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Efectele crizei financiare mondiale asupra
industriei din România
Context
Angajarea pe trasee de dezvoltare economică accelerată a unor ţări cu populaţii foarte
mari (China şi India cca. 1/3 din populatia lumii) şi dezvoltarea economicţ a ţărilor
Central şi Est Europene din ultima decadă au determinat schimbări majore în ansamblul
sistemului economic mondial.
Echilibrul pieţelor de resurse energetice, de materii prime, de capital, de forţă de muncă
şi echilibrul ecologic global au fost şi vor fi afectate.
Criza imobiliară din diverse ţări dezvoltate, fluctuaţiile preţului petrolului şi gazelor
naturale, inflaţia, criza din domeniu agroalimentar, criza de pe pieţele financiare,
reducerea ritmului dezvoltării economice în unele ţări sunt aspecte ale fenomenelor de
reglare/autoreglare a unei economii “tot mai globale”.
Creşterea PIB în ultimele 4 trimestre
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Devine tot mai evident că lumea de mâine va consemna alte echilibre globale cu o
dinamică a schimbărilor uneori turbulentă.

Estimari
În acest context, de curând, FMI a revizuit în scădere estimarea privind creşterea
economică la nivel mondial pentru 2009, de la 3,9%, prognoză avansată în iulie, la 3%,
declin cauzat de cel mai periculos şoc suferit de pieţele financiare mature în ultimele
şapte decenii.
Potrivit FMI, creşterea economică globală încetineşte rapid, evoluţie antrenată de şocul
extraordinar cu care s-au confruntat pieţele financiare şi de preţurile ridicate la
combustibili şi bunuri de consum, iar multe dintre economiile avansate se indreaptă
către recesiune.
În prezent, în Europa de Vest destul de multe companii puternice au anunţat restrângeri
ale operaţiunilor, ca o măsură de adaptare la turbulenţele din piaţă.
Statele din Europa de Răsărit, ale caror economii au înregistrat ritmuri de creştere
superioare celor din Europa Occidentală, nu vor scapa de efectele încetinirii economiei
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mondiale, iar cererea pentru exporturile venite din regiunea Europei de Răsărit va
scădea.
FMI a revizuit în urcare estimările privind creşterea PIB al României pentru 2008, de la
nivelul de 5,4% anticipat în aprilie la 8,6%, iar pentru anul viitor se aşteaptă la un avans
economic de 4,8%, uşor peste prognoza anterioară, de 4,7%.
Totodată, FMI a modificat şi aşteptările privind inflaţia, la 8,2% pentru 2008, de la 7% în
aprilie, şi la 6,6% în 2009, iar deficitul de cont curent va ajunge la 13,8% din PIB în
2008.
Scăderea creditării pe segmentul populaţiei în special va conduce la reducerea cererii în
domeniul construcţiei de locuinţe şi al autovehiculelor, iar apoi, în lanţ, în industriile
orizontale (produse din metal, componente auto, materiale de construcţii, materiale
plastice, lemn, mobilier etc.)
Reducerea consumul la nivel global va afecta producţia peste tot în lume, iar exportatorii
vor fi primii afectaţi.

Situatia în România
În România, primele sectoare economice afectate vor fi cele legate de export, mai ales
de exportul în UE spre care se indreaptă cca. 70% din total export.
Chiar dacă în prezent, statisticile nu reflectă scăderea producţiei industriale şi a
exportului, efectele turbulenţelor de pe pietele financiare internaţionale din luna
septembrie se vor resimtii şi în România în perioada următoare.
Industria auto din România va fi afectat parţial de efectele crizei economice, piaţa
orientandu-se în mai mare măsură către autoturisme din gama low cost, cum este cazul
modelelor Dacia.
În schimb, producţia de componente şi subansamble auto dezvoltată în ultimul timp în
România pentru export către marii producatori auto mondiali va fi influenţată de
reducerea producţiei acestora.
În industria metalurgică, ArcelorMittal Galaţi a decis deja reducerea producţiei de
laminate şi închiderea unor capacităţi de producţie. ArcelorMittal este cel mai mare
exportator din România.
Sectorul construcţiilor din România este deja afectat de înăsprirea condiţiilor şi creşterea
costurilor de creditare care inhibă dezvoltarea cererii în segmentul rezidenţial. Scăderea
cererii va fi parţial acoperită de dezvoltarea lucrarilor de infrastructură şi a construcţiilor
agro-industriale finanţate şi din fonduri nerambursabile din partea UE.
În general, înăsprirea condiţiilor şi creşterea costurilor de creditare, lipsa relativă de
lichidităti afectează deja agenţii economici din diverse sectoare economice din România.
Totodată, în toata activitatea economică se manifestă reţinere în extinderea afacerilor şi
în investiţii, iar unele unităţi au redus ritmul producţiei pe fondul unor comenzi mai mici,
mai ales pentru export.
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