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Rezumat: În anul 2009, sub inflenþa recesiunii
economice globale, s-a produs ºi o diminuare fãrã
precedent a schimburilor comerciale interna-
þionale, pânã la un nivel de 12,1 mii miliarde USD
(valoare nominalã), în cazul exporturilor de bunuri
ºi respectiv pânã la un nivel de 3,3 mii miliarde
USD (valoare nominalã), în cazul exporturilor de
servicii comerciale. În termeni relativi, nivelurile
menþionate mai sus reprezintã scãderi cu 23%, în
cazul exporturilor mondiale de bunuri ºi cu 13%,
în cazul exporturilor mondiale de servicii
comerciale (prima diminuare a indicelui anual de
creºtere din anul 1983 încoace), diminuãri mult
mai accentuate decât prognozele iniþiale ale
specialiºtilor internaþionali.

În condiþiile în care nu vor apare noi factori
perturbatori majori în evoluþia economiei
mondiale, experþii OMC estimeazã cã, comerþul
internaþional îºi va relua, începând cu cea de a
doua parte a anului în curs, tendinþa sa normalã
de creºtere, deºi va mai trece o anumitã perioadã
de timp pânã vor fi atinse ritmurile înalte de
dinainte de crizã. În acest context, se apreciazã
cã, pe ansamblul anului 2010, exporturile
mondiale, în termeni reali, vor înregistra o creºtere
cu 9,5% comparativ cu anul precedent, þãrile
dezvoltate industrial urmând sã realizeze o creºtere
cu 7,5%, iar ansamblul celorlalte þãri ale lumii
(þãrile în curs de dezvoltare ºi þãrile membre ale
Comunitãþii Statelor Independente) urmând sã
marcheze o majorare cu 11%.

Cuvinte cheie: export, import, comerþ interna-
þional, înviorare.

Abstract: Under the influence of the global
economy recession, the world goods exports, in
dollar terms (nominal terms) registered a 23%
drop in 2009, at a level of USD 12.1 trillion, the
fall being larger than most economists had pre-
dicted.

In 2009, commercial services exports registered
a drop of 13 per cent, at a level of USD 3.31 tril-
lion. This marked the first time since 1983 that
trade in commercial services declined year on year.

Without any further upheavals in the global
economy, world merchandise trade should resume
its normal upward trajectory through the end of
2010, although some deviation from its previous
trend line will persist indefinitely. The WTO Sec-
retariat estimates that world exports in volume
terms will grow by 9.5%, this year, while devel-
oped economies’ exports will expand 7.5% and the
rest of the world (developing economies plus the
Commonwealth of Independent States) will ad-
vance 11%.

Key words: export, import, international trade,
rebound.
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1. Privire de ansamblu asupra
economiei mondiale în anul 2009
ºi prognoze pentru anii 2010-2011

Conform estimãrilor Fondului Monetar Inter-
naþional din luna ianuarie 2010, economia
mondialã va înregistra, pe ansamblul anului în curs,
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Abstract: Under the influence of the global
economy recession, the world goods exports, in
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drop in 2009, at a level of USD 12.1 trillion, the
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predicted.
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of the world (developing economies plus the
Commonwealth of Independent States) will
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o creºtere mai puternicã decât se anticipa, cu circa
4%, ceea ce reprezintã o cifrã cu circa 0,75% mai
mare comparativ cu aprecierile aceluiaºi organism,
din luna octombrie 2009.

În acest cadru, creºterea economicã prognozatã
pentru grupul þãrilor industrializate se situeazã la
un nivel de circa 2%, majorare care apare dupã
scãderea majorã intervenitã în anul 2009. În cea
mai mare parte a þãrilor dezvoltate, creºterea
economicã prognozatã pentru anul 2010 va fi
dependentã, în continuare, de sprijinul politicii
economice guvernamentale, cel puþin pânã în mo-
mentul în care vor apare semne evidente de re-
dresare a cererii interne ºi de diminuarea nivelului
ºomajului. De altfel, principala problemã cu care
se apreciazã cã va fi confruntatã economia þãrilor
din Europa Occidentalã ºi cea din SUA este cea
referitoare la nivelul ridicat al ºomajului.

Aceastã creºtere, fragilã pe moment, apare ca
fiind extrem de diferenþiatã de la þarã la þarã ºi de
la o grupare de þãri la alta, funcþie de condiþiile
interne iniþiale extrem de diverse, influenþele
externe ºi modul diferit în care au rãspuns econo-
miile naþionale la politicile guvernamentale de
ieºire din crizã.

Dintre factorii care au contribuit la începutul
de revenire economicã în þãrile dezvoltate men-
þionãm, în principal, extraordinarul efort de
stimulare a economiei întreprins la nivelul politicii
fiscale ºi monetare din principalele þãri ale lumii,
precum ºi reluarea ciclului de refacere a stocurilor
ºi neaºteptat de puternicul reviriment al consumului
în SUA.

Conform prognozelor pe termen scurt, fãcute
publice la începutul lunii aprilie de cãtre experþii
OCDE, în primele douã trimestre ale acestui an,
PIB-ul SUA se va majora mai rapid decât cel al
Japoniei ºi al principalelor trei þãri din zona euro
(Germania, Franþa ºi Italia). Astfel, se apreciazã
cã, PIB-ul SUA s-a majorat cu 2,4% în primul
trimestru al anului 2010, urmând ca, în trimestrul
doi sã se majoreze cu 2,3%. În acelaºi timp, se
estimeazã, pentru primele douã trimestre ale anului
2010, urmãtoarele creºteri ale PIB-ului, în cazul
celorlalte þãri menþionate mai sus: +1,1% ºi res-
pectiv 2,3%, în cazul Japoniei ºi 0,9%, respectiv
1,9%, în cazul ansamblului principalelor trei þãri
din zona euro.

În cazul principalelor þãri emergente ºi þãri în
curs de dezvoltare, un rol important în tendinþa
de creºtere economicã din ultimele luni l-au jucat
majorarea cererii interne, tendinþa de refacere a
stocurilor ºi tendinþa de normalizare a dinamicii
comerþului internaþional. Conform ultimelor
estimãri ale FMI, creºterea economicã a grupului
þãrilor emergente ºi a þãrilor în curs de dezvoltare
se va situa, pe ansamblul anului 2010, la un nivel
de circa 6%, nivel net superior celui de numai
2%, consemnat în anul 2009. În aceste condiþii,
în fruntea creºterii economice mondiale se
situeazã principalele þãri emergente din Asia
(creºterea economicã a þãrilor din Asia, exclusiv
Japonia, se apreciazã cã se va situa la un nivel de
peste 7%, pe ansamblul anului 2010), urmate de
un grup de þãri din Europa Centralã ºi de Est ºi
de unele þãri din cadrul Comunitãþii Statelor
Independente.

Conform prognozelor astãzi posibile, creºterea
economicã la nivel mondial va continua ºi în anul
2011, an în care aceasta va atinge, probabil, un
nivel de circa 4,3%, comparativ cu anul precedent.

2. Evoluþia comerþului internaþional
cu bunuri ºi servicii,

în anul 2009

Recesiunea economicã ºi financiarã mondialã,
care a acþionat în forþã în cea mai mare parte a
anului 2009, a determinat ºi o diminuare fãrã pre-
cedent a schimburilor comerciale internaþionale,
pânã la un nivel de 12,1 mii miliarde USD (valoare
nominalã, adicã luându-se în considerare variaþiile
efective ale preþurilor internaþionale ºi ale cursurilor
de schimb), în cazul exporturilor de bunuri ºi
respectiv pânã la un nivel de 3,3 mii miliarde USD
(valoare nominalã), în cazul exporturilor de servicii
comerciale – Tabelul nr. 1, Figura nr. 1. În ter-
meni relativi, nivelurile menþionate mai sus repre-
zintã scãderi cu 23%, în cazul exporturilor
mondiale de bunuri ºi cu 13%, în cazul exporturilor
mondiale de servicii comerciale (prima diminuare
a indicelui anual de creºtere din anul 1983 încoace),
diminuãri mult mai accentuate decât prognozele
iniþiale ale specialiºtilor internaþionali, elaborate
în cursul anului 2009.
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level (Table No.1; Figure No.1). This
represents an upward revision of ¾ percentage
point from the October 2009 World Economic
Outlook.

Driving the global rebound was the
extraordinary amount of policy stimulus,
especially in field of monetary and fiscal
policy. In advanced economies, the beginning
of a turn in the inventory cycle and the
unexpected strength in U.S. consumption
contributed to positive developments.

According to the OECD’s latest Interim
Economic Assessment, gross domestic product
(GDP) is likely to grow faster in the US than
in Japan and the three largest euro area
countries – Germany, France and Italy - but
will remain generally fragile as inventory
destocking by businesses and the ending of
some fiscal stimulus measures weighs on
activity. Consumer and business demand is
likely to suffer from sluggish credit growth
and difficult labor market conditions.

Based on the most recent data, the OECD
short-term forecasting models show that US
GDP is expected to rise by 2.4% and 2.3% in
first and second quarters this year. The
combined GDP of the three largest countries
in the euro area is projected to grow at 1.9%
in the second quarter after 0.9% in the first
three months of the year. In Japan, GDP growth
is forecast at 2.3% in the second quarter of
2010 after 1.1% in the first. Fourth quarter
2009 GDP grew by 5.6% in the US; by 0.4%
in the three largest countries of the euro area
and by 3.8% in Japan.

Final domestic demand was very strong in
key emerging and developing economies,
although the turn in the inventory cycle and
the normalization of global trade also played

an important role. Growth in emerging and
developing economies is expected to rise to
about 6 percent in 2010, following a modest 2
percent in 2009. Key emerging economies in
Asia are leading the global recovery. For the
Asia region (excluding Japan), growth is likely
to exceed 7 percent this year. A few advanced
European economies and a number of
economies in central and Eastern Europe and
the Commonwealth of Independent States are
lagging behind.

Output in the advanced economies is now
expected to expand by 2 percent in 2010,
following a sharp decline in output in 2009. In
the most advanced economies the recovery is
expected to remain sluggish by past standards,
and still dependent on government support.
This is why policy support should be
maintained until there are clear signs of a
recovery in private demand and employment
growth. High unemployment, in particular, is
a major concern—especially in Europe and the
U.S.

In 2011, world economy growth is projected
to reach a level of 4.3 per cent.

International trade in 2009

The world goods exports, in dollar terms
(nominal terms) registered a 23% drop in 2009,
at a level of USD 12.1 trillion, the fall being
larger than most economists had predicted –
Table No. 1; Figure No. 1.

In 2009, commercial services exports
registered a drop of 13 per cent, at a level of
USD 3.31 trillion. This marked the first time
since 1983 that trade in commercial services
declined year on year.
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Conform opiniilor specialiºtilor OMC, reculul
comerþului internaþional, în anul 2009, poate fi
atribuit, în principal, acþiunii urmãtorilor factori,
decurgând din recesiunea economicã ºi financiarã:

 Diminuarea masivã a cererii pe plan mondial,
determinatã de reducerea veniturilor consu-
matorilor pe fondul crizei economice,
fenomen amplificat de structura pe produse a
cererii ºi de faptul cã diminuarea a apãrut
simultan în practic toate regiunile lumii.
Astfel, în condiþiile reducerii disponibilitãþilor
financiare ale consumatorilor, aceºtia s-au
orientat într-o mare mãsurã spre realizarea de
economii prin amânarea înlocuirii bunurilor
de consum îndelungat, precum ºi a tehno-
logiilor pentru producþie. La aceasta se adaugã
ºi disponibilitatea redusã a sistemului mondial
de credite comerciale.

 Impactul reducerii cererii pentru bunuri de
consum îndelungat ºi pentru maºini ºi utilaje
pentru producþie asupra pieþelor furnizoare de

materii prime pentru fabricarea acestora, în
special piaþa produselor metalurgice. La prã-
buºirea pieþei produselor metalurgice, un rol
important l-a jucat ºi criza profundã din sec-
torul construcþiilor civile ºi industriale, alt
domeniu mare urilizator de produse meta-
lurgice.

 Efectul asupra dinamicii comerþului interna-
þional, comparativ cu dinamica PIB-ului
mondial a ponderii relativ ridicate pe care
unele grupe de produse, ca de exemplu
bunurile de consum îndelungat ºi maºinile ºi
echipamentele, o deþin în valoarea totalã a
schimburilor internaþionale, comparativ cu
ponderea deþinutã de de acestea în producþia
mondialã. Acest lucru explicã într-o mare
mãsurã scãderea mult mai accentuatã a
ritmului comerþului internaþional, în anul
2009, comparativ cu diminuarea PIB-ului
mondial, în acelaºi an. De menþionat cã, în
anul 2009, conform aprecierilor OMC, ritmul

 Anul 2009 
(Mld USD) 

Creşteri medii anuale (în %) 
2005-
2009 

2005 2006 2007 2008 2009 

Bunuri 12147 4,0 14,0 16 16 15 -23 
Servicii comerciale 3312 7,0 11,0 13 20 12 -13 

 

Tabelul nr. 1

Dinamica exportului mondial de bunuri ºi servicii, în perioada 2005-2009 (în expresie nominalã)
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Economists have suggested a number of
reasons why trade declined so steeply, as
follows:
 Sharp falls in wealth during the recession

caused households and firms to reduce
their spending on all types of goods,
especially consumer durables and
investment goods such as industrial
machinery. Purchases of these items could
be postponed easily in response to
heightened economic uncertainty.

 Whatever the reason for their decline, the
reduction in demand for these products
fed through to markets that supply inputs
for their production, particularly iron and
steel. Falling demand for iron and steel

was also linked to the slump in building
construction in countries where property
markets had been booming before the
crisis.

 The fact that some products comprise a
disproportionately large share of world
trade, compared with their share of overall
output, may have further depressed world
trade flows relative to overall production
(GDP or gross domestic product). For
example, consumer durables and
investment goods make up a relatively
small fraction of global output but a
relatively large part of world trade.
Consequently, a decline in demand for
these products, in 2009, had a greater

Table No.1

World exports of merchandise and commercial services, 2005 - 2009 (in nominal terms)

 2009 year 
(USD Bln) 

Annual % change 
2005-
2009 

2005 2006 2007 2008 2009 

Merchandise 12147 4.0 14.0 16 16 15 -23 
Commercial 
services 

3312 7.0 11.0 13 20 12 -13 
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mediu anual înregistrat de exportul mondial
de bunuri (-23%), s-a situat net sub nivelul
dinamicii PIB-ului (-0,8%) la nivelul întregii
lumi – Figura nr.2.

 Impactul existenþei reþelelor mondiale de
comercializare concretizat în efectul multi-
plicator al dublei înregistrãri în statisticile
naþionale de comerþ exterior. Astfel, în
condiþiile în care, anumite produse traverseazã
mai multe frontiere naþionale în timpul
procesului de fabricaþie, pânã se ajunge la
obþinerea produsului final, diminuarea cererii
pentru un anumit bunul respectiv are un efect
multiplicat asupra cifrelor aferente activitãþii
de comerþ exterior.

 Caracterul de simultaneitate a diminuãrii
exportului ºi importului practic în toate þãrile
lumii. Este de la sine înþeles faptul cã dimi-
nuarea comerþului internaþional ar fi fost mai
modestã în cazul în care scãderea schim-
burilor comerciale într-o anumitã zonã a lumii
ar fi fost copensatã de majorarea schimburilor
comerciale internaþionale într-o altã zonã.
Acest fenomen este atribuit extinderii reþelelor
mondiale de comercializare ºi a exploziei
tehnologiei informatice, ceea ce permite
producãtorilor dintr-o anumitã zonã a lumii
sã rãspundã aproape instantaneu cererii
provenind dintr-o altã regiune.

De menþionat este faptul cã, în anul 2009, practic
toate þãrile ºi regiunile lumii au înregistrat, într-o
mãsurã mai micã sau mai mare, diminuãri ale
nivelului exportului, comparativ cu anul precedent
(Tabelul nr.2). În acest sens, pot fi relevate scãderile
semnificative înregistrate de exportul de bunuri (în
expresie nominalã) în cazul Canadei (-31%), al
Japoniei (-26%), al ansamblului þãrilor Uniunii
Europene (-23%) ºi al SUA (-18%). Dintre þãrile cu
o prezenþã semnificativã în cadrul exportului mondial
de bunuri, diminuarea cea mai redusã, de numai 16%,
a nivelului livrãrilor pe piaþa internaþionalã (în
expresie nominalã), în anul 2009 comparativ cu anul
precedent, a fost înregistratã în cazul Chinei.

La nivelul anului 2009, ierarhia principalelor
cinci þãri exportatoare ale lumii s-a prezentat astfel:
China (1202 miliarde USD; 9,9% din total mondial),
Germania (1121 miliarde USD; 9,2%), SUA (1057
miliarde USD; 8,7%), Japonia (581 miliarde USD;
4,8%), Olanda (499 miliarde USD; 4,1%).

În ceea ce priveste importurile mondiale, ierarhia
principalelor cinci þãri cu volumul valoric cel mai
ridicat al achiziþiilor de pe piaþa internaþionalã s-a
prezentat, în anul 2009, dupã cum urmeazã: SUA
(1604 miliarde USD; 13,0% din totalul mondial),
China (1006 miliarde USD; 8,1%), Germania (931
miliarde USD; 7,5%), Japonia (551 miliarde USD;
4,4%), Franþa (551 miliarde USD; 4,4%).

Figura nr.2
Creºterea medie anualã a valorii exportului mondial de bunuri (în valoare nominalã),

comparativ cu creºterea PIB-ului la nivel mondial, în anii 1999-2009
(anul precedent = 100%)
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impact on trade (-23%) than on GDP
(-0.8%) – Figure No.2.

 The measured decline in trade was also
inflated to some extent by the spread of
global supply chains, in which goods may
cross national borders several times during
the production process before arriving at
their final destination. Merchandise trade
statistics record the value of goods every
time they cross national boundaries, so
when these data are summed to arrive at
a figure for total world trade, the number
will be larger in the presence of supply
chains due to a certain amount of double
counting.

 A factor that reinforced the 2009 trade
slump was its synchronized nature.
Exports and imports of all countries fell
at the same time, leaving no region
untouched. It is intuitively clear that the
fall in world trade would have been

smaller if contraction in some regions had
been balanced by expansion in others, but
this was not the case.

All countries and regions registered declines in
the volume of their merchandise exports in 2009
(Table No.2).

Canada (-31%), Japan (-26%), European Union
(-23%), the United States (-18%) all registered
significant declines of their merchandise exports
in 2009 (in nominal terms), while the smallest
decline was recorded by China (-16%).

In 2009, the world five export leader countries
were: China (1202 USD billion; 9.9% from world
exports), Germany (1121 USD billion; 9.2%), USA
(1057 USD billion), Japan (511 USD billion;
4.8%), Netherlands (499 USD billion; 4.1%.

In 2009, the world five export leader countries
were: USA (1604 USD billion; 13% from world
imports), China (1006 USD billion; 8.1%),
Germany (931 USD billion; 7.5%), Japan (551
USD billion; 4.4%), France (551 USD billion;
4.4%).
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3. Dinamica preþurilor pe plan
internaþional, în anul 2009

Preþurile internaþionale în comerþul mondial
cu bunuri au înregistrat o tendinþã evidentã de
majorare în fazele incipiente ale redresãrii
economiei mondiale, din partea a doua a anului
2009, în ciuda nivelului ridicat al stocurilor
existente în marea majoritate a þãrilor lumii. Acest
fenomen se datoreazã, în cea mai mare parte,
înviorãrii activitãþii economice în þãrile emergente
ºi în curs de dezvoltare, în general, ºi în þãrile
emergente din Asia, în principal, precum ºi
tedinþei de îmbunãtãþire a condiþiilor financiare
la nivelul economiei mondiale globale.

4. Prognoze ale OMC privind
tendinþa comerþului internaþional,

în anul 2010

În condiþiile în care nu vor apare noi factori
perturbatori majori (ca de exemplu: majorãri
spectaculoase ale preþului þiþeiului, aprecierea sau
deprecierea unora dintre valutele de mare
importanþã pe plan internaþional, apariþia unor noi
disfuncþionalitãþi pe pieþele financiare interna-
þionale) în evoluþia economiei mondiale, experþii
OMC estimeazã cã, comerþul internaþional îºi va
relua, începând cu cea de a doua parte a anului în
curs, tendinþa sa normalã de creºtere, deºi va mai
trece o anumitã perioadã de timp pânã vor fi atinse
ritmurile înalte de dinainte de crizã. În acest con-
text, se apreciazã cã, pe ansamblul anului 2010,
exporturile mondiale, în termeni reali (cifrele
privind comerþul sunt ajustate în funcþie de
variaþia preþurilor, dar nu se þine seama de variaþia
cursurilor de schimb), vor înregistra o creºtere
cu 9,5% comparativ cu anul precedent, þãrile

dezvoltate industrial urmând sã realizeze o
creºtere cu 7,5%, iar ansamblul celorlalte þãri ale
lumii (þãrile în curs de dezvoltare ºi þãrile membre
ale Comunitãþii Statelor Independente) urmând
sã marcheze o majorare cu 11%.

În perspectiva anilor 2010 ºi 2011, preþurile
în comerþul internaþional cu bunuri se apreciazã
cã vor înregistra, în continuare, unele majorãri
ca urmare a previzibilei tendinþe de creºtere a
cererii mondiale, în general, ºi a celei la nivelul
þãrilor cu economie emergentã, în principal.
Nivelul mai modest al prognozatei majorãri a
preþurilor internaþionale, comparativ cu anul
2009, este atribuit existenþei unui nivel al
stocurilor superior mediei, precum ºi gradului
relativ redus de utilizare a capacitãþilor de
producþie în marea majoritate a sectoarelor pro-
ductive din economia mondialã.

Corespunzãtor acestor tendinþe, specialiºtii
FMI apreciazã cã preþul internaþional de bazã al
þiþeiului va rãmâne relativ stabil în anul 2010
(circa 79 USD/baril) ºi va înregistra o uºoarã
majorare în anul 2011, la un nivel de circa 82
USD/baril.
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Main tendencies
of international prices

 of goods in 2009

Commodity prices rose strongly during the
early stages of the recovery, despite generally
high inventories. To a large extent, this was due
to the buoyant recovery in emerging Asia, to
the onset of recovery in other emerging and
developing economies more generally, and to
the improvement in global financial conditions.

WTO outlook -
trade prospects

for 2010

Without any further upheavals in the global
economy, world merchandise trade should
resume its normal upward trajectory through the
end of 2010, although some deviation from its
previous trend line will persist indefinitely. The
WTO Secretariat estimates that world exports
in volume terms will grow by 9.5%, this year,
while developed economies’ exports will expand
7.5% and the rest of the world (developing
economies plus the Commonwealth of
Independent States) will advance 11%. This
projection assumes a resumption of global GDP
growth in line with consensus estimates, as well

as stability in oil prices and exchange rates.
However, unexpectedly positive or negative
economic news in the coming months could
necessitate a revision of the trade forecast.

Looking ahead, in 2010 and 2011,
commodity prices are expected to rise a bit
further supported by the strength of global
demand, especially from emerging economies.
However, this upward pressure is expected to
be modest, given the above-average inventory
levels and substantial spare capacity in many
commodity sectors. Accordingly, the IMF’s
baseline petroleum price projection is unchanged
for 2010 and revised up by a small amount in
2011 (to $82 a barrel).
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Notã:1) - Hong Kong-China, Republica Coreea, Singapore,
Taiwan

Sursa: Date OMC, 2010

 EXPORTURI FOB IMPORTURI CIF 
2009 Modificări faţă de anul 

precedent -%- 
2009 Modificări faţă de anul  

precedent -%- 
Mld. USD 2007 2008 2009 Mld. USD 2007 2008 2009 

MONDIAL 12147 16 15 -23 12385 15 16 -24 
America de Nord 1602 11 11 -21 2177 6 8 -25 
     SUA 1057 12 12 -18 1604 5 7 -26 
     Canada 316 8 9 -31 330 9 7 -21 
     Mexic 230 9 7 -21 242 10 10 -24 
America Centrală şi de Sud 461 14 21 -24 444 25 30 -25 
     Brazilia 153 17 23 -23 134 32 44 -27 
Europa 4995 16 11 -23 5142 16 12 -25 
Uniunea Europeană (27) 4567 16 11 -23 4714 16 12 -25 
     Germania 1121 19 9 -22 931 16 12 -21 
     Franţa 475 11 9 -21 551 14 14 -22 
     Olanda 499 19 16 -22 446 18 18 -23 
     Anglia 351 -2 5 -24 480 4 2 -24 
     Italia 405 20 8 -25 410 2 16 -26 
Comunitatea Statelor Independente 452 21 35 -36 332 35 32 -33 
     Federaţia Rusă 304 17 33 -36 192 36 31 -34 

Africa 
 

379 
 

18 
 

28 
 

-32 
 

400 
 

23 
 

27 
 

-16 

     Africa de Sud 63 20 16 -22 72 12 12 -28 
Orientul Mijlociu 691 16 33 -33 493 25 28 -18 

Asia 
 

3567 
 

16 
 

15 
 

-18 
 

3397 
 

15 
 

21 
 

-21 

     China 1202 26 17 -16 1006 21 18 -11 
     Japonia 581 10 9 -26 551 7 23 -28 
     India 155 23 30 -20 244 29 40 -24 
     Ţări nou industrializate1) 853 11 10 -17 834 11 17 -24 

Tabelul nr.2

Dinamica comerþului internaþional cu bunuri, în perioada 2007 - 2009,
pe principalele þãri ºi zone geografice
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Notã:1) - Hong Kong-China, Republic of Korea,
Singapore, Taipei

Source: WTO Data, 2010

Table No.2

Annual growth rate of world exports of goods (in nominal terms), by main countries and geographical regions,
2007-2009

 EXPORTS FOB IMPORTS CIF 
2009 
Value 

Annual percentage change- 2009 
Value 

Annual percentage change 

USD 
Billion 

2007 2008 2009 USD 
Billion 

2007 2008 2009 

World 12147 16 15 -23 12385 15 16 -24 
North America 1602 11 11 -21 2177 6 8 -25 
     USA 1057 12 12 -18 1604 5 7 -26 
     Canada 316 8 9 -31 330 9 7 -21 
     Mexico 230 9 7 -21 242 10 10 -24 
South and Central America 461 14 21 -24 444 25 30 -25 
     Brazil 153 17 23 -23 134 32 44 -27 
Europe 4995 16 11 -23 5142 16 12 -25 
European Union (27) 4567 16 11 -23 4714 16 12 -25 
     Germany 1121 19 9 -22 931 16 12 -21 
     France 475 11 9 -21 551 14 14 -22 
     Netherlands 499 19 16 -22 446 18 18 -23 
     United Kingdom 351 -2 5 -24 480 4 2 -24 
     Italy 405 20 8 -25 410 2 16 -26 
Commonwealth of Independent 
States (CIS) 

452 21 35 -36 332 35 32 -33 

     Russian Federation 304 17 33 -36 192 36 31 -34 

Africa 
 

379 
 

18 
 

28 
 

-32 
 

400 
 

23 
 

27 
 

-16 

     South Africa 63 20 16 -22 72 12 12 -28 
Middle East 691 16 33 -33 493 25 28 -18 

Asia 
 

3567 
 

16 
 

15 
 

-18 
 

3397 
 

15 
 

21 
 

-21 

     China 1202 26 17 -16 1006 21 18 -11 
     Japan 581 10 9 -26 551 7 23 -28 
     India 155 23 30 -20 244 29 40 -24 
     Newly industrialized economies1) 853 11 10 -17 834 11 17 -24 


