce acele bunuri şi servicii pentru 

care beneficiază de avantaj comparativ.  

Sursa acestor avantaje poate fi atât geografică (condiţii climaterice 

favorabile anumitor activităţi), cât şi economică (capacitatea întreprinzătorilor de 

a obţine bunurile prin costuri relativ mai mici şi de calităţi relativ mai mari). 

Cursul de schimb şi balanţa comercială 

În general, în sfera comerţului internaţional sunt incluse două mari categorii 

de operaţiuni: exportul şi importul. 

La nivel agregat, situaţia comerţului internaţional este descrisă prin evoluţia 

balanţei comerciale, un tablou contabil, statistic, în care sunt înregistrate valorile 

cumulate ale exporturilor şi ale importurilor. 

Eficienţa activităţii de comerţ exterior trebuie analizată diferit potrivit 

fiecărei activităţi în parte: 

Eficienţa exporturilor este apreciată prin calculul şi compararea permanentă 

a doi indicatori specifici: cursul de revenire la export (CRE) şi cursul de schimb 

valutar (CS). 

Cursul de revenire la export (CRE) reprezintă cheltuiala internă (în monedă 

naţională) necesară pentru obţinerea acelei producţii ce va fi valorificată pe piaţa 

externă pentru o unitate valutară. 

CRE= Efort(lei)/Efect($) 

CRE este un indicator de minim, adică pentru exportator va fi cu atât mai 

avantajos cu cât obținerea unității valutare se va realiza cu un nivel mai redus de 

cheltuială internă. 

Însă, condiţia ca exportul să fie eficient (în sensul unei rentabilităţi contabile) 

este: CRE>CS. 
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Fie cazul unui producător de pahare ale cărui costuri medii de producţie sunt 

de 3 lei/pahar. Producţia respectivă se adresează pieţei externe în condiţiile căreia 

va fi valorificată la un preţ de 1$/pahar. Pe piaţa valutară din economia 

exportatoare, cursul de schimb valutar este 1$=3,4 lei. În aceste condiţii, exportul 

este eficient, sau ineficient? 

CRE= 3 lei/1$ = 3 lei/$. Acest nivel al CRE ne arată că fiecare dolar pe care 

exportatorul îl încasează prin vânzarea produselor în străinătate a fost obţinut cu 

un efort de 3 lei, însă exportatorul va fi nevoit să apeleze la piaţa valutară din 

economia exportatoare pentru a preschimba valuta încasată în monedă naţională, 

deoarece plăţile pe care le are de efectuat către factorii de producţie angajaţi şi 

către furnizorii săi (dobânzi, chirii, salarii etc.) trebuie efectuate în lei.  

Fiecare dolar pe care exportatorul îl schimbă în lei pe piaţa valutară îi aduce 

o încasare de 3,4 lei conform cursului de schimb valutar ce există pe piaţă. Prin 

urmare, diferenţa dintre încasări (3,4lei/$) şi efort (3 lei/$) reprezintă un câştig 

obţinut de exportator ca reflectare a activităţii sale de comerţ exterior. Prin urmare, 

cu cât CRE este mai mic decât CS, cu atât eficienţa exportatorului ilustrată prin 

câştigurile sale va fi mai mare. 

Cursul de schimb (CS) reprezintă cantitatea de valută (unităţi monetare 

străine) ce poate fi obţinută în schimbul unei unităţi din moneda naţională. Aşadar, 

cursul de schimb al leului se exprimă în termenii unei monede străine pentru care 

se manifestă o piaţă valutară. În mod corespunzător, cursul de schimb al oricărei 

valute tranzacţionate pe piaţa valutară se exprimă în lei. 

Atunci când pe piaţa valutară cursul de schimb al unei monede creşte, 

spunem că moneda respectivă se apreciază. Spre exemplu, aprecierea dolarului ar 

fi reprezentată de trecerea CS de la 1$ = 3,4 lei la 1$ =3,6 lei; în acest caz, spunem 

că dolarul a devenit mai puternic, că s-a apreciat, iar leul a devenit mai slab, s-a 

depreciat (CS al leului a scăzut de la 1 leu=1/3,4$ la 1 leu=1/3,6$). 

Eficienţa importurilor se apreciază prin calcularea şi compararea a doi 

indicatori: cursul de revenire la import (CRI) şi cursul de schimb (CS). 
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Cursul de revenire la import (CRI) reprezintă încasarea internă (în lei) pe care 

importatorul o obţine prin vânzarea pe piaţa internă a bunurilor şi serviciilor 

importate cu o unitate valutară. 

CRI= Efect(lei)/Efort($). Astfel, CRI este un indicator de maxim, adică 

importul va fi cu atît mai avantajos cu cât CRI va fi mai mare, cu condiţia ca acesta 

să fie mai mare decât cursul de schimb. 

Aşa cum am arătat, cursul de schimb este un indicator esenţial în raport de 

care se apreciază eficienţa importurilor şi a exporturilor. Prin urmare, orice 

modificare a cursului de schimb va determina o serie de influenţe specifice la 

nivelul activităţii de comerţ internaţional. 

Să luăm cazul deprecierii monedei naţionale. Acest caz reflectă o anumită 

modificare în raportul cerere-ofertă pentru dolari, respectiv lei pe piaţa 

românească. Deprecierea monedei naţionale înseamnă în mod necesar aprecierea 

dolarului, deci creşterea cursului de schimb al acestuia. 

În noile condiţii, un dolar este tranzacţionat în schimbul a mai mulţi lei. 

Aceasta se întâmplă atunci când pe piaţa valutară cererea de dolari a crescut, 

respectiv oferta de lei a crescut.  

O asemenea evoluţie a cursului de schimb va fi bineînţeles avantajoasă 

pentru exportatori: orice creştere a cursului de schimb al valutei va mări ecartul 

dintre CS şi CRE; exportatorii vor câştiga mai mult şi vor fi stimulaţi să îşi mărească 

producţia destinată exportului, deci este posibil ca unele producţii destinate iniţial 

pieţei interne să se reorienteze către export. Prin urmare, deprecierea monedei 

naţionale stimulează exporturile, în sensul că volumul acestora va creşte. 

Însă, în acelaşi timp, deprecierea monedei naţionale este un dezavantaj 

pentru importatori: orice creştere a cursului de schimb al valutei înseamnă de fapt 

scăderea câştigurilor realizate de importatori. Când valuta devine relativ mai 

scumpă, importatorii îşi vor reduce importurile.  
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În baza acestui raţionament poate fi analizată influenţa modificării cursului 

de schimb şi a politicii valutare, în general, asupra balanţei comerciale: când 

moneda naţională se depreciază exporturile cresc, importurile scad, iar balanţa 

comercială îşi va reduce deficitul sau va ajunge să înregistreze un excedent 

comercial (exporturi > importuri); când moneda naţională se apreciază, exportatorii 

vor fi dezavantajaţi iar importatorii avantajaţi, ceea ce va determina exporturile să 

se reducă şi importurile să crească, iar balanţa comericală îşi va reduce excedentul 

sau va deveni deficitară (importuri>exporturi). 

Ceea ce trebuie înţeles în legătură cu balanţa comercială e că un excedent 

comercial nu trebuie urmărit ca scop în sine, ci doar ca mijloc necesar pentru 

obţinerea valutei ce va fi utilizată pentru plata importurilor. 

Balanţa de plăţi externe  

Toate tranzacţiile cu bunuri şi servicii, toate fluxurile de intrare şi ieşire de 

capital, toate încasările şi plăţile unei economii în legăturile sale cu exteriorul sunt 

înregistrate în balanţa de plăţi externe (BPE). Aceasta apare ca un tablou contabil 

în care sunt înscrise toate încasările şi plăţile valutare ale unei ţări într-un an. 

Ceea ce este semnificativ pentru balanţa de plăţi externe ţine de situaţia 

contabilă a acesteia: soldul BPE este întotdeauna zero (BPE este echilibrată).  

Fiecare operaţiune (încasare/plată) este înregistrată în BPE atât cu plus cât şi 

cu minus, atât în poziţie de credit, cât şi în poziţie de debit. Criteriul înregistrării cu 

plus sau cu minus este reprezentat de efectul tranzacţiei respective asupra ofertei 

şi cererii de valută, respectiv asupra ofertei şi cererii de monedă naţională. 

 cu (+) : tranzacţiile care conduc la creşterea ofertei de valută, respectiv la 

creşterea cererii de monedă naţională (exporturile, intrările de capital, reducerea 

rezervei oficiale de valută) 

 cu (-) : tranzacţiile care duc la creşterea cererii de valută, respectiv la 

creşterea ofertei de monedă naţională (importuri, ieşirile de capital, creşterea 

rezervei oficiale de valută). 
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Semnele plus şi minus utilizate pentru înregistrarea diverselor fluxuri 

financiare nu indică în mod necesar un caracter favorabil, respectiv nefavorabil al 

acestora. 

Spre exemplu, cu privire la balanţa comercială, atunci când aceasta este 

excedentară economiştii spun că e „favorabilă”, iar atunci când este deficitară ar fi 

„nefavorabilă”.   

În esenţă, exportul nu trebuie privit în sine drept ceva benefic, iar importul 

ca evoluţie economică nefavorabilă; de fapt, exportul reprezintă mijlocul prin care 

economia unei ţări produce valuta necesară pentru plata importului. Scopul nu este 

acela de a exporta cât mai mult şi de a importa cât mai puţin căci, în aceste condiţii, 

rezultatul ar fi creşterea rezervei valutare fără vreun aport în planul bunăstării 

economice. Mai importantă decât problema volumului este problema structurii 

comerţului intervaţional. 

Dacă luăm în considerare toate operaţiunile de comerţ exterior, adică toată 

piaţa mondială, balanţa comercială agregată este întotdeauna echilibrată.  


