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Director: prof. dr. Valeriu IOAN-FRANC 
Director adjunct: drd. Aida SARCHIZIAN  
 

Centrul de Informare i Documentare Economic , unitate component  a 
Institutului Na ional de Cercet ri Economice al Academiei Române, are ca 
obiect principal activit i specifice de asigurare a inform rii i document rii 
cercet rii tiin ifice economice, de editare i valorificare a rezultatelor cercet rii 
din institutele componente ale INCE, de publicare a unor lucr ri fundamentale. 
Totodat , Centrul de Informare i Documentare Economic , în baza 
programelor proprii de cercetare, are în vedere valorificarea gândirii economice 
moderne i contemporane, preg tirea exploat rii automate a fondului 
bibliografic al Bibliotecii INCE, construirea sistemului intern de cit ri ale 
contribu iilor cercet torilor INCE la tiin a economic , valorificarea prin publicare 
i promovare în mediile tiin ifice din ar  i din str in tate a rezultatelor 

cercet rii tiin ifice economice din institutele componente ale INCE. 

I. Programele de cercetare, informare documentar  i editoriale 

1. Tema prioritar  a Academiei Române � Evaluarea st rii economiei na ionale 
� respectiv Programul fundamental de cercetare al Academiei ESEN�3. 

2. Dezvoltarea durabil  a României în contextul european i mondial.  
3. Participarea la realizarea temei de cercetare Laurea ii Nobel pentru economie 

i limbajul economic no ional na ional � cercet ri de epistemologie 
economic , coordonat  de acad. Tudorel Postolache i acad. Mugur 
Is rescu. 

4. Programul Valorificarea gândirii economice române ti � seria consacrat  
savantului Nicholas Georgescu-Roegen. A ap rut cartea I din volumul VI, 
respectiv Energia resurselor naturale i teoria economic , cartea a doua a 
volumului VI se afl  sub tipar. În faz  de traducere este volumul VII, 
Epistemologia roegenian , cartea 1 i 2.  
Pân  în prezent au ap rut în aceast  serie 7 volume cu 9 c r i. 

mailto:cide@zappmobile.ro
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5. Editarea Caietelor i volumelor Programelor CEEX i CERES, program 
na ional de cercetare. Participarea CIDE la programul na ional a permis, prin 
cofinan are, modernizarea editorial  a publica iilor i îmbun t irea 
prezent rii lor c tre cititori. 

6. Editarea de publica ii primare de informare i documentare economic  pentru 
valorificarea rezultatelor cercet rii tiin ifice desf urate în institutele 
componente ale INCE s-a materializat în realizarea i difuzarea periodicelor 
cuprinse în programul editorial aprobat de Consiliul tiin ific al INCE. 

Au ap rut: 
 47 de numere ale s pt mânalului �Probleme economice�; 
 12 numere din buletinul lunar �Studii i cercet ri economice�; 
 4 numere din �Analele Institutului Na ional de Cercet ri Economice�; 
 �Revista român  de economie� � 2 apari ii sus inute de Institutul de 

Economie Na ional ; 
 4 numere din �Romanian Journal of Economic Forecasting�,  

publica ia Institutului de Prognoz  Economic , din 2007 indexat  ISI 
Thomson; 

 �Studii financiare�, publica ia Centrului de Cercet ri Financiare i 
Monetare �Victor Sl vescu�, 2 apari ii; 

 �Revista de economie industrial �, publica ia Centrului de Economia 
Industriei i Serviciilor, 2 apari ii.   
7. Centrul de Informare i Documentare Economic  a dezvoltat în anul 

2007 un schimb de informa ii mai operativ cu parteneri din ar  i din str in tate, 
rezultatele cercet torilor INCE fiind astfel înscrise în circuitele informa ionale, iar 
baza sa documentar  îmbog indu-se cu materialele primite la schimb. 

Lucr rile în limbi str ine editate de CIDE sunt accesibile prin INTERNET, 
pe re eaua www.ince.ro. 

8. Centrul de Informare i Documentare Economic  coordoneaz  
activitatea în regim editorial a INCE, prin Editura Expert, editur  a cercet torilor 
Institutului, fondat  în anul 1992. În regim editorial au fost realizate 36 de lucr ri, 
dintre care not m lucr rile consacrate dezvolt rii durabile a României în context 
european i mondial. 

II. Cooperarea interna ional  cu: 
1. Centrul �Pierre Werner� de Studii i Documentare România-Luxemburg.  
2. Academia Regal  de tiin e Economice i Financiare de la Barcelona. 
3. Schimburile interna ionale de publica ii, CIDE primind aprecieri, mul umiri i 

noi solicit ri de schimb din partea: 
 Asocia iei Americane a Economi tilor; 
 Institutului pentru Economie Mondial  din Kiel; 
 Institutului pentru Cooperare tiin ific  din Tübingen; 

http://www.ince.ro.
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 Institutului Educa iei i Cercet rii, din Programul de Cercetare Economic  
� Moscova; 

 EUROSTAT � Luxemburg; 
 STATEC � Luxemburg; 
 Oficiului publica iilor oficiale al UE � Luxemburg; 
 Revistei franceze de geoeconomie � Paris; 
 Funda iei �Robert Schuman� � Paris; 
 Funda iei Europene �Dr gan� � �Rivista giuridica internazionale� � Milano; 
 Academia de Studii Economice din Chi in u � Republica Moldova. 

Cu toate aceste institu ii s-au continuat cooper rile, reciproc avantajoase, 
f r  decont ri, i pentru CIDE�INCE. 

  
Valeriu Ioan-Franc, 
Directorul Centrului  

de Informare i Documentare Economic  



 

I. COLEC IA BIBLIOTECA ECONOMIC  

A. Seria �Probleme economice� 
Volumul: 

237 Lucr ri publicate în anul 2006 � sintez , Dorina Gheorghe, 
Valeriu Ioan-Franc (34 pag.) 

238-239 �Dimensiuni ale competitivit ii comer ului exterior 
agroalimentar românesc în rela ia cu UE�, Mirela Rusali (42 
pag.) 

240-241 �Ocuparea i organizarea for ei de munc  în România în a 
doua jum tate a Secolului al XX-lea�, Florin-Marius Pavelescu 
(42 pag.) 

242 �Ocupare i calitate a vie ii. Rezultatele unei cercet ri 
empirice�, Mihai Dumitru (26 pag.) 

243-244 �Industriile mass-media � particularit ile produselor mass-
media�, Maria Moldoveanu (34 pag.) 

245-246 �Finan area local : practici comparate România - Uniunea 
European �, Emil Bodn ra  (52 pag.) 

247-248-249 �Calitatea vie ii vârstnicilor. Vârstnicii români i semenii lor 
europeni�, Ana B la a (54 pag.) 

250-251 �Scenarii alternative de previziune a comportamentului 
economic pe grupe de ramuri�, coord. Cornelia Scutaru (44 
pag.) 

252 �Centenar Nicholas Georgescu-Roegen�, Aurel Iancu, Mariana 
Nicolae (26 pag.) 

253 �Noile dimensiuni ale globaliz rii regionale�, Marcel 
Moldoveanu (24 pag.) 

254-255 �Taxele de mediu. Principii, tendin e, bariere i solu ii�, 
Mihaela Popa-Simil (34 pag.) 

256-257 �Mecanisme ale pie ei de capital în România comparativ cu 
alte ri. Cadrul institu ional i legislativ�, Ciprian Alexandru 
(54 pag.) 

258-259-260 �Zonele cu poten ial de dezvoltare economic  � vectori ai 
cre terii competitivit ii regionale�, coord. Carmen Beatrice 
P una (102 pag.) 

261-262 �Industria auto european  în context global. Tr s turi, 
evolu ii, tendin e, perspective�, Maria Cartas (52 pag.) 

263-264 �Ajutoarele de stat i finan area cercet rii-dezvolt rii�, 
Andreea Dr goi (32 pag.) 

265-266 �Carpa ii României la o r scruce a istoriei�, Radu Rey (38 
pag.) 
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267-268 �Economia artei (I). Concepte, principii, metode de 
cercetare�, Maria Moldoveanu (56 pag.) 

269 �Decalaje economice între România i UE-25 înainte de 
aderare�, Virginia Câmpeanu (22 pag.) 

270-271 �Remodelarea aparatului productiv i evolu ia structurii 
popula iei ocupate�, Florin-Marius Pavelescu (43 pag.) 

272-273 �Abord ri regionale ale agriculturii române ti�, Cecilia 
Alexandri, Lucian Luca (38 pag.) 

274-275 �Procesul de relocalizare a serviciilor în contextul economiei 
române ti: particularit i, poten ial i perspective�, Agnes 
Ghibu iu (49 pag.) 

276-277 �Sectorul agroalimentar în economia na ional . O stare 
actual  i evalu ri prospective�, Filon Toderoiu (36 pag.) 

278-279 �Restructur ri i muta ii pe pia a interna ional  a materiilor 
prime esen iale pentru produc ia siderurgic : feroaliaje de 
baz . Impactul politicilor globale asupra Uniunii Europene�, 
Cristina Bumbac, (59 pag.) 

280-281 �Tendin e în industria european �, coord. Maria Cartas (43 
pag.) 

282-283-284 �Accesul întreprinderilor mici i mijlocii din noile state 
membre ale UE la economia bazat  pe cunoa tere�, coord. 
Ecaterina St nculescu (70 pag.) 

B. Seria �Studii i cercet ri economice� 
Volumul: 

49-50 �Popula ia feminin  din România�, Laureana Urse (60 pag.) 
51 �Sisteme disipative, entropie i sustenabilitate�, Emil Dinga 

(46 pag.) 
52-53 �Factorii cre terii economice i noua economie. Analiz  i 

prognoz �, Lucian-Liviu Albu (92 pag.) 
54 �Posibilit i de perfec ionare a mecanismului finan rii 

pentru dezvoltarea local �, Emil Bodn ra  (50 pag.) 
55-56 �Provoc ri pentru protec ia social  derivate din îmb trânirea 

demografic  i din evolu iile pie elor de munc �, Maria 
Poenaru (60 pag.) 

57-58 �Cultur  i economie (I)�, coord. A.O. Berea (100 pag.) 
59-60 �Managementul de eurilor, component  esen ial  a politicii 

de mediu în UE�, coord. Maria Cartas (105 pag.) 
 



 

II. PUBLICA II ÎN LIMBI STR INE 

C. �Romanian Journal of Economic Forecasting� �  
publica ia Institutului de Prognoz  Economic  

Anul VIII 
Volumul 1. Papers 

Modelling the Romanian Economy: Some Data Problems, Emilian 
Dobrescu 
Computable General Equilibrium Models for the Central and East-
ern European EU Member States: A Survey, Maria C. Mohora, Ali 
Bayar 
Spatial Econometrics � Applications to Investigate Distribution of 
CO2 Emission in Europe, Lucian-Liviu Albu 
Unit Labor Cost in Romania, Ion Ghizdeanu, Veronica Tudorescu  
Extending the Augmented Solow Growth Model to Explain Transi-
tional Economies, John M. Polimeni, Raluca Iorgulescu Polimeni, 
W. Scott Trees 
Modeling the Economic Growth in Romania with the Solow Model, 
Petre Caraiani 
Cultural Tourism and Sustainable Development, Valeriu Ioan-
Franc, Elena-Manuela I toc 
The Barometer of the Romanian Economy - February 2007 Version 
-, Ionel Florescu, Nona Chilian, Cornelia Scutaru, Crengu a Pan , 
Carmen Uzl u, Marioara Iordan, Petre Caraiani, Liana Pecican 
Forecasts 
The Dobrescu Macromodel of the Romanian Transition Economy - 
Yearly and Monthly Forecast -, Cornelia Scutaru, Petre Fomin, 
Bianca P una 
126 pag. 

Volumul 2. Papers 
Inter-Industries Productivity Gap and the Services Employment Dy-
namics, Dorin Jula, Nicoleta Jula 
The Statistical Analysis of Finding Optimum Ratio between Real 
Aircraft and Simulator Flights: An Application to Army Aviation, 
Taner Altinok, Aydin Lafci, Filiz Ersoz 
The Impact of the National Bank of Romania Monetary Policy on 
the Balance of Payments, Magdalena R dulescu 
Socio-economic Effects of the Labor Force Migration in an Enlarged 
Europe, Mariana Nicolae, Brîndu a Mihaela Radu 
Cities and Their Place in the European Union Urban Policy, Daniela 
Antonescu, Maria Ghisa-Silea 
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Institutional Structures as Benard Taylor Processeses, Ionu  Purica 
An Analysis of the Fluctuations in the Romanian Economy Using 
the Real Business Cycles Approach, Petre Caraiani 
How Much the Rounding Errors Could Affect the Computer Results, 

tefan tef nescu 
The Barometer of the Romanian Economy � May 2007 Version, 
Elena Pelinescu, Ionel Florescu, Nona Chilian, Cornelia Scutaru, 
Crengu a Osmanovici, Carmen Uzl u, Marioara Iordan, Petre 
Caraiani, Liana Pecican 
Forecasts 
The Dobrescu Macromodel of the Romanian Market Economy - 
2005 version � Actualized scenario -, Bianca P una, Ion 
Ghizdeanu, Cornelia Scutaru, Petre Fomin, Corina Sâman 
124 pag. 

Volumul 3. Papers 
The Question of Economic Convergence - First Part -, Aurel Iancu 
Neuro-Adaptive Model for Financial Forecasting, Iulian N stac, 
Emilian Dobrescu, Elena Pelinescu 
Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making, 
Grzegorz Michalski 
Contribution of Institutional Sectors to Economic Growth, Ion 
Ghizdeanu, Tiu a Bria 
Energy Consumption in Transitional Economies: Jevons� Paradox 
for Romania, Bulgaria, Hungary, and Poland (Part I), John M. Poli-
meni, Raluca Iorgulescu Polimeni 
A Model to Evaluate the Regional Competitiveness of the EU Re-
gions, Cezar Mereu , Lucian Liviu Albu, Marioara Iordan, Mihaela 
Nona Chilian 
The Barometer of the Romanian Economy - July 2007 Version, Io-
nel Florescu, Nona Chilian, Cornelia Scutaru, Mihaela Brându a 
Radu, Carmen Uzl u, Marioara Iordan, Petre Caraiani, Liana Peci-
can 
Forecasts 
The "Dobrescu� Macromodel of the Romanian Market Economy -
2005 version - Yearly Forecast � The second actualised scenario, 
Bianca P una, Ion Ghizdeanu, Cornelia Scutaru, Petre Fomin, 
Corina Sâman  
130 pag. 

Volumul 4. Papers 
The Correction of Chronologic Series� Seasonal Fluctuations ac-
cording to Seasonal Simultaneous Additive and Multiplicative Ef-
fects, R. Bourbonnais, Ph. Vallin 
Economic Convergence. Applications - Second Part -, Aurel Iancu  
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Local Governance and Corruption of a Country in the Process of 
Joining the European Union, Daniel Teodorescu, Tudorel Andrei, 
Ion Gh. Ro ca, Marius Profiroiu, Mihai Turtureanu 
Multi-Scale Integrated Analysis of Societal Metabolism and Jevons� 
Paradox for Romania, Bulgaria, Hungary and Poland, Raluca 
Iorgulescu Polimeni, John M. Polimeni 
Absolute Risk Aversion on the Romanian Capital Market, Cristian 
P un, Iulian Bra oveanu, Radu Mu etescu 
Current Account Deficits and Implications on Country Risk of Ro-
mania, George Georgescu 
Applying Nelder Mead�s Optimization Algorithm for Multiple Global 
Minima, tefan tef nescu 
David Ricardo, Contemporary Economist, Dan Popescu 
An Estimated New Keynesian Model for Romania, Petre Caraiani 
Forecasts 
The "Dobrescu� Macromodel of the Romanian Market Economy - 
2005 version. Yearly Forecast � Preliminary results for 2007, 
Bianca P una, Ion Ghizdeanu, Cornelia Scutaru, Petre Fomin, 
Corina Sâman 
128 pag. 

 



 

III. PERIODICE ALE INSTITUTELOR COMPONENTE 

D. �Revista român  de economie� � publica ia  
Institutului de Economie Na ional  

Anul XVII 
Volumul 24, 

nr. 1 (33) 
Multifactor econometric models for energy efficiency in the 
EU, Gheorghe Zaman, Zizi Goschin, Aniela Danciu 
On a carriage towards Europe. The consequences of the Eli�s 
eastern enlargement for agricultural policy � the Romanian 
perspective. The eastern enlargement of the EU, Frank 
Bönker, Luana Martin 
Employment and social trends in Romania, Constantin Ciut-
acu, Lumini a Chivu, John Hurley 
Impact of policies and public financing instruments on R&D 
investments, Steliana Sandu, Michael Dinges 
Demographic and labour force ageing � risk factors for the 
social protection system in Romania, Maria Poenaru 
The effects of globalization in national accounts, Clementina 
Ivan-Ungureanu 
Alternative sources of energy - alternative sources of pollution?, 
Marius-R zvan Surugiu 
120 pag. 

Volumul 25, 
nr. 2 (34) 

The intensity of using production factors in Romania. Esti-
mates from cobb-douglas and ces models, Gheorghe Zaman, 
Zizi Goschin 
The relevance of interactions in innovation systems: how to 
consolidate the framework, Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia, 
Fernando Jimenez-Saez  
Incomes and working time � support for quality of work and 
employment in Romania, Lumini a Chivu, Constantin Ciutacu, 
John Hurley 
Medium-term changes in the structure of the monthly earn-
ings, Ion Ghizdeanu 
Mentalities of the romanians between the two world wars, 
Emilian M. Dobrescu 
Romanian competitiveness � a rough ride to catch up with 
the EU, Andreea Vass 
194 pag. 
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E. �Revista de economie industrial � � publica ia  
Centrului de Economia Industriei i Serviciilor 

Num rul 1. Cercetare-dezvoltare-inovare  
Eficien a ecoenergetic  a utiliz rii resurselor regenerabile (I) 
(Sintez ), tefan R g lie, Marius Bulearc  (coordonatori), Mihai-
Sabin Muscalu, Corneliu Russu, Marina B dileanu, Cornelia 
Neagu, Cristian Sima 
Tehnologie modern  pentru sinteza eterilor utilizabili ca aditivi 
pentru benzinele auto ecologice (Sintez ), Raluca Bozga (respon-
sabil proiect), tefan R g lie, Mihai-Sabin Muscalu, Gheorghe 
Manea, Rodica Miroiu, Mihaela Mateescu, Andrei Dospinescu, 
M d lina Solomon, Viorel Gaftea 
Elaborarea unei tehnologii moderne de reducere a gazelor cu efect 
de ser  produse de industria româneasc  (Sintez ), Raluca Bozga 
(responsabil proiect), tefan R g lie, Mihai-Sabin Muscalu, 
Gheorghe Manea, Rodica Miroiu, Mihaela Mateescu, Andrei 
Dospinescu, M d lina Solomon 
Integrarea României în Uniunea European  
Schimb ri structurale în industria na ional  determinate de 
aderarea la Uniunea European  (Etapa I) (Sintez ), Nicoleta 
Hornianschi (coordonator), Corneliu Russu, Daniel M rgu , Andrei 
Dospinescu 
Dezvoltatrea economic  durabil  
Program de calcul pentru indicatorii dezvolt rii durabile a sectorului 
energetic (Sintez ), Rodica Macarie, Marina B dileanu, Marian 
L craru 
Analiza macroeconomic  
Impactul dinamicii pre urilor utilit ilor publice asupra economiei 
na ionale i principalele sectoare vulnerabile (Sintez ), Marina 
B dileanu 
Pia a for ei de munc  
Impactul delocaliz rii produc iei asupra pie ei muncii (Sintez ), 

tefan R g lie, Cornelia Neagu, Nicoleta Hornianschi, Marina 
B dileanu, Marius Bulearc , Corneliu Russu, Cristian Sima, Daniel 
Fistung, Nicoleta Odae, Andrei Dospinescu, Viorel Gaftea 
M surarea productivit ii muncii pe baza produc iei i valorii 
ad ugate la nivel sectorial (Sintez ), tefan R g lie, Mihai-Sabin 
Muscalu, Corneliu Russu, Cornelia Neagu, Filon Toderoiu, Andrei 
Dospinescu, Marina B dileanu, Marius Bulearc , Cristian Sima, 
Daniel Fistung, Nicoleta Odae, Iulian Neac u-Dalu 
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Servicii 
Competi ia în transporturi - dimensiuni i influen e specifice pie ei 
din România (Sintez ), Daniel Fistung, Rodica Miroiu, Teodor 
Popescu, Radu erbulescu 
 
Optimizarea sistemului de finan are, produc ie i distribu ie a 
serviciilor de s n tate pentru cet enii europeni (Sintez ), tefan 
R g lie (responsabil proiect), Raluca Bozga, Mihaela Mateescu, 
Mihai-Sabin Muscalu, Georgeta Filip, R zvan R dulescu, Liliana 
R dulescu, Viorel Gaftea, Andrei Dospinescu, M d lina Solomon 
90 pag. 

Num rul 2. Economia cunoa terii, inovare, competitivitate 
Studii de impact asupra companiilor str ine în China, Houkai Wel, 
Canfei He 
Impactul proceselor de globalizare i liberalizare asupra 
competitivit ii industriale na ionale, Nicoleta Hornianschi, Doina 
T taru 

Microeconomie. Management 
Criterii de evaluare a calit ii managerilor (II), Corneliu Russu  
Abilit ile de baz  ale managerilor de succes în economiile 
competitive (II), Marius Bulearc , Suzana Bulearc   
Managementul firmei de IT - abordare teoretic  i empiric , Bogdan 
Pelinescu 

Mediu. Energie. Dezvoltare durabil  
Evaluarea economic  preliminar  a producerii emulsiilor de 
combustibil, Raluca Bozga, Rodica Miroiu, tefan R g lie 
Contribu ia parteneriatului strategic între România i Fran a la 
dezvoltarea reciproc  durabil , Octavian Botez 

Economia serviciilor 
Transportul durabil, viitorul european al României, Daniel Fistung 

Miscellaneous 
Coordonate socioeconomice ale dezvolt rii spiritului întreprinz tor 
în rândul tinerilor din România, Iulian Neac u-Dalu 
Evalu ri i tendin e pe pia a c rnii în România, în contextul actualei 
crize alimentare, Mihaela Mateescu  
Coeziunea social  ca obiectiv al Uniunii Europene, Radu-Hora iu 
Munteanu 
102 pag. 

Num rul 3. Cercetare-dezvoltare-inovare 
Caracteristici ale sistemelor de cercetare-dezvoltare-inovare 
performante, Nicoleta Odae 
Inovarea în industria farmaceutic  - tem  de actualitate, Raluca 
Bozga, Mihaela Mateescu 
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Principalele aspecte economice privind eficien a tehnologiilor de 
producere a combustibililor de tip biodiesel, tefan R g lie, Raluca 
Bozga, Mihaela Mateescu 
Integrarea României în Uniunea European  
Spécialistion et complémentarité de l�industrie roumaine envers 
celle de l�Union Européenne dans le cadre de la globalisation, 
Corneliu Russu 
Politica comercial  a României dup  intrarea în vigoare a Tratatului 
de aderare la Uniunea European , Mariana Baicu 
Programe na ionale de sus inere a dezvolt rii sectorului întreprin-
derilor mici i mijlocii (II), Mariana Vania 
Rolul solu iilor IT (tehnologia informa iilor) în eficientizarea activit ii 
economice a firmelor, Andrei Silviu Dospinescu, Tiberiu 
Dospinescu 
Certificarea calit ii, un sistem care garanteaz  supravie uirea 
întreprinderii în competi ia de pe pia a european , Liliana Avram, 
Teodor Popescu 
Cooperare interna ional  
Noi forme de cooperare între România i Federa ia Rus  prin 
dezvoltarea unor schimburi comerciale maritime la Constan a i 
Rostov pe Don, tefan R g lie, Mihai Macsim, Irina Sandu  
Politicile Uniunii Europene 
Politica UE privind promovarea spiritului de întreprinz tor (II), 
Vasile Dan 
Tendin e privind inovarea în Uniunea European  (III), Ruxanda 
Isaic-Maniu 
Politicile Uniunii Europene cu impact asupra coeziunii economice 
i sociale, Radu-Hora iu Munteanu 

Pia a muncii în rile baltice, Elena Ana Mo neanu, Alina Georgeta 
Glod 
Economia cunoa terii 
Un nou tip de sinergie: prelucr ri-servicii, Radu Popescu, Irina 
Sandu 
Servicii 
Cre terea atractivit ii transporturilor publice urbane prin 
implementarea elementelor de management integrat, Daniel 
Fistung 
94 pag. 

Num rul 4. Analiz  macroeconomic  
Modalit i de îmbun t ire a productivit ii la nivel de organiza ie, 
sectorial i na ional � sintez , tefan R g lie, Cornelia Neagu, 
Mihai-Sabin Muscalu, Corneliu Russu, Marina B dileanu, Marius 
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Bulearc , Cristian Sima, Andrei Dospinescu, Daniel Fistung, Iulian 
Neac u-Dalu 
Energie 
Modalit ile de introducere în România a m surilor prev zute în 
Directiva 32/2006/CE cu privire la utilizatorii finali de energie i 
serviciile energetice � sintez , Marina B dileanu 
Evaluarea economic  preliminar  a emulsiilor de combustibili (I), 
Raluca Bozga, Rodica Miroiu, tefan R g lie 
Economia cunoa terii 
Dezvoltare economic  i înv are, Radu Popescu 
Politicile Uniunii Europene 
Politicile Uniunii Europene cu impact asupra coeziunii economice 
i sociale (II), Radu-Hora iu Munteanu 

Întreprinderi mici i mijlocii 
Cre terea capacit ii de producere a valorii ad ugate în 
întreprinderile mici i mijlocii din industria prelucr toare 
româneasc . C i de ac iune i m suri necesare � sintez , Corneliu 
Russu 
Programe na ionale de sus inere a dezvolt rii sectorului întreprin-
derilor mici i mijlocii (II), Mariana Vania 
Managementul întreprinderilor mici i mijlocii din sectorul de servicii 
i ocuparea for ei de munc , în anii 2008-2010, în România, în 

condi iile integr rii în Uniunea European , Barbu Gh. Petrescu 
Rolul solu iilor IT (tehnologia informa iilor) în eficientizarea activit ii 
economice a firmelor (II), Andrei-Silviu Dospinescu, Tiberiu 
Dospinescu 
Microeconomie. Management 
Determinarea gradului de penetrare a tehnicilor de îmbun t ire a 
productivit ii în cadrul agen ilor economici, Cornelia Neagu, 
Andrei-Silviu Dospinescu 
Identificarea de politici relevante de promovare a productivit ii pe 
plan interna ional, Cornelia Neagu 
Re elele de întreprinderi, surs  de cre tere a competitivit ii � 
tendin e în UE i în unele ri dezvoltate (I), Vasile Dan 
Constituirea re elelor de afaceri � modele ale acestora, Ruxanda 
Isaic-Maniu 
Economia interna ional  
Dynamics of FDI Location after China�s Entering WTO, Houkai Wei, 
Chen Zao 
116 pag. 
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F. �Studii financiare� � publica ia Centrului de Cercet ri 
Financiare i Monetare �Victor Sl vescu� 

Anul XI 
Volumul 3 (37) FINANCIAL STUDIES 

I. Theoretical Approaches and Modelling 
On bookkeeping semiotics, Professor Gheorghe Manolescu, 
Ph.D. 
The concepts of insurance and consultancy, Professor Emilia 
Vasile, Ph.D., Emad Al Din Mahmoud Ali Eid, Ph.D. 
II. Topical Financial Issues 
The romanian banking system within the european and world 
context: evolution, trends, 3rd degree researcher Floarea 
Iordache, Ph.D., Maria Simion, Ph.D. 
Strengthening the protection against credit risk in banks self-
financing � towards a new paradigm ?, Lecturer Marcel Ioan 
Bolo , Ph.D. 
 
Evolutions of the structural convergence in the new member 
states. The case of the Czech Republic and Poland, Re-
searcher Adina Criste, Ph.D. Student, Researcher Alina 
Georgeta Glod 
MONETARY STUDIES  
Theoretical Approaches and Modelling 
Convergence, simililarity, complementarity and harmonization 
in the european construction � a logical analysis, Professor 
Emil Dinga, Ph.D. 
Preparation for accession and post-accession � inflation in-
creasing factor, Silviu-Marius eitan, Ph.D. 
MICROECONOMICS 
Introduction to the financial�banking marketing, Professor 
Emanuel Odobescu, Ph.D., Professor Iuliana Cetina, Ph.D., 
Reader Ioana Popescu, Ph.D. 
Inertial behaviour and sustainable development of firms, 2nd 
degree researcher Mihail Dimitriu, Ph.D. 
Banking products � new marketing strategies, Professor Aurel 
Octavian Berea, Ph.D., Univ. Assist. Valeria Arina B l ceanu, 
Ph.D. Student 
128 pag. 

Volumul 4 (38) FINANCIAL STUDIES 
I. Theoretical and modelling approaches 
Strategic management in banking, Alin Ni u, Ph.D. Candidate 
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A new approach for indicators of sustainable development, 
Univ. Lecturer Gabriela-Cornelia Piciu, Ph.D 
II. Topical Financial Issues 
Fiscal measures on the romanian cigarette market at the con-
fluence with the principles of the functional competition, Univ. 
Reader, Alina Mihaela Dima, Ph.D 
Aspects of the contemporary migration in the EU, IIIrd degree 
researcher Elena-Ana Mo neanu, Researcher Alina-Georgeta 
Glod 
Mutations in the structure of the financial resources of the de-
posit guarantee fund, C t lin Dan, Ph.D. Candidate, Univ. Lec-
turer Vasile Bleotu, Ph.D 
Demographic aspects fundamenting the strategies for financial 
markets development in Romania, IIIrd degree researcher 
Floarea Iordache, Ph.D., llnd degree researcher Maria Simion, 
Ph.D 
Considerations on the use of the financial instruments to pre-
serve the natural capital, Univ. Reader Mariana Vu , Ph.D., 
Univ. Lecturer Carmen Tric , Ph.D 
MONETARY STUDIES 
I. Theoretical and Modelling Approaches 
International money between worldwide, regional-wide and 
euro, Univ. Lecturer Liviu C. Andrei, Ph.D 
Aspects of the exchange rate impact on the behaviour of con-
sumption and saving, IIIrddegree researcher Silviu-Marius 

eitan, Ph.D 
II. Topical Monetary Issues 
Impact of the foreign direct investments on the external bal-
ance of payments of România, Univ. Reader Mihail Vincen iu 
Ivan, Ph.D., Univ. Lecturer Viorela Iacovoiu, Ph.D. Candidate 
Sources of the inflation asymmetry in Eurozone countries, Re-
searcher Adina Criste, Ph.D. Candidate 
From the quantitative monetary aggregates to inflation target-
ing in Romania, Univ. Professor Constantin Floricel, Ph.D, lo-
nu  Cristian Voicu, Ph.D 
Documentary: economic - politic interferences and the process 
of european economic and monetary integration, lllrddegree re-
searcher Florin B l escu 
MICROECONOMY 
Value at risk, Univ. Lecturer Dan Armeanu, Ph.D, Univ. Assist. 
Florentina B lu, Ph.D. Candidate 
METHODOLOGY AND LOGIC OF ECONOMIC 
KNOWLEDGE 
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On the genuinity of the orthodox economic science, Univ. Pro-
fessor Emil Dinga, Ph.D 
184 pag. 

G. �Marketing-Management, studii � cercet ri � consulting�, 
Editura Expert, editura Institutului Na ional de Cercet ri 
Economice 

Anul XVII 
Volumul 1-2 

(97-98) 
Exclusivitate 
Tradi ie i modernitate în dezvoltarea marketingului în România, 
V. Olteanu 
Marketingul i �aventurile min ii�, Th. Purc rea 
Marketing � abord ri teoretico-metodologice 
Planificarea în marketing, E. Enache, I. Ciochin  
Productivitate i performan -marketing (I): O abordare 
conceptual  i strategic , N. Turgeon, Gh. Epuran 
Comportamentul de cump rare al organiza iei, V. Anton 
Marketingul sub lupa legislatorului, A.-L. Ristea 
Factori moderatori în decizia de standardizare/adaptare a 
publicit ii la nivel interna ional, B. Nichifor, L. Zai , S. Duhalm 
Management strategic 
Schimbarea - impuls pentru reengineering, C.-S. Stan 
Managementul resurselor umane 
Management educa ional. Formarea i conducerea resurselor 
umane, N. Singureanu 
Strategii postaderare - 2007-2015-2025. Resursele umane i 
creativitatea în economia României, B. Petrescu 
Serviciile i dezvoltarea 
Dimensiunile procesului de globalizare a serviciilor, C. Grigorovici 
Serviciile eclesiastice - component  specific  a sectorului ter iar, 
V. Olteanu, I. Huc 
Managementul calit ii 
De la standardizare la modele de excelen ..., D. Grigorescu 
Managementul mediului 
Instrumente fiscale pentru managementul mediului, M. Popa-
Simil 
Managementul financiar 
Modele de control intern, Z. Florea-Ianc 
De unde ar trebui început  lupta împotriva corup iei?, A.-D. Matei 
Puncte de vedere 
Aspecte critice la adresa organiza iei mondiale a comer ului, I. 
Tobo aru 
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Pia a interna ional  a covoarelor manuale, un segment atractiv 
pentru exportatorii români, L. Olaru, C. Chi iba 
Cronic  academic  
Succesul managerial. O aplica ie în domeniul silvic, V. Ioan-
Franc 
Strategii privind dezvoltarea urbanismului turistic, A.-L. Ristea 
Politica european  de concuren , V. Ioan-Franc 
Managementul strategic i implica iile aplic rii acestuia asupra 
performan elor firmei, A.-L. Ristea 
160 pag. 

Volumul 3 
(99) 

Exclusivitate 
Marketingul în economia bazat  pe cunoa tere, V. Olteanu 
Precursorii marketingului, T. Gherasim 
Cercet ri de marketing 
Cultura comunic rii organiza ionale i managementul schimb rii, 
D. Vasile 
Rebrandingul ca proces proactiv, D. Popescu 
Marketing i performan  managerial , C. Dragomir tef nescu 
Marketing. Cunoa tere, educa ie i înv are, Th. Purc rea 
Marketing social i politic 
Provoc ri ale globaliz rii economice pentru dimensiunea social  a 
dezvolt rii, M. Poenaru  
Decalogul politicianului, A. O. Berea 
Puncte de vedere 
Impactul economic i social al armoniz rii legisla iei muncii din 
România cu legisla ia Uniunii Europene, F. Florea-Ianc 
Puncte de vedere: despre efectele negative ale marketingului, 
E. Enache 
Modific ri în evolu ia i structura popula iei ocupate dâmbovi ene, 
în perioada 1992-2003, C. Popescu 
 
Cronic  academic  
Posibilit i de perfec ionare a sistemului de finan are i a manage-
mentului financiar în domeniul sanitar din România, V. Ioan-Franc 
80 pag. 

Volumul 4 
(100) 

Exclusivitate 
Price fairness perceptions in Romania, I. C toiu, D.M. Vrânceanu 
Abord ri teoretico-metodologice 
Management strategic versus marketing strategic, A.-L. Ristea 
Aspecte ale utiliz rii sondajului statistic în cercetarea de 
marketing, N. Teodorescu, A.-F. St ncioiu, L.-D. Anghel 
Teoria modific rii comportamentului organiza ional sau teoria 
ranfors rii, P. Vagu, I. Steg roiu 
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Strategia de pia  în marketingul interorganiza ional, V. Anton 
Cercet ri de marketing-management 
Valoare, valorificare, valorizare, evaluare, punere în valoare a 
bunurilor i serviciilor turistice, I. Bu tiuc 
Studii necontrolate ale cump r rilor reale, T.D. Epure, M. Ionel 
Tendin e, cooperare regional , evenimente 
Tendin e ale turismului mondial i european, I.D. Jug naru 
Schimb ri ale marketingului alimentar în secolul 21, N. Kailani 
Elemente comparative ale economiei sectorului culturii în Uniunea 
European  i în România, E. Manole 
Cronic  academic  
Contribu ii la dezvoltarea teoriei i practicii managementului 
performan ei la cooperativele de credit, V. Ioan-Franc 
80 pag. 

Volumul 5-6 
(101-102) 

Exclusivitate 
Comparative analysis in territorial statistics, N. Teodorescu, N.-A. 
Pop, A.-F. St ncioiu, L.-D. Anghel 
Managementul cunoa terii în economia conversa iei, Th. 
Purc rea, V. Ioan-Franc 
Cercet ri de marketing-management  
Mixul promo ional în marketingul interorganiza ional, V. Anton 
Orientarea de marketing în organiza iile mass-media, M. Moldo-
veanu 
Durabilitatea mediului natural i dezvoltarea sustenabil  în turism, 
I.-D. Jug naru, M. Jug naru 
Strategii i structuri logistice ale distribuitorilor de produse 
alimentare, N. Kailani 
Auditul performan elor manageriale, C. Roman 
Stimulente pentru vânz rile concentrate asupra profitului, V. 
Popovici, S. Cosma 
Marketingul inova iilor prin cump rarea unui e antion cu ajutorul 
stimul rii de pre , A. Micu, S. Muhcin  
Principalele componente ale strategiei managementului bancar, 
A. Ni u 
Strategii europene 
Strategii la nivel comunitar, D. Udrea Milea 
Industriile culturale i protec ia propriet ii intelectuale în acorduri 
interna ionale, E. Manole 
Reforma politicii ajutoarelor de stat în Uniunea European  (I), 
A. Dr goi 
Abord ri teoretico-metodologice 
Tehnici ale gândirii creative utilizate în organiza iile de s n tate (I), 
C. Laz r 
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Bazele teoretice i metodologice ale organiz rii i func ion rii 
întreprinderii pe centre de responsabilitate, C. Voicu 
Studiu de caz 
Noile genera ii de studen i i aspira iile cu privire la viitorul lor loc 
de munc , N. Br tf lean 
Cronic  academic  
*** Strategii de dezvoltare i integrare a serviciilor educa ionale din 
România, în contextul pie ei globalizate a for ei de munc  
*** Profesionalizarea echipei manageriale a poli iei Municipiului 
Bucure ti 
*** Managementul combaterii infrac ionalit ii în plan local. Studii 
de caz pentru Municipiul Sibiu 
*** Dimensiuni ale managementului combaterii infrac iunilor de 
trafic i consum de stupefiante  
Cronic  editorial  
Lideriatul - de la teorie la practic , A.-C. Gr niceru 
Regimuri i negocieri în comunica iile interna ionale, E.M. 
Dobrescu 
160 pag. 

H. �Caiete critice� - publica ia Funda iei Na ionale pentru tiin  
i Art  

Nr. 1-2 
(230-231) 

FRAGMENTE CRITICE 
Eugen SIMION: Nicolae Steinhardt 
CRONICI LITERARE 
Andrei MILCA: Un r spuns sau cum �societatea civil � na te 
mon tri� 
DOSAR EMINESCU 
Nicolae GEORGESCU: �Poezii nepublicate, de intercalat...� 
Felix NICOLAU: Contextul poetic românesc din a doua jum tate a 
secolului al XIX-lea 
George LATE : Mihai Eminescu: ciclul schillerian 
Lucian CHI U: Prin Bucure ti 
CONVORBIRI 
Nicolae Iliescu în dialog cu Traian T. Co ovei: �Noi nu punem pe 
cruci decât anii în care oamenii au fost ferici i!� 
ESEURI AUTOBIOGRAFICE 
George C. BASILIADE: O legend  adev rat : P storel Teodoreanu 
(II) 
COMENTARII 
Antonio PATRA : Noble ea datoriei 
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Nicoleta CRÂNGARU: Iluzia în elegerii fantastice i absurdul 
r t cirii 
ATITUDINI 
Adrian-Paul ILIESCU: Patru explozii de intransigen  istericoid  (II) 
NEGRU PE ALB 
Nicolae ILIESCU: Mumu 
L�Alger: Ghidul cititorului ferice 

EPENEAG �70 
Eugen SIMION: Portretul unui eretic de stânga 
D. EPENEAG: Autorul i personajele sale 
Epistolar � Eugen Simion, Monica Lovinescu i Virgil Ierunca, Ga-
briel Dimisianu, Ion Vartic, Marian Victor Buciu, Octavian Soviany, 
Nicolae Bârna, Livius Ciocârlie 
MIRCEA MICU �70 
Andrei MILCA: C l torul nostalgic 
LITERATUR  STR IN  
Corina PANAITOPOL: Reversibilitatea rolurilor în biografia contem-
poran  
CARNET PARIZIAN 
Virgil T NASE: Societatea «de consuma ie» 

TIIN  I FILOSOFIE 
Viorel BARBU: O lec ie uitat : Verdun 1916 
ÎNTÂLNIRI DE DESTIN 
Alexandru ZUB: Un diplomat dup  gratii: Vasile Stoica 
CULTUR  I ECONOMIE 
Napoleon POP & Valeriu IOAN-FRANC: Cre tinism i dezvoltare 
economic  (I) 
MASS-MEDIA 
Maria MOLDOVEANU: �Industriile� comunic rii (II) 
ART  I SPECTACOLE 
Dana DUMA: Descoperiri latino-americane la Toulouse 
Adriana-Carolina BULZ: Eugene O�Neill � un �star� anglo-saxon pe 
scena româneasc  
C lin C LIMAN: De la �Ciocoii noi cu bodyguard� la �Tic lo ii� 
Marin STOIAN: Horia Bernea pentru posteritate 

Nr. 3-4-5 
(232-233-

234) 

FRAGMENTE CRITICE 
Eugen SIMION: Nichita St nescu. Schi  biografic  
CRONICI LITERARE 
Paul DUGNEANU: Roman de crea ie, roman de analiz  
CENTENAR MIRCEA ELIADE 
Eugen SIMION: Eliade � nou  scrisori inedite 
Alexandru ZUB: Trei texte despre Mircea Eliade 
Gra iela BENGA: �Antaios�: un reflex al marginalului 
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DOSAR 
Colocviul G. C linescu fa  cu noua critic  literar  
Bogdan CRE U: C linescu - modelul intangibil 
Dan Mircea CIPARIU: G. C linescu în 710 articole 
Alina SPÎNU: Sub semnul lui Aristarc. Dare de seam  
Crina BUD: G. C linescu � Naturale e i vitalitate 
Marius MIHE : Opt r spunsuri i un gând l rgit 
Ioana CISTELECAN: Înd r tul apocalipselor... 
COMENTARII 
Antonio PATRA : Seduc ia imperfec iunii 
Alina CRIHAN : �Cazarma scriitorilor� i ritualul prim verii. Gen-
era ia �60: între compromis i rezisten  
Rodica SAGAIDAC: Nichita St nescu i modernitatea ocant  
Grigore Traian POP: Creanga de aur i duhul masonic (II) 
Lucian CHI U: Blaga, aproape mut ca o leb d  (1947-1961) 
LECTURI 
Marian BARBU: Carte deschis  oricând pentru B.P. Ha deu 
NEGRU PE ALB 
L�ALGER: 1001 de nop i 
Dan PREDESCU: 1001 de mor i � observa ii, divaga ii, ipoteze, 
amintiri din vremurile bune 
LITERATUR  STR IN  
Jacques DE DECKER: L�Europe en devenir 

TIIN  I FILOSOFIE 
Viorel BARBU: Matematica i miturile tiin ei exacte 
CARNET PARIZIAN 
Virgil T NASE: Avril 
MASS-MEDIA 
Cristian Florin POPESCU: Responsabilitatea comunic rii sociale: 
tendin e i provoc ri în România 
Maria MOLDOVEANU: �Industriile� comunic rii (III) 
CULTUR  I ECONOMIE 
Mugur C. IS RESCU: Reflec ii economice 
Andreea VASS: Economia i cultura: PROGRAMUL Uniunii Euro-
pene �Cultura 2007-2013� 
ART  I SPECTACOLE 
Dana DUMA: De la Cannes la Cluj 
C lin C LIMAN: Inaugurarea unei tradi ii: Premiile Gopo 

Nr. 6-7  
(235-236) 

FRAGMENTE CRITICE 
Eugen SIMION: Un discurs îndr gostit i amical. Melancolia fruc-
tului oprit 
CRONICI LITERARE 
Paul DUGNEANU: Proza comportamentist  
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DOCUMENT 
Interviu cu Martin Heidegger: �Doar un zeu ne mai poate salva� 
COMENTARII 
Andrei GRIGOR: Critica postbelic  
Cristina BALINTE: Înn scut în U.R.S.S. 
Alina CRIHAN : Deconstruc ii necesare. Istorie, fic iune i roman 
politic 
Lucian CHI U: Unde dai i unde crap  
Grigore Traian POP: Drama postum  a mandarinului valah (I) 
MEMORII UITATE 
Ioan L CUST : 1951-1953. Aida Vrioni, martor al triste ilor 
române ti 
LITERATUR  STR IN  
Rainer Maria Rilke Jurnal. Westerwede. Paris. 1902 
NEGRU PE ALB 
Nic ILIESCU: FERMENTA II... 

TIIN  I FILOSOFIE 
Viorel BARBU: Concertul European 
Mircea ITU: Marele Anonim i cenzura transcendent  la Blaga, 
Brahman i maya la �ankara 
CARNET PARIZIAN 
Virgil T NASE: Jean Baudrillard 
ÎNTÂLNIRI DE DESTIN 
Alexandru ZUB: Iulian Antonescu � în amintire 
MASS-MEDIA 
Cristian Florin POPESCU: Fic iunea în jurnalism, jurnalismul fic iu-
nii sau despre posibilele �lumi reale� 90 
Maria MOLDOVEANU: Particularit ile produselor mass-media (I) 
CULTUR  I ECONOMIE 
Andreea VASS: Migra ia creierelor române ti între risc i oportuni-
tate 
ART  I SPECTACOLE 
Dana DUMA: Cinematograful în era digital . Dou  festivaluri 
C lin C LIMAN: Premiere cinematografice - California Dreamin 

Nr. 8-9 
(237-238) 

FRAGMENTE CRITICE 
Eugen SIMION: Memoriile lui Constantin Dimitrie Aricescu 
CRONICI LITERARE 
Andrei GRIGOR: Eugen Ionescu mergea române te 
CONVORBIRI 
Nicolae Iliescu în dialog cu Augustin Buzura 
ATITUDINI 
Pavel UGUI: Unui comentator cel pu in ... �superficial� 
COMENTARII 
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Antonio PATRA : Minciuna literaturii 
Grigore Traian POP: Drama postum  a mandarinului valah (II) 
Serban AXINTE: Nicolae Iorga, teoretician al romanului. Istoria unui 
paradox 
Daniel STUPARU: Sfâr itul c r ii i sarcina textului 
Constantin ROTARU: Pentru minte i suflet - Sacrul i profanul în 
mileniul al III-lea 
Lucian CHI U: Unde dai i ce r sare sau �viziunea vizuinii� 
MEMORII UITATE 
Ioan L CUST : 1951-1953. Aida Vrioni, martor al triste ilor 
române ti (II) 
LITERATUR  STR IN  
Emmanuel CARRÈRE: Un roman rusesc. Convorbire cu Angie Da-
vid 
Marian BARBU: Originalitate i manierism la Márquez 
NEGRU PE ALB 
Theodora MAVROS: Worst Top 

TIIN  I FILOSOFIE 
Viorel BARBU: O dram  îndep rtat : procesul lui Galileo Galilei 
CARNET PARIZIAN 
Virgil T NASE: Iar i despre teatru 
ÎNTÂLNIRI DE DESTIN 
Alexandru ZUB: Constantin Noica: o întâlnire memorabil  
MASS-MEDIA 
Maria MOLDOVEANU: Particularit ile produselor mass-media (II) 
CULTUR  I ECONOMIE 
Napoleon POP & Valeriu IOAN-FRANC: Cre tinism i dezvoltare 
economic  (II) 
ART  I SPECTACOLE 
Dana DUMA: Ora minimalismului 
C lin C LIMAN: Bergman i Antonioni la ceasul desp r irii 
Marin STOIAN: Vasile Grigore i fascina ia culorii 

Nr. 10 
(239) 

FRAGMENTE CRITICE 
Eugen SIMION: O autobiografie provocatoare: Straja dragonilor de 
Ion Negoi escu. Decizia de a m rturisi totul, chiar i inavuabilul 
CRONICI LITERARE 
Paul DUGNEANU: F nu  Neagu în oglinzile criticii 
CONVORBIRI � F NU  NEAGU 
Lucian CHI U: Dialog alternativ � Interviu cu F nu  Neagu 
DIN CARTEA CU PRIETENI 
Tudor NEDELCEA: Maestrul i oltenii 
Andrei GRIGOR: F nu , privind câmpia 
Adelina IOANA: Efigie � Îngerul a strigat: F nu  Neagu! 



 

 

30

Grigore Tr. POP: Umanitatea i transcenden a imaginarului 
Al. SURDU: Fecunda pereche a contrariilor 
Nicolae Dan FRUNTELAT : Dom� F nu  
Constantin GHERGINOIU: F nu  i eroii s i 
Ion BRAD: Un mare poet al limbii române 
F nu  B ILE TEANU: ÎNGERUL literelor române ti 
Mircea CAVADIA: Anul bisect i altele 
Marin STOIAN: Trocul divin 
COMENTARII 
Drago  M. VICOL: Realism artistic i concep ie estetic  în povestir-
ile  
lui F nu  Neagu 
Viorel COMAN: F nu  Neagu i �fericirea nepermis  oamenilor 
mari� 
LITERATUR  STR IN  
Felix NICOLAU: Triste ea c rnii ruse ti 
NEGRU PE ALB 
Dan PREDESCU: O mie i una de mor i - observa ii, divaga ii, ipo-
teze, amintiri din vremurile bune 
L�ALGER: Papa Hem i Picu i alte groz venii 

TIIN  I FILOSOFIE 
Viorel BARBU: Universul imaginar al personajului literar 
CARNET PARIZIAN 
Virgil T NASE: Extravagan e 
ÎNTÂLNIRI DE DESTIN 
Alexandru ZUB: Fervoarea erudi iei: Remus Niculescu 
MASS-MEDIA 
Maria MOLDOVEANU: Economia artei (I) 
Corina PANAITOPOL: Reversibilitatea rolurilor în biografia contem-
poran  
ART  I SPECTACOLE 
C lin C LIMAN: F nu  Neagu, scenaristul 
Dinu MUNTEANU: F nu  Neagu, un dramaturg neinseriabil cu 
voca ia visului i a iubirii 

Nr. 11-12 
(240-241) 

FRAGMENTE CRITICE 
Eugen SIMION: O autobiografie provocatoare: Straja dragonilor de 
Ion Negoi escu.  
Decizia de a m rturisi totul, chiar i inavuabilul (II) 
CRONICI LITERARE 
Henri ZALIS: Paul Zarifopol - un demolator de-a dreptul pudic 
CONVORBIRI 
Interviu cu Friedrich Dürrenmatt 
JURNALE 



 

 

31 

Dumitru EPENEAG: Pagini de jurnal ( i nu numai...) 
COMENTARII 
Ion BRAD: Coresponden a cu Geo 
Paul DUNGNEANU: Schi  a celei de a doua perioade a suprarea-
lismului românesc 
Grigore T. POP: Neotro kism i antiromânism 
Andrei MILCA: Desp r irea de Don Quijote 
C lin-Horia BÂRLEANU: Despre ironie i optzecism 
NEGRU PE ALB 
Nicolae ONEA: Unde e domi ilul pieselor lui Caragiale? (I) 
LECTURI 
Andrei GRIGOR: Dun rea interioar . Câteva chipuri ale umanit ii 
în proza lui Panait Istrati 
Simona GALA CHI: Arta transform rii psihanalitice prin literatur  

TIIN  I FILOSOFIE 
Viorel BARBU: Matematica i miturile tiin ei exacte 
Nicoleta IFRIM: Oglinzile textuale i dimensiunea fractal  
CARNET PARIZIAN 
Virgil T NASE: Un jurnalist nu scrie adev rul, ci ceea ce cititorul-
pl titor  
vrea s  citeasc  
ÎNTÂLNIRI DE DESTIN 
Alexandru ZUB: Claudiu Paradais � în amintire 
CULTUR  I ECONOMIE 
Maria MOLDOVEANU: Economia artei (II) 
Napoleon POP, Valeriu IOAN-FRANC: Cre tinism i dezvoltare 
economic  (III) 
ART  I SPECTACOLE 
C lin C LIMAN: DaKINO 
Dana DUMA: Festivalul Interna ional al Filmului de la Valladolid  
� Triumful realismului 
Mihaela MARINESCU: Corul Na ional de Camer  Madrigal. Maes-
trul i discipolii 



 

 

32

IV. VOLUME EDITORIALE � CIDE 

�Capitalul uman i performan a economic �,  
coord. Florin Marius Pavelescu (126 pag.)  

�Energia în cursa competitivitate-înc lzire global �,  
coord. C. Ciupagea, V. Câmpeanu (356 pag.)  

�Integrarea financiar  i monetar  a României în UE�,  
coord. Napoleon Pop (160 pag.)  

�Paradoxul institu ional. IMM i dezvoltarea durabil �,  
coord. Ion Glodeanu i Oscar Hoffman (430 pag.)  



 

V. VOLUME EDITORIALE � Editura Expert 

�Accesul romilor pe pia a muncii � aspira ii, factori i strategii de reu it �, 
autor Sorin Cace (136 pag.) 

�Asigur ri i reasigur ri�,  
autori Iulian V c rel i Florian Bercea (678 pag.) 

�Reengineering � o nou  filosofie a managementului�,  
autor C t lin Silviu Stan (146 pag.) 

�Excelen a în vânz ri � premise, experien e, perspective�,  
autor C t lin Silviu Stan (182 pag.) 

�De la mediocra ie la meritocra ie�,  
autori Oscar Hoffman i Ion Glodeanu (200 pag.) 

 �Managementul reputa iei�,  
autor Ion Petrescu (506 pag.) 

�Marketing interna ional�,  
autor Mariana Jug naru (216 pag.) 

�Puterea petrolier  a României�,  
autori Liviu Luca i Sorin Mihai (320 pag.) 

�Laurea ii Nobel în economie�, volumul III  
coordonatori acad. Mugur C. Is rescu i acad. Tudorel 
Postolache (228 pag.) 

 �Politici i strategii în turismul interna ional�,  
autor Ion D nu  Jug naru (500 pag.) 

�Reflec ii economice � vol. I, II III�,  
autor acad. Mugur C. Is rescu (248, 228, 256 pag.) 

 �Economics reflections - Reflec ii economice�,  
autor acad. Mugur C. Is rescu (40 pag., cu sintez  bilingv ) 

 �Sacrul i profanul în mileniul al III-lea�,  
autor Aurel Octavian Berea (230 pag.)





 

 
INSTITUTUL NA IONAL  

DE  
CERCET RI ECONOMICE 

 

PROBLEME ECONOMICE  
NR.286-287/2008 

 

 

 
 

 
 

CENTRUL DE INFORMARE 
I DOCUMENTARE ECONOMIC  

BUCURE TI 





 

ACADEMIA ROMAN  
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCET RI ECONOMICE 

INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 

FINAN AREA DEFICITULUI  
PRIN MECANISME BUGETARE 

Mirela CHETREANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrul de Informare i Documentare Economic   
Bucure ti, 2008



 



 

CUPRINS 
 
 
 

1. ACCEP IUNEA MODERN  A DEFICITULUI BUGETAR ........................... 41 

2. POLITICI DE FINAN ARE A DEFICITULUI BUGETAR ............................. 45 
2.1. Politici de cre tere a fiscalit ii ........................................................ 46 
2.2. Politici de monetizare a deficitului bugetar ..................................... 52 
2.3. Politici de reducere a cheltuielilor bugetare .................................... 54 
2.4. Politici de finan are prin datoria public  .......................................... 57 

3. DEFICITUL BUGETAR AL ROMÂNIEI. CONTEXTUL  
MACROECONOMIC  ÎN PERIOADA 2002-2007 I POLITICI PRIVIND 
ADMINISTRAREA DATORIEI PUBLICE ÎN SCOPUL FINAN RII 
DEFICITULUI BUGETAR ........................................................................... 60 

Concluzii ......................................................................................................... 75 
Bibliografie ............................................................................................. 77 

PROBLEME ECONOMICE  NR. 288-289/2008 .............................................. 79 

MODERNIZAREA SISTEMELOR DE PROTEC IE SOCIAL  ÎN UE I 
ROMÂNIA  � cazul sistemelor de pensii � ...................................................... 81 

1. Protec ia social  în Agenda Lisabona ......................................................... 85 

2. Metoda deschis  de coordonare în domeniul pensiilor � un proces de 
înv are în UE? .......................................................................................... 89 

3. Reforma pensiilor în unele ri ale UE  i în România. Stadiul actual în 
lumina obiectivelor comune ........................................................................ 95 

3.1. Privire de ansamblu ........................................................................ 95 
3.2. Principalele caracteristici ale reformelor în domeniul pensiilor  
în unele state membre ale UE i în România ....................................... 101 
3.3. Tendin e recente privind principalii parametri  ai sistemelor  
de pensii .............................................................................................. 115 

4. Concluzii ................................................................................................... 118 
Referin e bibliografice i surse de date ................................................ 118 





 

1. ACCEP IUNEA MODERN  A DEFICITULUI 
BUGETAR 

În teoria economic  general , principiul echilibrului bugetar a fost disociat 
de cel al anualit ii. Economi tii sus in tori ai doctrinei bugetare neoclasice, în 
perioada 1960-1980, puneau în eviden  leg tura dintre echilibrele economice 
fundamentale i politica de cre tere economic , subliniind caracterul de plan 
financiar al bugetului de stat. Economi tii justific  rolul de instrument de 
interven ie în activitatea economic  al bugetului de stat prin intermediul 
principalilor indicatori de venituri i cheltuieli i prin soldul acestuia. În acest 
context, a fost conceput bugetul regulator, ca mijloc de asigurare a unei anumite 
cre teri economice. Un buget echilibrat sau un buget excedentar permite 
combaterea diferitelor forme ale infla iei, respectiv infla ia generat  de cerere i 
de fenomenul de �supraînc lzire a economiei�. 

În acela i timp, infla ia determinat  de costuri i �stagfla ia� nu pot fi 
influen ate printr-o �terapie bugetar �1. 

Pe de alt  parte, un deficit bugetar voluntar devine un mijloc de relansare 
a activit ii economice, dac  conjunctura nu are deja caracter infla ionist. În 
practica bugetar  a unor ri, bugetul regulator a îmbr cat forma unor fonduri de 
ac iune conjunctural . Astfel de fonduri s-au constituit în Fran a pe seama unor 
credite aprobate anual de parlament, ce constituie resurse la dispozi ia 
guvernului necesare cre terii cheltuielilor globale. În func ie de nevoile 
conjuncturale, se ac ioneaz  asupra cererii publice de bunuri i servicii, 
utilizându-se resursele din fondul aprobat. Se realizeaz , astfel, o politic  
bugetar  supl  în cadrul c reia cheltuielile pot fi redimensionate în raport de 
m rimea resurselor din fondul de ac iune conjunctural . În acela i timp, 
veniturile bugetare (impozitele directe i indirecte sau taxele parafiscale de tipul 
diverselor cotiza ii) pot constitui un instrument de reglare conjunctural . A a, de 
exemplu, dac  nu se opereaz  modific ri ale legii prin care se reglementeaz  
impozitul pe profit, în cazul unei cre teri economice puternice se înregistreaz  o 
cre tere automat  a acestui impozit direct, ceea ce absoarbe o parte din puterea 
de cump rare excedentar . 

În perioada actual , când se sus in atât neutralitatea finan elor publice, 
cât i renun area la echilibrarea anual  a bugetului, politica bugetar  este astfel 
conceput  încât s  realizeze o corelare între un ansamblu de indicatori 
macroeconomici i nivelul deficitului bugetar. Urm rirea sistematic  a nivelului 
i a evolu iei indicatorilor macroeconomici permite stabilirea unui diagnostic 

conjunctural. Sistemul de indicatori de semnalizare include: 

                                                            
1 Ball, L.; Sheridan, N., �Does Inflation Targeting Matter?�, International Monetary Fund, Work-

ing Paper, WP/03/129, 2003, p. 34-35. 
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 indicatori specifici nivelului i evolu iei pre urilor, care permit m surarea 
ecartului între evolu ia pre urilor interne i externe i a diferen ialului ratei 
infla iei; 

 indicatori de comer  exterior, prin care s  se m soare gradul de acoperire 
a importurilor de c tre exporturi; 

 indicatori de utilizare a resurselor, urm rindu-se corectarea varia iilor 
sezoniere; 

 indicatori care reflect  nivelul i evolu ia productivit ii muncii i a 
roduc iei industriale; 

 indicatori privind structura pie ei na ionale, care s  eviden ieze aportul 
capitalului autohton i al celui str in la realizarea produc iei na ionale; 

 indicatori ai cre terii economice sau indici ai produsului intern brut; 
 indicatori monetari i financiari diver i (evolu ia ratei dobânzii, cursul de 

schimb, cursul bursier, masa monetar  etc.). 
Ace ti indicatori pun în eviden  conjunctura economic  la un moment dat 

i contribuie la adaptarea politicii bugetare în condi iile unui deficit suportabil.1 
Se poate men iona practica francez  actual , în ceea ce prive te 

abordarea deficitului bugetar. Dac  bugetul general al Uniunii Europene este în 
mod obligatoriu un buget echilibrat, legisla ia francez  nu interzice aprobarea de 
bugete dezechilibrate. Deficitul bugetar trebuie s  respecte criteriul 
convergen ei, de 3% din PIB, stabilit de Tratatul de la Maastricht. 

În numeroase ri dezvoltate sau în curs de dezvoltare, ca urmare a 
cre terii mai rapide a cheltuielilor decât a veniturilor publice, bugetele se 
întocmesc i se încheie, tot mai frecvent, cu deficit. Deficitul bugetar este 
considerat un fenomen specific finan elor contemporane. Cauzele deficitului 
bugetar sunt multiple i vizeaz  atât propria economie, cât i conjunctura 
interna ional . Deficitul bugetar este cauzat de cre terea accelerat  a 
cheltuielilor publice, de încetinirea ritmului de cre tere a veniturilor publice sau 
de fenomene conjuncturale ce î i transmit influen a prin intermediul cursului de 
schimb i al ratei dobânzii. În anii �70-�80, deficitul bugetar a fost puternic 
influen at de criza petrolului i de accentuarea cursei înarm rilor. 

În România, soldul bugetului general consolidat a fost, începând cu anul 
1992, negativ, acesta înregistrând deficite anuale care, pe fondul resurselor 
interne limitate, îndeosebi dup  1996, s-au cronicizat. În prezent, construc ia 
bugetar  promoveaz  un buget orientat c tre sus inerea procesului de integrare 
european , prin adoptarea unui cadru bugetar multianual, prin identificarea 
principalelor inte i orient ri ale politicii fiscal-bugetare i prin proiec ia 
principalelor politici publice într-un orizont mediu de timp.2 

                                                            
1 Erhan, Florin, Globalizarea: În c utarea echilibrului, Editura Economic , 2003, p. 267. 
2 Grosu, T.; Socol, Cristian, Economia României � B t lia pentru tendin . Integrarea în 

Uniunea European , Editura Economic , Bucure ti, 2003, p. 130. 
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Indicatorii bugetului pe anul 2008 pun în eviden  îmbun t irea condi iilor 
sociale prin sprijinirea politicilor în domeniul protec iei sociale, s n t ii, 
educa iei, mediului, ap r rii na ionale, ordinii publice i siguran ei na ionale. 
Politica de cheltuieli bugetare este integrat  într-un orizont strategic coerent i 
realist. Direc ia strategic  a reformei în domeniul cheltuielilor publice a fost 
favorizat  de performan ele economice pozitive ob inute în anii preceden i. În 
anul 2001, România s-a recuplat la tendin ele europene de dezvoltare, în timp 
ce anul 2002 a reprezentat anul confirm rii caracterului sustenabil i durabil al 
cre terii economice. Astfel, s-a schimbat raportul dintre factorii interni i externi, 
dintre cei stimulativi i inhibitori, contrabalansându-se implica iile negative ale 
mediului economic interna ional, care traverseaz  o perioad  de recesiune. 

Ace ti factori au permis articularea unei politici bugetare restrictive în anul 
2003, precum i în perioada 2004-2006, respectiv un deficit bugetar sub 3% din 
PIB, ceea ce reprezint  un r spuns pozitiv al României la procesul de îndeplinire 
a criteriilor de convergen  economic , necesare integr rii în Uniunea 
European . 

O politic  bugetar  aparte au promovat Statele Unite ale Americii, adepte 
ale teoriei deficitului voluntar ca mijloc de redresare a economiei. În perioada 
1985-1995, deficitul bugetului public al SUA a reprezentat în medie 4% din 
produsul intern brut. M rimea deficitului bugetar a fost influen at  de nivelul i 
fluctua iile produsului intern brut i de gradul de redistribuire a acestuia prin 
intermediul instrumentelor financiare. Cheltuielile publice, ca, de exemplu, cele 
pentru ajutor de omaj i asisten  public , cresc atunci când rata omajului 
cre te. 

Veniturile din impozite cresc aproape automat atunci când cre te num rul 
popula iei ocupate i, implicit, spore te produsul intern brut. Totodat , impozitele 
i taxele pl tite de corpora ii sunt cu atât mai mari cu cât profitul i cifra de afaceri 

cresc. Impozitele pe veniturile persoanelor fizice, având la baz  o structur  de 
cote progresive, oscileaz , de asemenea, în func ie de nivelul activit ii 
economice. 

Efectele în plan economic ale deficitului bugetar sunt multiple. În orice 
ar , existen a deficitului bugetar majoreaz  datoria public , crescând în viitor 

serviciul acesteia, respectiv ramburs rile, dobânzile i comisioanele exigibile în 
fiecare an pentru stingerea datoriei publice interne i externe. Acoperirea 
serviciului datoriei publice presupune echilibrarea veniturilor curente provenind 
în special din impozite i taxe, în detrimentul efectu rii altor cheltuieli publice 
care s  produc  bunuri i servicii suplimentare. În condi iile unei cereri de credite 
mari pentru acoperirea deficitului bugetar, rata dobânzii prezint  tendin  de 
cre tere. 

Deficitul bugetar contribuie la cre terea ratei dobânzii de pia . Prin 
aceasta, deficitul se opune investi iilor private, încetinind astfel ritmul real al 
cre terii economice. 
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Cererea de credite se compune din cererea particularilor (agen i 
economici i popula ie) i cererea guvernului. Când guvernul solicit  fonduri pe 
pia a capitalului de împrumut, rata dobânzii cre te, deoarece o parte important  
din fondurile disponibile este atras  de guvern prin intermediul creditului public. 
Cre terea ratei dobânzii are drept efect restrângerea cererii de credite adresate 
de agen ii economici i, implicit, reducerea investi iilor realizate pe credit. 
Investi iile private reduse contribuie la sc derea productivit ii muncii i, implicit, 
la reducerea salariilor. De asemenea, se diminueaz  împrumuturile efectuate de 
persoanele particulare, în vederea achizi ion rii unor bunuri de folosin  
îndelungat  sau construirii i cump r rii de locuin e. 

Concomitent cu aceste efecte se înregistreaz  i sc derea consumului 
privat, deoarece o rat  ridicat  a dobânzii încurajeaz  economiile. În condi iile 
în care moneda na ional  este convertibil  oficial, fiind solicitat  ca mijloc de 
plat  interna ional, cursul de schimb este influen at favorabil, deoarece o rat  
ridicat  a dobânzii majoreaz  cererea nereziden ilor pentru acea moned . În 
contrast cu aceast  opinie clasic , potrivit c reia exist  o leg tur  direct  între 
deficit i m rimea ratei dobânzii, se situeaz  viziunea modern  a inexisten ei 
unei corela ii între deficit i rata dobânzii. Viziunea modern  porne te de la faptul 
c , în timp, contribuabilii î i dau seama c  deficitele în lan  implic  impozite mai 
mari în viitor. Contribuabilii au tendin a de a realiza economii, atunci când se 
recurge la finan area deficitului din împrumuturi, pentru c  veniturile disponibile 
prezente sunt mai mari decât dac  s-ar majora impozitele curente. 

Cre terea economiilor popula iei determin  sporirea disponibilit ilor pe 
pia a capitalului de împrumut, compensând cererea sporit  de credite 
guvernamentale. Cele dou  efecte (cre terea economiilor i cererea sporit  de 
împrumuturi publice) se anuleaz  reciproc, neinfluen ând nivelul ratei dobânzii. 
Cre terea împrumutului guvernamental, ca modalitate de acoperire a deficitului, 
determin  majorarea cererii de credite. 

Economisirea este în eleas  de contribuabili ca modalitate de acoperire a 
unor cheltuieli mari în viitor, când este de presupus c  vor spori impozitele, în 
vederea acoperirii serviciului datoriei publice. Modificarea func iei ofertei de 
resurse are drept rezultat un nou punct de echilibru. În acest punct, fonduri 
suplimentare devin disponibile pentru finan area investi iilor private. Aceste 
fonduri suplimentare sunt egale cu fondurile cerute pentru finan area deficitului. 

În concluzie, împrumutul contractat de guvern pentru acoperirea deficitului 
nu influen eaz  nivelul ratei dobânzii de pia . Se sus ine, astfel, neutralitatea 
deficitului în raport cu investi iile private sau cu achizi ionarea bunurilor de 
folosin  îndelungat  de c tre popula ie pe seama creditului bancar. 

  



 

2. POLITICI DE FINAN ARE A DEFICITULUI BUGETAR 

Problema finan rii deficitului bugetar suscit  numeroase dezbateri 
atât în rândul comunit ii academice, cât i în mediul practicienilor. Astfel, Martin 
Feldstein declara, în anul 1983, faptul c  principalul efect pe termen lung al 
deficitelor bugetare îl constituie reducerea ratei de formare a capitalului. 
Finan area deficitelor publice conduce la evic iunea finan rii private a 
întreprinz torilor, fapt ce va cauza reducerea investi iilor i, prin urmare, i a 
productivit ii, a cre terii economice, a veniturilor reale i a competitivit ii 
interna ionale. 

Spre deosebire de pozi ia exprimat  de Feldstein, în acela i an, Donald 
T. Regan, secretar al Trezoreriei Statelor Unite, declara c  �opinia public  se 
gr be te s  aprecieze c  fenomenul de evic iune se va manifesta în urm toarele 
30 de zile, în timp ce el nu se va manifesta nici m car în urm toarele 3 luni�1. 

Cele dou  declara ii reflect  foarte bine curentele de opinie formulate de-
a lungul timpului în literatura de specialitate, cu privire la efectele deficitelor 
publice i ale finan rii acestora. Bernheim (1989) i Inman (1990) relev  faptul 
c  problematica deficitelor bugetare i a datoriei publice poate fi analizat  din 
perspectiva a trei coli de gândire. Astfel, conform paradigmei neoclasice, 
deficitele bugetare conduc la sporirea consumului pe termen lung, iar, în cazul 
în care economia opereaz  în condi ii de ocupare total  a for ei de munc , 
cre terea consumului va determina reducerea economiilor. În vederea 
echilibr rii pie elor financiare, va fi necesar  sporirea ratei dobânzii, ce va avea 
ca efect reducerea ratei de acumulare a capitalului în sectorul privat. 

Din punctul de vedere al paradigmei keynesiene, majoritatea popula iei 
consum  cea mai mare parte a venitului disponibil, iar o reducere temporar  a 
gradului de impozitare va avea efecte pozitive imediate i semnificative asupra 
cererii agregate. În cazul în care economia nu opereaz  în condi ii de ocupare 
total  a for ei de munc , aceasta m sur  va conduce la cre terea nivelului 
venitului na ional. În contextul paradigmei ricardiene, politicile de finan are a 
deficitului public vor conduce la o atitudine indiferent  a indivizilor fa  de 
alternativa aleas  de deciden ii publici. Aceasta deoarece, în viziunea acestei 
paradigme, consumul este o func ie ce depinde de volumul resurselor la nivelul 
tuturor genera iilor, motiv pentru care, în cazul în care finan area deficitului ar 
presupune o cre tere a ratei fiscalit ii, aceasta nu ar afecta resursele tuturor 
genera iilor. În opinia lui Bernheim, fiecare dintre aceste coli de gândire relev  
efectele negative sau pozitive ale deficitelor publice sau neutralitatea acestora. 
Autorul mai consider  c  nici una dintre aceste formul ri nu se poate aplica în 
totalitate în realitate, dar c  perspectiva neoclasic  este cea care ofer  cele mai 
                                                            
1 Hoover, K.D.; Bisignano, J R., Classical Reflections on the Deficit, Research Department, 

Federal Reserve Bank of San Francisco, October 14, 1983, p. 9. 
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relevante rezultate cu privire la inciden a deficitelor publice i a modalit ilor de 
finan are a acestora asupra economiei. 

Pân  în prezent, analiza finan rii deficitelor bugetare se circumscrie 
uneia dintre paradigmele specificate anterior. Studiile elaborate relev  fie 
efectele pe care le are datoria public  asupra economiei, fie se refer  la 
neutralitatea politicilor de finan are.1 De asemenea, un alt aspect larg dezb tut 
îl reprezint  alegerea unei modalit i optime de finan are a deficitelor publice. În 
acest sens, Dornbusch i Fischer (1990) considerau c  deciden ii publici pot 
apela la urm toarele modalit i de finan are a deficitelor: 

(i) finan area prin cre terea fiscalit ii; 
(îi) finan area prin reducerea cheltuielilor bugetare; 
(iii) finan area prin emisiune monetar ; 
(iv) finan area prin datorie public . 
Într-o alt  abordare, din perspectiva creditorilor, deficitul bugetar poate fi fi-

nan at fie de c tre alte entit i apar inând sectorului public, fie de c tre Banca Cen-
tral , fie de c tre sectorul financiar (institu ii financiare, cu excep ia B ncii Centrale), 
fie de c tre agen ii economici sau de c tre popula ie (Easterly, 1989). Aceast  
prezentare a modalit ilor de finan are nu reprezint  i o ierarhizare a celor mai 
�bune� variante, din perspectiva unei analize de tip cost-beneficiu. Fiecare dintre 
aceste variante se caracterizeaz  prin avantaje i dezavantaje care depind de 
fundalul economic în cadrul c ruia sunt utilizate i care vor fi prezentate în contin-
uare. 

2.1. Politici de cre tere a fiscalit ii 
Având în vedere faptul c , într-o economie de pia , veniturile fiscale re-

prezint  peste 70% din totalul veniturilor bugetare, finan area celei mai mari p r i a 
cheltuielilor bugetare pe seama veniturilor încasate din impozitele datorate de con-
tribuabili reprezint  o realitate. Sporirea veniturilor fiscale în vederea acoperirii defi-
citului bugetar reprezint  o modalitate controversat  de finan are a surplusului de 
cheltuieli bugetare, deoarece opinia general  este împotriva cre terii fiscalit ii. Con-
sumatorii î i fundamenteaz  deciziile de consum i de economisire sau investire pe 
baza venitului disponibil, r mas dup  plata obliga iilor fiscale. O rat  ridicat  a fis-
calit ii genereaz , teoretic vorbind, reducerea consumului i, implicit, a cererii agre-
gate, fapt ce conduce la manifestarea i a altor efecte nedorite atât la nivel macroe-
conomic, cât i în ceea ce prive te disponibilitatea resurselor de finan are a sec-
torului privat. 

Gordon i Wilson (1999) subliniau faptul c , în literatura de specialitate, 
cu privire la impozitarea optim , se pune accentul asupra m sur rii costurilor 
finan rii prin cre terea fiscalit ii, mai mult prin prisma efectelor asupra ofertei 
de for  de munc , asupra economiilor i investi iilor i asupra comportamentului 
financiar al întreprinz torilor. Cei doi autori specificau c  se pierde din vedere 
                                                            
1 Stoian Marin, Andreea, Impactul deficitului bugetar asupra performan elor economice ale 

României, tez  de doctorat, Academia de Studii Economice, Bucure ti, 2007, p. 84-90. 
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faptul c  modificarea sistemului de impozitare conduce i la modificarea 
deciziilor publice, în ceea ce prive te structura cheltuielilor bugetare. Ei 
consider  c  leg tura dintre ratele impozit rii stabilite pe baza legilor adoptate 
în Parlament i bugetele publice se realizeaz  prin intermediul bazei de 
impozitare. Gordon i Wilson dau exemplul Chinei, unde se practic  rate ridicate 
ale impozit rii pentru profiturile corpora iilor din sectorul privat, comparativ cu 
întreprinderile de stat. Având în vedere c  aceste impozite alimenteaz  bugetele 
locale, acest fapt a determinat administra ia public  din China s  asigure facilit i 
corpora iilor private, sub forma subven iilor, în vederea sus inerii i stimul rii 
cre terii bazei de impozitare. Un alt exemplu este cel al statelor mai slab 
dezvoltate sau al economiilor emergente unde administra ia public  sus ine 
marile întreprinderi de stat, pe acelea i considerente ca i în cazul Chinei, îns  
în detrimentul întreprinz torilor mici i mijlocii. În principal, guvernul va sus ine 
acel sector de activitate sau acel grup de agen i economici care vor contribui cu 
sume mai mari la formarea veniturilor bugetare, realizându-se astfel o realocare 
a resurselor între diferite grupuri de contribuabili. A adar, problematica finan rii 
deficitului bugetar pe seama resurselor suplimentare colectate, ca urmare a 
cre terii fiscalit ii, este complex  i presupune urm rirea acesteia cel pu in din 
perspectivele prezentate în continuare. 

Peter Diamond i James Mirrless pot fi considera i ini iatorii teoriei 
impozit rii optime. De i au mai fost elaborate lucr ri care tratau aceast  tem , 
cei doi autori au abordat problematica impozit rii optime din perspectiva 
distribuirii veniturilor, corelat  cu necesitatea colect rii veniturilor bugetare. În 
acest sens, Diamond i Mirrless (1971) considerau c  statul va face uz, în orice 
situa ie, de puterea sa de constrângere cu privire la perceperea impozitelor 
asupra consumului, în vederea amelior rii procesului de alocare a veniturilor în 
economie, va acorda subven ii i va percepe impozite în vederea afect rii 
veniturilor reale ale indivizilor, iar o realocare a resurselor va fi considerat  
optim  în condi iile în care va exista un echilibru între cre terea echit ii fiscale 
i pierderile rezultate ca urmare a impozit rii. Referitor la nivelul optim al 

impozit rii, cei doi autori nu specific  nici m rimea ratei optime a fiscalit ii i 
nici care este impactul acesteia asupra cererii, ci, pe baza unui model care are 
ca obiectiv maximizarea bun st rii indivizilor, stabilesc o rela ie matematic  în 
func ie de care se poate aprecia dac  nivelul impozit rii existent este sau nu 
optim. 

Conform acestei rela ii, impozitarea este considerat  a fi optim  dac , 
pentru toate bunurile existente în economie, rata marginal  a veniturilor fiscale 
suplimentare încasate în urma unei cre teri a ratei fiscalit ii este constant . Într-
un studiu ulterior, Diamond i Mirrless (1971) revin asupra problematicii 
impozit rii optime i determin  rata optim  a fiscalit ii, tot pe baza unui model 
matematic a c rui func ie-obiectiv o constituie maximizarea bun st rii sociale, 
iar concluziile autorilor se constituie în coordonate ale politicii privind 
impozitarea. Astfel, s-a demonstrat c , în cazul în care indivizii sunt caracteriza i 
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prin aceea i func ie de utilitate marginal  social  a venitului, nu se înregistreaz  
un surplus al bun st rii sociale dac  se va proceda la impozitarea diferen iat  a 
consumatorilor. În cazul în care func iile de utilitate difer , atunci se recomand  
impozitarea diferen iat , propor ional  a cheltuielilor, în sensul perceperii unor 
impozite mai ridicate pentru bunurile achizi ionate de consumatorii caracteriza i 
prin niveluri sc zute ale utilit ii marginale sociale a veniturilor. 

Referitor la impozitarea veniturilor, Diamond i Mirrless (1971) consider  
c , în condi ii de optim, utilitatea marginal  social  ponderat  cu modificarea 
impozit rii va fi întotdeauna propor ional  cu modificarea veniturilor fiscale 
totale. 

Spre deosebire de Diamond i Mirrless care, în demonstra iile prezentate 
în cele dou  studii men ionate, au pornit de la ipoteza c  indivizii se 
caracterizeaz  to i prin acelea i preferin e, Atkinson i Stiglitz (1976) consider  
c  alegerea uneia dintre cele dou  alternative � impozitare direct  sau 
impozitare indirect  � trebuie analizat  din perspectiva rela iei dintre impozite i 
eficien a social  i echitate, atât vertical , cât i orizontal . De asemenea, cei 
doi autori mai subliniaz  faptul c  problematica impozit rii nu trebuie separat  
de cea a aloc rii veniturilor i, totodat , Atkinson i Stiglitz mai relev  c  
fundamentarea sistemului fiscal trebuie s  se fac  inând cont de preferin ele 
indivizilor, iar cotele de impozitare trebuie diferen iate în func ie de acestea. 
Milesi-Ferretti i Roubini (1998) au analizat impactul tipului de impozitare 
(direct  sau indirect ) asupra cre terii economice. Cei doi autori au eviden iat 
faptul c , în literatura de specialitate, este sus inut  mai degrab  superioritatea 
impozit rii consumului decât a veniturilor, prin prisma faptului c  perceperea 
impozitelor directe conduce la o dubl  impozitare a economiilor. Cu toate 
acestea, cei doi au demonstrat faptul c  i impozitarea indirect  influen eaz  
alegerea contribuabililor privind timpul alocat activit ilor productive (munc  sau 
educa ie) i cel alocat odihnei, în favoarea acestuia din urm  i, în consecin , 
cre terea economic  se va diminua. 

Un alt aspect important al impozit rii îl constituie problematica inciden ei 
fiscale, adic  a stabilirii p r ii care suport  efectiv excesul de povar  fiscal  
(Gruber, 2005). În studiul realizat în anul 1962, Arnold Harberger a elaborat un 
model pe baza c ruia poate fi analizat  inciden a impozit rii profiturilor 
corpora iilor. Autorul a demonstrat faptul c , în ciuda opiniei generale, conform 
c reia impozitul pe profitul corpora iilor este suportat în totalitate de c tre 
consumatori, prin intermediul pre urilor bunurilor produse de respectiva 
întreprindere, povara fiscal  poate fi suportat  într-o propor ie mai mare de c tre 
consumatori, în cazul în care corpora iile î i desf oar  activitatea într-un sector 
în care munca este factorul de produc ie preponderent, sau de c tre corpora ii, 
în cazul în care elasticitatea ratei de substitu ie dintre for a de munc  i capital 
este cel pu in egal , în valoarea absolut , cu elasticitatea cererii pentru bunurile 
produse în respectivul sector de activitate. Aplicând rezultatele modelului 
matematic pe cazul Statelor Unite ale Americii, Herberger confirm  faptul c  
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povara fiscal  indus  de impozitul pe profit este suportat  aproape în totalitate 
de c tre corpora ii. Continuând studiul inciden ei fiscale, Poterba (1989) a dorit 
s  eviden ieze faptul c  impozitele pe consum (impozitele indirecte) nu induc un 
grad de regresivitate atât de mare la nivelul gospod riilor cu venit mic, de-a 
lungul ciclului de via  al consumatorilor, a a cum eviden iau studiile realizate 
pe date anuale. Concluziile analizei întreprinse de Poterba relev  îns  faptul c  
nu s-a putut stabili cu exactitate deosebirea dintre inciden a fiscal  pe termen 
scurt i cea manifestat  pe toata durata de via  a consumatorului. Aceasta 
sugereaz  existen a unui grad ridicat de inegalitate în ceea ce prive te 
distribuirea poverii fiscale între categoriile sociale i, mai mult decât atât, faptul 
c  �impozitele progresive sunt mai progresive, iar cele regresive sunt mai 
regresive decât ar eviden ia studiile efectuate�1. 

Auerbach, Gokhale i Kotlikoff (1994) au dezvoltat studiul inciden ei 
fiscale pe baza �conturilor intergenera ionale� (generational accounts), teorie cu 
ajutorul c reia pot fi analizate efectele politicii fiscale pentru mai multe genera ii 
de contribuabili. Astfel, cu ajutorul acestei metodologii, poate fi estimat  suma 
impozitelor nete (impozitele pl tite, mai pu in transferurile de care beneficiaz ) 
pe care trebuie s  o pl teasc  atât genera ia curent , cât i genera iile viitoare. 
Pentru relevarea utilit ii acestei metodologii, cei trei autori propun un exemplu 
în vederea eviden ierii efectelor la nivelul genera iilor a trei politici fiscale 
propuse. Astfel, în primul caz se are în vedere o reducere cu 20% a ratei 
impozitului pe venit, pe o perioad  de 5 ani, urmat  de o cre tere a ratei, 
superioar  nivelului ini ial, pentru a se men ine constant raportul dintre datoria 
public  i produsul na ional brut. Ce informa ii putem avea despre efectele 
acestei politici, în condi iile utiliz rii conturilor intergenera ionale? Faptul c  de 
reducerea ratei impozitului pe venit vor beneficia toate genera iile de peste 25 
de ani. Cel mai mare beneficiu se va înregistra pentru cei care au 55 de ani la 
momentul analizei, iar povara fiscal  cea mai mare se va manifesta asupra 
genera iilor a c ror vârst  este cuprins  între 15 i 20 de ani. 

În cel de al doilea caz, se are în vedere o politic  ce vizeaz  cre terea cu 
20% a beneficiilor furnizate prin bugetul asigur rilor sociale, cre tere finan at  
prin cre terea contribu iilor de securitate social . Aceast  politic  nu conduce la 
cre terea deficitului, îns  din punctul de vedere al efectelor asupra genera iilor 
se eviden iaz  faptul c  b rba ii i femeile în vârst  vor avea cele mai mari 
avantaje de pe urma acestei politici, în timp ce genera iile tinere i mai ales cele 
viitoare vor avea dezavantaje din punctul de vedere al poverii fiscale suportate. 

În al treilea caz se propune o modificare a structurii ratelor de impozitare, 
adic  o reducere cu 30% a contribu iilor de securitate finan at , printr-o cre tere 
a impozitelor pe vânz ri. 

                                                            
1 Poterba, J.M., �Reexaminations of Tax Incidence. Lifetime Incidence and the Distributional 

Burden of Excise Taxes�, The American Economic Review, Vol. 79, No. 2 (May 1989), pp. 
325-330. 
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Efectele constau în avantaje pentru genera iile tinere i de vârst  medie, 
în timp ce povara fiscal  se exercit  asupra genera iilor în vârst 1. Utilitatea 
metodei �conturilor intergenera ionale� rezid , a a cum subliniau Auerbach, 
Gokhale i Kotlikoff, nu numai în faptul c  poate fi eviden iat  distribu ia poverii 
fiscale la nivelul diferitelor genera ii, ci i în modul în care, prin diferite politici 
adoptate, poate fi influen at  aceast  distribu ie. Autorii subliniau faptul c , în 
cazul Statelor Unite ale Americii, principalul obiectiv al politicii fiscale urm rit de 
administra ia american , acela de stabilizare a ratelor impozit rii de-a lungul 
ciclului de via  al genera iilor viitoare, presupune un sacrificiu important din 
partea genera iilor curente, sacrificiu pe care politicienii l-au ignorat. Prin urmare, 
aceast  metodologie ofer  o imagine complex  asupra problematicii poverii 
fiscale suportate de c tre actualii sau viitorii contribuabili. Cu toate c  au existat 
i critici la adresa �conturilor intergenera ionale�, acest instrument de analiz  se 

utilizeaz  în ri precum Japonia, Italia i Norvegia, în vederea evalu rii 
impactului politicii fiscale la nivelul genera iilor de contribuabili2. 

Barro i Sahasakul (1983) au eviden iat importan a utiliz rii ratei 
marginale a impozit rii ca i instrument de analiz  a efectelor fiscalit ii asupra 
deciziilor consumatorilor privind procesele de produc ie, munc , economisire 
sau investire. Autorii au estimat rata marginal  medie a impozitului pe venitul 
individual în Statele Unite ale Americii, în perioada 1916-1980 i, astfel, s-a putut 
constata faptul c , dup  cel de Al Doilea R zboi Mondial, rata marginal  a 
crescut semnificativ, atingând o valoare de 35% în anul 1980. Studiul realizat de 
Barro i Sahasakul s-a concentrat în exclusivitate asupra estim rii ratei 
marginale a impozit rii i nu a cuprins i o analiz  a efectelor fiscalit ii pe baza 
rezultatelor înregistrate. 

Îns  cei doi autori au subliniat utilitatea informa iilor furnizate de acest 
instrument în studii ulterioare care s  vizeze relevarea efectelor politicilor 
guvernamentale asupra produc iei, omajului etc., delimitarea modific rilor 
temporare de cele permanente la nivelul politicilor fiscale sau analiza 
uniformiz rii ratelor de impozitare (tax smoothing), pe seama finan rii deficitelor 
prin acumularea datoriei publice. Feldstein (1995) relev  faptul c  modific ri ale 
ratelor marginale ale impozit rii influen eaz  în mod semnificativ 
comportamentul contribuabililor, fapt ce are efecte atât asupra veniturilor 
impozabile, cât i asupra veniturilor fiscale colectate la bugetul public. Autorul 
eviden iaz  faptul c , în condi iile unor rate marginale ridicate ale impozit rii, 
contribuabilii vor fi tenta i s  accepte mai degrab  forme de remunerare a muncii 
depuse care nu sunt impozabile sau care sunt impozitate cu cote foarte sc zute 
(de exemplu, ma ini de serviciu, accesul la facilit i sportive, c l torii la clasa 
întâi, credite subven ionate etc.). Mai mult decât atât, indivizii vor fi tenta i s  î i 
                                                            
1 Auerbach, A.J.; Gokhale, J.; Kotlikoff, L.J., �Generational Accounting: A Meaningful Way to 

Evaluate Fiscal Policy�, Journal of Economic Perspectives, Vol. 8. No. 1 (Winter 1994), p. 
73. 

2 Idem, p. 94. 
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modifice structura portofoliilor de investi ii, orientându-se cu prec dere spre 
acele active financiare al c ror venit nu este impozabil (de exemplu, renun area 
la obliga iuni corporatiste sau la ac iuni purt toare de dividende ridicate, în 
favoarea obliga iunilor municipale al c ror venit este neimpozabil). Analizând 
introducerea, în anul 1986, de c tre administra ia american  a unui act normativ 
ce a constat în reducerea ratelor impozit rii pentru indivizii cu venituri ridicate, 
Feldstein a eviden iat faptul c  modificarea ratelor marginale ale impozit rii a 
influen at semnificativ venitul impozabil al contribuabililor, astfel încât 
elasticitatea venitului impozabil în raport cu rata marginal  a impozit rii era cel 
pu in egal  cu 1. 

În cea mai mare parte a studiilor care au avut în vedere problematica 
inciden ei fiscale sau a excesului de povar  datorat impozit rii, au fost analizate, 
în fapt, efectele modific rilor ratelor de impozitare la nivel micro sau 
macroeconomic. Kopczuk (2003) eviden iaz  faptul c  m surile de politic  
fiscal  întreprinse afecteaz  atât ratele impozit rii, cât i baza de impozitare. În 
leg tur  cu acest ultim aspect, autorul relev  c  elasticitatea venitului disponibil 
depinde de deducerile fiscale acordate, fapt care permite administra iei publice 
s  influen eze comportamentul contribuabililor, sporind sau mic orând baza de 
impozitare. Pe baza unor regresii, Kopczuk eviden iaz  c  reac iile 
contribuabililor la modific ri ale ratei marginale a impozit rii sunt cu atât mai 
puternice cu cât ace tia au acces la un volum mai ridicat al deducerilor fiscale. 
De asemenea, studiul mai relev  i c  modificarea bazei de impozitare 
influen eaz  i costul impozit rii, autorul exemplificând acest aspect cu faptul 
c , în urma introducerii unor m suri de politic  fiscal  în Statele Unite ale 
Americii, în anul 1986, care au avut ca efect i cre terea bazei impozabile, costul 
impozit rii s-a redus cu 2 cen i pe fiecare dolar încasat la buget, iar aceast  
reducere s-a datorat jum tate m ririi bazei impozabile, iar jum tate reducerii 
ratei impozit rii. 

Acceptând deficitul bugetar ca realitate, politica finan rii acestuia prin 
cre terea fiscalit ii constituie o decizie ce trebuie analizat  cu mult  aten ie, 
datorit  efectelor pe care le comport . În acest sens, trebuie avute în vedere 
aspecte precum: inciden a fiscal  a impozit rii, excesul de povar  fiscal , 
consecin ele asupra consumului, economiilor, investi iilor, productivit ii muncii 
i, respectiv, asupra cre terii economice. Tot în acest context, trebuie cel pu in 

delimitat  zona admisibil  a impozit rii (Laffer, 2004) pentru a evita fenomene 
precum cel de evaziune fiscal  care ar amplifica efectele negative ale practic rii 
unor rate ale impozit rii necorespunz toare �profilului� economic al 
contribuabililor. De asemenea, finan area deficitului bugetar pe baza veniturilor 
fiscale poate fi privit  i din alt unghi, cel al stimul rii bazei de impozitare, fie prin 
reducerea fiscalit ii (practicarea unor rate sc zute ale impozit rii), în vederea 
scoaterii la suprafa  a economiei subterane, fie prin subven ionarea anumitor 
categorii de contribuabili, în vederea sporirii bazei de impozitare. O astfel de 
politic  de finan are are, de asemenea, i un �revers al medaliei�, în sensul c  
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dac  rezultatele nu se vor vedea în timp util, atunci întreg demersul va deveni 
foarte costisitor pentru administra ia public , fapt ce va conduce la adoptarea 
unor m suri alternative în acest sens. Prin urmare, finan area deficitului bugetar 
prin cre terea fiscalit ii constituie o modalitate la care se poate face apel, îns  
cel pu in din punct de vedere practic nu este agreat  nici de contribuabili i nici 
de deciden ii publici, datorit  efectelor la nivel social i macroeconomic. 

2.2. Politici de monetizare a deficitului bugetar 
Monetizarea deficitului bugetar, cum se nume te cre terea bazei 

monetare pentru a acoperi o parte din deficit, reprezint , de regul , o mic  parte 
din finan area total , deoarece ea duce la existen a pe pia a monetar  a unei 
cantit i mai mari de bani, deci la cre terea infla iei. Deficitul bugetar este în 
consecin  acoperit în cea mai mare parte prin împrumuturi guvernamentale pe 
pia a financiar . Guvernul vinde, în acest scop, bonuri de tezaur (împrumuturi 
pe termen scurt) sau obliga iuni guvernamentale (împrumuturi pe termen 
lung).1 

B ncile comerciale sau chiar Banca Central  pot cump ra aceste bonuri 
i obliga iuni prin opera iuni pe pia a deschis , crescând astfel baza monetar  
i crescând fondurile la dispozi ia guvernului. Desigur c  o astfel de modalitate 

de finan are duce la cre terea nivelului datoriei publice, deci la o dobând  tot 
mai mare, pe care guvernul trebuie s  o pl teasc  pentru împrumuturile 
efectuate. Efectul pe care îl are finan area cheltuielilor guvernamentale prin 
împrumuturi pe pia a financiar  depinde, în principal, de doi factori: 

1. m sura în care împrumutul guvernamental afecteaz  estima iile con-
sumatorilor privind m rimea venitului disponibil permanent; 

2. efectul pe care îl are împrumutul guvernamental asupra ratei dobânzii. 
Desigur c  ac iunea exercitat  de ace ti doi factori nu poate fi complet 

separat , deoarece deciziile gospod riilor privind economiile realizate afecteaz  
oferta de credite pe pia a financiar . 

Pentru început, s  presupunem c  gospod riile nu percep leg tura 
care exist  între împrumuturile guvernamentale i propriul lor venit 
disponibil permanent. Deci ele nu cred c  deficitele guvernamentale mai mari 
le vor face s  pl teasc  taxe mai mari în viitor, deci le vor reduce venitul 
disponibil permanent, în acest caz, o cre tere a împrumuturilor guvernamentale 
nu are un efect direct nici asupra consumului i nici asupra economiilor realizate 
de gospod rii. Acestea sunt îns  afectate de modificarea ratei dobânzii. 

Deoarece gospod riile nu sunt afectate direct de cre terea cererii de 
credite guvernamentale, oferta de credite (CR) r mâne sta ionar . Dar 
cantitatea total  a împrumuturilor pe pia a creditelor cre te mai pu in decât G, 
i aceasta deoarece o parte din investitorii priva i care ar fi contractat 

                                                            
1 Câmpeanu, E.M., Politici moderne privind echilibrul financiar public, Editura Universitar , 

Bucure ti, 2005, p. 223. 
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împrumuturi sunt alunga i de pe pia  (efectul de crowding out). Acest efect 
apare când împrumutul guvernamental reduce cererea privat  pentru bunurile 
produse intern în dou  moduri: prin reducerea cheltuielilor guvernamentale i 
prin reducerea exporturilor nete.1 

S  consider m, mai întâi, efectul de crowding out al cheltuielilor de 
investi ii. Dac  împrumutul guvernamental determin  cre terea ratei dobânzii, 
costul creditelor pentru investitorii priva i cre te. Unele proiecte de investi ii, care 
ar fi fost profitabile pentru o rat  a dobânzii mai mic , nu mai sunt profitabile în 
noile condi ii. Dac  cheltuielile de investi ii sunt sensibile la rata real  a dobânzii, 
atunci împrumuturile guvernamentale vor reduce cheltuielile de investi ii, datorit  
faptului c  ele duc la cre terea ratei dobânzii. Cu cât cheltuielile de investi ii sunt 
mai sensibile la schimbarea în rata dobânzii, cu atât efectul de crowding out este 
mai puternic. 

Acest efect reduce efectul total determinat în economie de cre terea 
cererii guvernamentale de bunuri i servicii. 

Efectul de crowding out se manifest  nu numai prin cererea de investi ii, 
dar i prin intermediul exportului net. Se spune, în acest caz, c  avem un efect 
de crowding out interna ional. 

Dac  consider m c  economia na ional  este deschis , atunci o cre tere 
a ratei interne a dobânzii determin  un influx de capital str in pe pia a financiar  
intern . Acest influx reduce cre terea ratei dobânzii, deoarece el modific  panta 
curbei ofertei de credite. Astfel, influxul de capital str in pe pia a financiar  
intern  determin  o rota ie a curbei ofertei de credite. Acest efect are urm ri 
nefavorabile asupra exporturilor nete. Altfel spus, deficitul guvernamental se 
acoper  prin disponibilul de împrumut (S-I) pe pia a intern  a creditelor, la care 
se adaug  împrumuturi pe pia a extern , deci influxurile de capital str in. 

Cre terea ratei dobânzii pe pia a intern  a creditelor, determinat  de 
cre terea împrumuturilor guvernamentale, face ca influxul de capital str in s  
creasc . Investitorii str ini sunt atra i de aceast  cre tere a ratei dobânzii, ei 
putând ob ine un venit mai mare decât pe pia a financiar  interna ional . Pentru 
a investi pe pia a intern , ace ti investitori str ini cump r  valuta intern , deci 
cererea de valut  intern  cre te. Aceasta face ca pre ul valutei interne, exprimat 
prin rata de schimb, s  creasc . 

Valuta intern  devine mai scump , ceea ce face ca exporturile de produse 
i servicii s  scad  i importurile de produse i servicii s  creasc . Drept urmare, 

exportul net se va reduce. Împrumuturile guvernamentale, deci cre terea 
datoriei publice, au, în anumite cazuri, i efecte pozitive, cum sunt cele asupra 
produc iei (outputului)2. Cheltuielile de investi ii depind atât de nivelul venitului 
Y, cât i de rata dobânzii r. Dac  venitul scade sub nivelul s u poten ial, i 
                                                            
1 Croce, E.; Juan-Ramon, V.H., �Assesing Fiscal Sustainability: A Cross-Country 

Comparison�, IMF, Working Paper WP/03/145, July 2003. p. 23-29. 
2 Cotis, J.P.; Elmeskov, J.; Mourougane, A., Estimates of Potential Output: Benefits and 

Pitfalls from a Policy Perspective, OECD, 2003, p. 56. 
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cheltuielile de investi ii se vor reduce. În consecin , firmele nu vor mai investi în 
bunuri capitale, ele neputând utiliza complet nici capitalul existent. Într-o astfel 
de situa ie, cre terea cheltuielilor guvernamentale G, care duce la sporirea 
datoriei publice, are un efect adi ional asupra cheltuielilor de investi ii, efect 
denumit crowding in. 

S  consider m, în continuare, situa ia alternativ  în care consumatorii se 
a teapt  ca prin cre terea împrumuturilor guvernamentale s  fie afectat venitul dis-
ponibil datorit  cre terii taxelor. Dac  guvernul inten ioneaz  s  pl teasc  i o parte 
din datoria public  acumulat , atunci taxele vor cre te în viitor i mai mult. În aceste 
condi ii, consumatorii vor reac iona prin reducerea cheltuielilor de consum i 
cre terea economiilor. 

În consecin , o astfel de deplasare, care va men ine rata dobânzii relativ 
constant  la nivelul ini ial, va determina eliminarea efectelor de crowding out atât 
asupra investi iilor, cât i asupra exportului net. Cu toate acestea, consumul 
curent va sc dea, ceea ce are efecte directe asupra cererii agregate, 
determinând reducerea acesteia pe termen scurt. Apare astfel un alt tip de efect 
de crowding out, i anume cel exercitat prin intermediul cheltuielilor de consum. 

2.3. Politici de reducere a cheltuielilor bugetare 
Finan area deficitelor bugetare excesive prin reducerea cheltuielilor 

publice poate constitui o solu ie corespunz toare, îns  pe termen scurt. 
Practicarea unei politici bugetare restrictive, cel pu in prin reducerea consumului 
guvernamental, poate avea rezultate pozitive asupra echilibrului financiar public. 

Promovarea unei astfel de politici pe termen lung va fi urmat , cu 
certitudine, de consecin e negative ce vor afecta cre terea economic . 
Numeroase studii au reliefat influen a pozitiv  exercitat  de cheltuielile publice 
asupra cre terii economice pe termen lung (Ram, 1986; Barro, 1989; Aschauer, 
2001; Batina, 2001; Pereira, 2001). 

Problema care se pune în cazul promov rii unei politici bugetare restrictive 
se refer  la categoriile de cheltuieli bugetare care se vor reduce. În acest 
context, vor ap rea dificult i legate, pe de o parte, de impactul social al unei 
astfel de politici, iar pe de alt  parte, de discu iile care se vor purta la nivelul 
guvernului între ministerele din componen a acestuia, în cadrul c rora fiecare 
reprezentant va încerca protejarea intereselor pe care le reprezint . O politic  
bugetar  restrictiv  poate fi implementat  în situa ii de criz , când statele se 
confrunt  cu deficite publice excesive care conduc, de regul , la cre terea 
infla iei, la fluctua ii ale cursului de schimb etc. i care afecteaz  întregul sistem 
economic. În astfel de cazuri, o institu ie precum Fondul Monetar Interna ional 
(FMI), care acord  asisten  tehnic  rilor aflate în dificultate, recomand  un 
set de politici de ajustare structural , printre care ra ionalizarea cheltuielilor 
publice, respectiv reducerea cheltuielilor neproductive (ca, de exemplu, 
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cheltuielile militare) i cre terea cheltuielilor destinate investi iilor în 
infrastructur  i în capitalul uman.1 

În acest sens, Friedman (2005), analizând factorii determinan i ai 
deficitelor bugetare permanente pentru Statele Unite ale Americii, în perioada 
1993-2001, pe baza unei analize de tip VAR, a reliefat faptul c  ocuri ale 
cheltuielilor militare determin  o persisten  în timp a deficitelor publice, 
comparativ cu celelalte categorii de cheltuieli. De asemenea, Alesina (2000) 
eviden ia faptul c  în statele membre ale Organiza iei de Cooperare i 
Dezvoltare Economic  (OCDE), inclusiv în Statele Unite ale Americii, 
transferurile de natur  social , în mod deosebit pensiile alocate prin sistemul 
public de asigur ri sociale, sunt principalele r spunz toare pentru cre terea 
m rimii sectorului guvernamental i a deficitelor publice. Prin urmare, autorul 
consider  c  principala provocare a acestui deceniu o reprezint  reformarea 
sistemului de pensii. Cu toate c  acest proces este necesar, Alesina consider  
c  reformele pot fi blocate de reprezentan ii genera iilor prezente care nu vor fi 
de acord cu reducerea beneficiilor alocate prin sistemul public sau cu cre terea 
contribu iilor de securitate social  i, mai ales, dac  rezultatele acestor reforme 
se vor reflecta la nivelul genera iilor viitoare. Mai mult decât atât, reducerea 
cheltuielilor de securitate social  nu este de dorit, datorit  faptului c  de aceste 
transferuri beneficiaz  un procent mare din popula ia unei ri, iar o astfel de 
m sur  ar provoca tensiuni sociale. 

Rolul educa iei i al culturii în dezvoltarea economic  a statelor se afirm  
din ce în ce mai mult. În acest sens, John Kenneth Galbraith afirm  c : �Toate 
analizele privind competitivitatea economiei americane se concentreaz  asupra 
for ei de munc  bine preg tit , specializat , ce constituie o tr s tur  extrem de 
importan  a vie ii economice. Subiectul este abordat îndeosebi în frecventele 
referiri la cheltuielile legate de educa ie, ce trebuie privite ca o investi ie în 
resursele umane.�2 

�...Economia actual  are nevoie de for  de munc  bine preg tit , 
adaptat . Sectoarele aflate într-o continu  dezvoltare � produc ia bazat  pe 
tehnologii avansate, în rela ie direct  cu arta i design-ul, comunica iile, 
profesiunile din domeniul cultural i al divertismentului � au toate nevoie de for  
de munc  educat . Cultura, educa ia îi preg tesc i îi inspir  pe inventatorii ce 
r spund preocup rilor i intereselor unei popula ii aflat  la un anumit nivel 
intelectual. Educa ia îns i devine esen ial  pentru economie.�3 

�În cadrul unei societ i ideale, educa ia trebuie s  îndeplineasc  dou  
func ii vitale. Una este cea care le va permite oamenilor s  se autoguverneze în 
mod inteligent, iar cea de a doua, cea care le va da posibilitatea s  ating  
deplina satisfac ie de a tr i.�4 
                                                            
1 Lenin, P., FMI-ul, traducere Editura Coresi, Bucure ti, 2000, p. 139. 
2 Galbraith, J.K. , Societatea perfect , traducere, Eurosong & Book, Bucure ti, 1997, p 65. 
3 Idem, p. 66. 
4 Idem, p. 67. 
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�...Nu numai c  educa ia face ca democra ia s  devin  posibil ; ea îi 
garanteaz  i atributul de esen ialitate. Nu numai c  educa ia atribuie popula iei 
capacitatea de a în elege m surile ce trebuie luate în folosul public; ea face ca 
aceste dolean e s  fie auzite. (...) subordonarea devine imposibil  când avem 
de a face cu cet eni educa i i, prin urmare, preocupa i i documenta i în ceea 
ce prive te revendic rile de ordin politic. Aceast  stare de spirit este pe deplin 
în conformitate cu perioada actual .�1 

Importan a educa iei în îmbun t irea calit ii for ei de munc  i, prin 
urmare, asupra dezvolt rii economice este sus inut  de numero i economi ti, 
atât teoreticieni, cât i practicieni. Studiile au demonstrat faptul c  investi iile în 
capitalul uman, sub forma cheltuielilor publice alocate pentru înv mânt, 
s n tate, cultur  etc., exercit  o influen  semnificativ  asupra cre terii 
economice pe termen lung (Barro, 1989). 

Leg tura dintre deficitele publice i cheltuielile pentru ac iuni social-
culturale (educa ie, cultur , s n tate, asisten  social ) are la baz  faptul c , în 
contextul statului bun stare, se aloca un procent semnificativ acestor categorii 
de cheltuieli, care însumate dep esc în unele cazuri 50% din totalul cheltuielilor 
bugetare. În acest sens, Corsetti i Roubini (1996) i Kotlikoff i Hagist (2005) 
semnalau faptul c  deficitele bugetare vor fi influen ate semnificativ în 
urm toarele decenii de cre terea cheltuielilor pentru s n tate i a celor de 
securitate social . Mai mult decât atât, Kotlikoff i Hagist (2005) eviden iau faptul 
c , în rile OCDE, cheltuielile publice pentru s n tate au crescut mai repede 
decât ritmul de cre tere a produsului intern brut. Astfel, în perioada 1970-2002, 
în Statele Unite ale Americii cheltuielile publice pentru s n tate au crescut de 
2,3 ori mai mult decât PIB, în Germania de 2 ori, iar în Japonia de 1,4 ori. Cei 
doi autori arat  faptul c  aceast  cre tere a cheltuielilor publice pentru s n tate 
este determinat  în propor ie de 75% de sporirea nivelului beneficiilor oferite 
indivizilor i mai pu in de tendin a de îmb trânire a popula iei. Kotlikoff i Hagist 
atrag aten ia asupra consecin elor pe termen lung ale cre terii nesustenabile a 
beneficiilor asociate cheltuielilor publice pentru s n tate. Astfel, dac  ritmul de 
cre tere a beneficiilor acordate în urm toarele patru decenii se va men ine la cel 
actual, cu siguran  statele membre OCDE se vor confrunta cu deficite fiscale 
substan iale. Conform estim rilor autorilor, Statele Unite ale Americii vor avea 
cel mai mult de suferit de pe urma acestei politici bugetare expansioniste, 
deoarece nivelul cheltuielilor pentru s n tate va ajunge în viitor la 18% din PIB, 
în condi iile în care, în prezent aloc  aproximativ 7%. 

Strategia de reducere a deficitului public pe seama unei politici bugetare 
restrictive se dovede te a fi viabil  pe termen scurt, având în vedere faptul c  
anumite categorii ale cheltuielilor publice exercit  o influen  semnificativ  
asupra cre terii economice pe termen lung. În ceea ce prive te cheltuielile care 
trebuie �sacrificate�, recomand rile organismelor financiare interna ionale au în 

                                                            
1 Idem, p. 68.  
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vedere cheltuieli considerate neproductive, ca, de exemplu cele destinate 
ap r rii na ionale. Cu toate acestea, este foarte dificil de realizat o ierarhizare a 
cheltuielilor publice i de stabilit o ordine clar  a importan ei acestora, deoarece, 
din punct de vedere social, fiecare dintre categoriile de cheltuieli concur , într-
un fel sau altul, la atingerea bun st rii sociale. S-a dovedit c  cheltuielile social-
culturale (educa ia, s n tatea etc.) influen eaz  pozitiv cre terea economic , 
dar, totodat , i cheltuielile destinate ac iunilor curente ale statului, ale 
guvernului (aplicarea legilor, strategia de rutin  din domeniul politicii externe, 
sprijinul dat industriei sau agriculturii, sus inerea pe timp de pace a for elor 
armate) � acele atribu ii de care este neap rat nevoie ast zi, dar care nu se 
bucur  de o recunoa tere clar  a dimensiunilor lor temporale1, care sunt absolut 
necesare pentru men inerea democra iei, pentru protejarea drepturilor de 
proprietate, pentru ca economia de pia  s  fie func ional . Mai mult decât atât, 
în contextul statului bun stare s-a ar tat c  o politic  bugetar  expansionist , 
pe termen lung, a cheltuielilor sociale poate conduce la deficite publice ridicate 
(Kotlikoff i Hagist, 2005). 

Prin urmare, se men ine opinia conform c reia strategia de reducere a 
deficitului public pe seama unei politici bugetare restrictive poate fi aplicat  pe 
termen scurt, în situa ii de criz , i se recomand  ca, pe termen lung, politica 
bugetar  s  fie prudent , iar acolo unde contextul permite, s  se aplice criterii 
de ra ionalitate (analiza cost-beneficiu) în selectarea programelor de cheltuieli 
publice. 

 2.4. Politici de finan are prin datoria public  
Perspectiva macroeconomic  asupra finan rii deficitului bugetar aduce în 

aten ie urm toarele aspecte (Dornbusch i Fischer, 1990; Stiglitz i Walsh, 2002): 
1. finan area deficitului prin cre terea impozitelor va conduce la o sc dere 

a economiilor na ionale, la cre terea ratei dobânzii i, implicit, la reduc-
erea investi iilor; 

2. men inerea deficitului bugetar la acela i nivel prin cre terea impozitelor 
i, respectiv, a cheltuielilor cu aceea i propor ie va reduce consumul i 

investi iile i va m ri rata real  a dobânzii; 
3. men inerea deficitului bugetar la acela i nivel prin reducerea impozitelor 

i a cheltuielilor publice cu aceea i propor ie va determina o cre tere a 
consumului i a investi iilor i reducerea ratei dobânzii; 

4. finan area deficitului prin emisiune monetar  determin  cre terea stocului 
de moned , conducând la reducerea ratei dobânzii i, prin urmare, poate 
avea efecte expansioniste nedorite. 

Spre deosebire de aceste op iuni, finan area deficitului bugetar prin 
datorie public  este considerat  o modalitate mai pu in expansionist  prin 
prisma faptului c  nu genereaz  sporirea stocului de moned , ci, pe termen 
                                                            
1 Galbraith, J.K., Societatea perfect , traducere, Eurosong & Book. Bucure ti. 1997, p. 52. 
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scurt, determin  cre terea ratei dobânzii i, prin urmare, reducerea investi iilor 
(Gehrles, 1957; Romer, 1993). Îns  sunt autori (Feldestein, 1984a) care relev  
urm toarele: 

1. faptul c  este optim ca o sporire temporar  a cheltuielilor guvernamentale 
s  fie finan at  prin contractarea datoriei publice, deoarece excesul de 
povar  indus de datoria public  va fi relativ redus i va presupune cre teri 
mici ale ratelor impozit rii; 

2. faptul c  este optim ca o sporire permanent  a cheltuielilor guvernamen-
tale s  nu fie finan at  prin datorie public , ci prin cre terea ratei impozit rii 
cu o m rime egal  cu cea a cheltuielilor. 

În general, efectele datoriei publice asupra performan elor 
macroeconomice ( omaj, infla ie, rata dobânzii, deficit de cont curent etc.) sunt 
studiate prin prisma abord rii neoclasice. Îns , a a cum aprecia Seater (1993), 
contrar opiniei generale referitoare la impactul datoriei publice asupra 
economiei, aceste efecte nu sunt chiar atât de evidente nici din punct de vedere 
teoretic, dar mai ales empiric. În acest sens, alternativa la abordarea keynesian  
a deficitului bugetar i a datoriei publice o constituie echivalenta ricardian . 
Conform lui Roberts (1942), teoria lui David Ricardo referitoare la datoria public  
are în vedere c  finan area cheltuielilor publice presupune atragerea de 
lichidit i de la popula ie, fie prin cre terea impozitelor, fie prin împrumuturi 
publice, cele dou  alternative fiind, de fapt, echivalente din punctul de vedere al 
consumului i al economisirii. 

Datoria public  presupune cre terea, în viitor, a veniturilor fiscale, 
valoarea actual  a acestora fiind egal  cu nivelul actual al datoriei publice. În 
condi iile în care agen ii economici sunt ra ionali, ace tia vor recunoa te aceast  
echivalent  i se vor comporta ca i când datoria public  nu ar exista, motiv 
pentru care, în cele din urm , datoria public  nu va avea nici un efect asupra 
economiei.1 În acela i sens, Barro (1974) apreciaz  c  obliga iunile emise de 
stat având ca scop finan area deficitului public ar trebui considerate ca fiind 
avere net  doar în m sura în care valoarea acestora va fi mai mare decât 
valoarea capitalizat  a impozitelor. În acela i studiu, el demonstreaz , pe baza 
unui model matematic, faptul c  emiterea obliga iunilor în vederea contract rii 
împrumuturilor de stat nu are nici un efect asupra averii genera iilor curente. Mai 
mult decât atât, autorul concluzioneaz  c  modificarea veniturilor fiscale sau a 
datoriei publice în cantitatea impus  de cheltuielile publice suplimentare nu va 
avea nici un efect asupra cererii agregate, asupra ratei dobânzii sau asupra 
form rii capitalului. Câ iva ani mai târziu, Barro (1988) analizeaz  rezultatele 
empirice ale studiilor care au investigat, pân  în acel moment, impactul 
deficitelor bugetare asupra ratei dobânzii, consumului i deficitului de cont 
curent i relev  faptul c  rezultatele acestor studii se pot constitui în argumente 

                                                            
1 Seater, J., �Ricardian Equivalence�, Journal of Economic Literature, Volume 31, Issue 1, 

Mar., 1993, p. 142-190. 
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în favoarea echivalentei ricardiene, în sensul c  nu au fost identificate corela ii 
robuste între variabilele men ionate, cel pu in pentru Statele Unite ale Americii. 

Cu toate acestea, economi tii sus in, în continuare, abordarea neoclasic  
a finan rii deficitelor publice. Finan area deficitului public prin emisiunea de 
titluri de stat adresate fie sistemului bancar, fie agen ilor economici, persoane 
fizice sau juridice necesit , totodat , i un grad ridicat de intermediere financiar  
i chiar, dac  nu induce în economie presiuni infla ioniste, are efecte de 

evic iune asupra investi iilor private, influen ând negativ cre terea economic  
(Easterly, 1989; Beaugrand, Loko i Mlachila, 2002). 



 

3. DEFICITUL BUGETAR AL ROMÂNIEI. 
CONTEXTUL MACROECONOMIC  

ÎN PERIOADA 2002-2007 I POLITICI PRIVIND 
ADMINISTRAREA DATORIEI PUBLICE ÎN SCOPUL 

FINAN RII DEFICITULUI BUGETAR 

Obiectivul principal al managementului datoriei publice îl reprezint  
men inerea în limite sustenabile a nivelului acestei datorii i asigurarea surselor 
necesare finan rii deficitelor bugetare i a resurselor de plat  a serviciului 
datoriei la un cost cât mai redus i la un nivel al riscului acceptabil.1 Concomitent 
cu cre terea controlat  a datoriei publice se urm re te reducerea costurilor 
datoriei i a riscului bugetar cauzat de acordarea de garan ii de stat. 

Pentru reducerea costurilor cu datoria intern , politica guvernului este de 
a continua lansarea de emisiuni de titluri de stat pentru finan area deficitului 
bugetar i pentru refinan area datoriei publice interne, în principal, prin emisiuni 
pe termen mediu i lung. În acest sens, vor fi lansate emisiuni de titluri de stat 
de referin  (benchmark) pe pia a intern  cu scaden a la 3, 5 i 10 ani. 

Unul dintre aspectele esen iale ce trebuie avute în vedere în domeniul 
datoriei publice externe îl reprezint  reducerea gradual  a finan rilor de la 
institu iile financiare interna ionale i, respectiv, cre terea finan rilor prin 
realizarea de emisiuni preponderent pe pia a intern , dar i pe pia a extern , 
pentru men inerea unui acces constant al României pe aceste pie e. 

Începând cu anul 2006, nereziden ii au achizi ionat i tranzac ionat titlurile 
ce stat emise pe pia a intern  f r  nici o restric ie, corespunz tor angajamentelor 
României în cadrul capitolului patru de negocieri, �Libera circula ie a 
capitalurilor�, fiind a teptat  o cre tere a cererii pentru titlurile de stat. 

Întrucât un element important în reducerea costului titlurilor de stat îl 
reprezint  o pia  secundar  activ  a titlurilor de stat, se are în vedere 
dezvoltarea pie ei titlurilor de stat prin consolidarea curbei de randament a 
instrumentelor de datorie i prin emiterea de titluri de stat cu grad ridicat de 
lichiditate (benchmark-uri). Dezvoltarea pie ei secundare prin crearea de 
referin e (benchmark) este esen ial  atât prin prisma diminu rii costurilor de 
finan are ale statului, prin câ tigarea unui premiu de lichiditate la tranzac ionarea 
acestora pe pia a secundar , cât i pentru emisiunile de obliga iuni municipale 
i corporatiste ce se vor raporta la aceste emisiuni benchmark. 

Finan area deficitului bugetului general consolidat se realizeaz , în 
principal, din surse interne i, în completare, din surse externe. De i în prezent 
veniturile din activitatea de privatizare sunt considerabile, acestea nu vor fi 
                                                            
1 *** Raportul privind situa ia macroeconomic  pentru anul 2007 i proiec ia acesteia pe anii 
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utilizate pentru finan area deficitului bugetar, destina ia lor fiind stabilit  prin 
hot râre a guvernului. Posibile destina ii ale acestor sume sunt proiectele de 
infrastructur  i reforma sistemului de pensii, mai precis finan area deficitului 
bugetar creat prin introducerea pilonului II al sistemului de pensii administrate 
privat. 

Rezultatele macroeconomice din anul 2002 pot fi caracterizate ca fiind 
unele dintre cele mai bune ob inute de România. În 2002, prin politica monetar  
s-a acordat prioritate reducerii infla iei, iar politica fiscal  s-a concretizat în 
men inerea sub control a deficitului bugetului general consolidat (2,6% din PIB) 
i finan area acestuia preponderent din surse externe (echivalentul a 1,4% din 

PIB), inând cont de diferen ialul mare de dobând  între randamentele titlurilor 
de stat emise pe pia a intern  i condi iile de împrumut aferente împrumuturilor 
externe. 

Astfel, emisiunea de euroobliga iuni efectuat  de statul român în luna mai, 
în sum  de 700 de milioane de euro, cu o scaden  de 10 ani, în scopul extinderii 
curbei randamentelor instrumentelor emise pe pie ele interna ionale, a fost mult su-
prasubscris , în condi iile în care cuponul s-a redus la 8,5% fa  de 10,625% cât a 
fost cel aferent emisiunii din 2001, care avea o maturitate mai mic  de 7 ani. 

Finan area preponderent extern  a deficitului bugetar a condus la dimin-
uarea dependen ei Ministerului Finan elor Publice de emisiunile interne de titluri de 
stat. Astfel, randamentul titlurilor de stat cu scaden  la trei luni a sc zut de la 35,1% 
la 17,6%, iar media anualizat  a randamentelor tuturor titlurilor de stat a sc zut de 
la 35,4% la 16,9%, apropiindu-se de nivelurile ratelor dobânzilor de pe pia a in-
terbancar  i de cel al ratei de referin  a B ncii Na ionale a României. 

Anul 2003 a constituit al patrulea an consecutiv de dezinfla ie, ajungându-
se la sfâr itul anului la o infla ie (dec/dec) de 14,1%. În cursul anului 2003, Banca 
Na ional  a României a decis trecerea la euro ca moned  de referin  în politica 
valutar , decizie justificat  de ponderea tranzac iilor comerciale în aceast  
moned , de structura pe valute a datoriei externe, dar i de exigen ele procesului 
de integrare în UE. În 2003, Ministerul Finan elor Publice a acordat prioritate 
reducerii costurilor cu dobânzile pentru a asigura încadrarea deficitului bugetar 
în nivelul prev zut (mai redus decât în perioada precedent ), ceea ce a condus 
la reducerea emisiunilor pe pia a primar  a titlurilor de stat denominate în lei i 
la o recorelare a randamentelor titlurilor de stat pe termen scurt i a ratelor de 
dobând  ale b ncii centrale. Politica monetar  a fost influen at  i de modul de 
finan are a deficitului bugetar i de refinan are a datoriei publice, de un deficit 
bugetar mai redus finan at din surse interne i externe i de utilizarea veniturilor 
din activitatea de privatizare i a sumelor recuperate de Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului, pentru r scump rarea datoriei publice interne. 

i în anul 2003 a fost continuat  politica de finan are a deficitului bugetar 
din anul 2002, finan area realizându-se preponderent din surse externe, în 
special ca urmare a emiterii de euroobliga iuni cu scaden a de 7 ani, în sum  de 
700 de milioane de euro, înregistrându-se un nivel al cuponului mult sc zut fa  
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de cel din 2002, i anume 5,75%. Strategia implicit  rezultat  ca urmare a 
finan rii a vizat, în special, minimizarea costurilor de finan are (diferen ialul 
costurilor cu dobânzile asociate împrumuturilor interne i externe era înc  foarte 
mare), în defavoarea îndeplinirii obiectivului de dezvoltare a pie ei titlurilor de 
stat (volumul titlurilor de stat emise a fost în acest an de 5,9 de miliarde de lei, 
fiind anulate mai multe licita ii anun ate, în special în perioada aprilie-
septembrie), dealerii primari criticând strategia de finan are aleas . 

În 2004, România a înregistrat cea mai bun  performan  pân  la acea 
dat  în ceea ce prive te cre terea economic , dinamica PIB (8,3%) fiind 
superioar  cu 3,1% rezultatului atins în a nul 2003 i cu 2,8% obiectivului ini ial. 
În anul 2004, conduita politicii fiscale a urm rit obiectivele macroeconomice cel 
pu in pe dou  c i. În primul rând, deficitul bugetar programat ini ial la 3% din PIB 
a fost rectificat în iulie la 2,1% din PIB i, din nou, în august la 1,6% din PIB, în 
timp ce execu ia propriu-zis  s-a încheiat cu un deficit al bugetului general 
consolidat de 1,1% din PIB, un rezultat remarcabil într-un an electoral i cu 
efecte benefice din perspectiva efectului dezinfla ionist. În al doilea rând, 
Ministerul Finan elor Publice nu s-a împrumutat în anul 2004 de pe pie ele 
externe de capital, atenuând astfel presiunile de apreciere i mai accentuat  a 
cursului de schimb i pe cele legate de sterilizarea contrapartidei în lei. De 
asemenea, un semnal pentru investitori a fost dat prin lansarea emisiunii de 
obliga iuni indexate cu indicele pre urilor de consum. 

Finan area deficitului bugetar în anul 2004 a fost realizat  în propor ie 
echilibrat  din surse externe (cca 57,2% din deficit, incluzând tran a a II-a din 
împrumutul PSAL II în valoare de 169,9 de milioane de euro i împrumuturile 
pentru finan area de proiecte) i din surse interne (42,8%, incluzând i veniturile 
încasate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din valorificarea 
activelor bancare neperformante în baza OUG nr. 111/2003). 

Prima parte a anului 2005 a fost caracterizat  prin existen a unor niveluri 
istorice reduse ale ratelor dobânzilor pe principalele pie e financiare externe, 
fapt care a generat un climat extrem de propice din punctul de vedere al 
costurilor lans rii de emisiuni de euroobliga iuni de c tre emiten ii suverani i nu 
numai. Un exemplu pozitiv în acest sens, din perspectiva comportamentului 
oportunist, este cel al municipalit ii Bucure ti, care a reu it s  se finan eze în 
premier  de pe pie ele interna ionale, emi ând euroobliga iuni cu scaden a de 
10 ani, la un nivel al cuponului de 4,125% (cel mai mic înregistrat de vreun 
emitent român). 

Politica Guvernului României de reducere a deficitului bugetar, similar  
anului precedent, a contribuit la temperarea infla iei în 2005 (infla ia dec/dec s-
a diminuat pân  la nivelul de 8,6%), limitând în acela i timp deteriorarea 
suplimentar  a deficitului contului curent. Aspecte problematice au constituit 
îns , i în acest an, execu ia neuniform  a cheltuielilor bugetare (întregul deficit 
s-a acumulat practic în ultima lun  a anului, situându-se la nivelul de 0,8% din 
PIB, mult sub nivelul intit ini ial de 1,5%), precum i ponderea insuficient  a 
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veniturilor i cheltuielilor bugetare în PIB. În privin a finan rii, Ministerul 
Finan elor Publice a fost mult mai orientat c tre obiectivul de dezvoltare a pie ei 
titlurilor de stat, în acest sens fiind emise titluri de stat în valoare total  de 2,9 
miliarde de lei, ceea ce a determinat ca finan area deficitului bugetar din surse 
interne în acest an s  fie de 42,4%. 

În anul 2005 au fost utilizate veniturile din activitatea de privatizare pentru 
r scump rarea emisiunii de obliga iuni în valoare de 150 de milioane de euro 
lansat  în anul 2000, datoria guvernamental  ca pondere în PIB reducându-se 
de la 22,4% în anul 2004 la 19,6% în anul 2005. 

Anul 2006 a consemnat finalizarea liberaliz rii contului de capital în luna 
septembrie, fapt care a deschis calea c tre o mai puternic  integrare a 
economiei na ionale în fluxurile financiare globale, dar care a complicat 
conducerea politicilor macroeconomice. Activitatea pe pia a titlurilor de stat, în 
2006, a fost cea mai redus  din ultimii ani, fapt datorat în principal lipsei 
emisiunilor de titluri pe pia a primar . Chiar dac  în 2006 a avut loc o relaxare a 
politicilor fiscale, reflectat  într-o cre tere a deficitului bugetului general 
consolidat la 1,7% din PIB fa  de 0,8% din PIB în anul precedent, aceasta s-a 
produs spre finele anului, înregistrându-se aceea i execu ie bugetar  
asimetric . De fapt, aceasta a fost i cauza lipsei emisiunilor de titluri de stat, 
preferându-se recurgerea la finan area temporar  din disponibilit ile contului 
curent general al trezoreriei statului (aprox. 84,3% din deficitul bugetar a fost 
finan at din surse interne, din care 8,2% a fost finan at din veniturile din 
activitatea de privatizare i sume încasate de Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului), care era de altfel i cea mai ieftin  surs  posibil , având în 
vedere nivelul extrem de sc zut al dobânzii aferente acestei finan ri (aprox. 
0,5%). Acest comportament, de i explicabil prin prisma obiectivului de 
minimizare a costurilor, din punctul de vedere al managementului bugetar i al 
administr rii datoriei publice, prin prisma obiectivelor specifice acesteia, a 
generat îns  acumularea unor deficite din anii anteriori nefinan ate prin titluri de 
stat, ci prin împrumuturi pe termen scurt din resursele disponibile în soldul 
contului curent general al trezoreriei statului. Mai mult, aceast  strategie a 
reprezentat o schimbare radical  fa  de strategia implicit , început  în anul 
2005, ignorându-se în totalitate unul dintre obiectivele importante ale 
administr rii datoriei, acela al cre rii premiselor de minimizare a costurilor pe 
termen lung, în condi iile limit rii riscurilor prin dezvoltarea pie ei titlurilor de stat. 
În condi iile lipsei de emisiuni de titluri atât pe pia a intern , cât i extern , în 
afara finan rii temporare, s-a apelat doar la împrumuturi contractate de la 
institu iile financiare interna ionale i b nci comerciale, pentru finan area unor 
proiecte. 

Astfel, datoria public  negociabil  (titluri de stat) s-a redus continuu de la 
32,0% în 2004 la 18,4% în 2006, diferen a fiind reprezentat  de împrumuturi. 
Spre deosebire de sfâr itul anului 2005, când datoria în lei reprezenta doar 
23,3% din datoria guvernamental , la sfâr itul lui 2006, ca urmare a politicii de 
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finan are a deficitului bugetar al c rei obiectiv important a fost reprezentat de 
cre terea ponderii datoriei interne pentru eliminarea riscului valutar, datoria în 
moneda na ional  a reprezentat 40,9% din datoria public  guvernamental . Din 
datoria contractat  în valut , la sfâr itul anului 2006, cea mai mare pondere o 
reprezenta datoria denominat  în euro, respectiv 35,4% din total datorie public . 

În ceea ce prive te maturitatea ini ial  aferent  datoriei publice, la sfâr itul 
anului 2006, 35% din datorie avea scaden e pe termen scurt, iar 65% avea 
scaden e pe termen mediu i lung. În acela i timp, trebuie men ionat c , în ceea 
ce prive te structura datoriei publice dup  tipul ratei dobânzilor, la sfâr itul anului 
2006, datoria contractat  cu rat  fix  de dobând  era de 32,3% din total datorie 
fa  de 40,9% cât era la sfâr itul anului 2004. 

În aceste condi ii, pe fondul cre terii economice i în pofida cre terii 
deficitului bugetar, datoria public  a continuat s  scad , ajungând la sfâr itul 
anului 2006 la 17,5% din PIB, fa  de 19,5% din PIB în anul precedent. Din 
punctul de vedere al criteriilor de la Maastricht referitoare la sustenabilitatea 
pozi iei fiscale, atât ponderea în PIB a deficitului bugetar, cât i cea a datoriei 
publice au fost conform metodologiei UE, de 1,9% din PIB, respectiv 12,4% din 
PIB, net inferioare limitelor existente (3% i, respectiv, 60% din PIB). 

Constrângerile i limit rile în managementul datoriei publice s-au realizat 
în baza Legii nr. 81/1999 a datoriei publice, care a reprezentat cadrul legal 
pentru împrumuturile contractate direct sau garantate de stat de pe pie ele 
financiare în perioada 2002-2004. În conformitate cu aceast  lege, statul a 
contractat împrumuturi atât pentru finan area deficitului bugetar, cât i pentru 
finan area de proiecte în nume propriu sau subîmprumutate ministerelor de linie, 
autorit ilor administra iei publice locale i operatorilor economici. De 
asemenea, garan iile de stat au fost emise pentru împrumuturi contractate la 
extern de ministerele de linie, autorit ile administra iei publice locale i 
operatorii economici. 

Având în vedere aceast  politic , administrarea datoriei publice 
guvernamentale a fost foarte dificil , condi iile de contractare a împrumuturilor 
fiind impuse de cele mai multe ori de specificitatea (durata, perioada finaliz rii 
etc.) proiectelor finan ate, precum i de capacitatea de rambursare a obliga iilor 
financiare de c tre beneficiarii garan iilor de stat/subîmprumuturilor. Acest fapt 
a generat o structur  a datoriei publice guvernamentale, cu o pondere mare a 
datoriei în valut , a datoriei în dobânda variabil  i a datoriei garantate în totalul 
datoriei guvernamentale. De asemenea, datoria pe termen scurt i mediu 
reprezenta 44,8% în totalul datoriei guvernamentale, la sfâr itul anului 2006. 

În baza recomand rilor Fondului Monetar Interna ional i B ncii Mondiale 
cu privire la eficientizarea cadrului institu ional i legislativ aferent administr rii 
datoriei publice, dar având în vedere i dificult ile în administrarea datoriei 
guvernamentale i în atingerea unor obiective strategice, la începutul anului 
2005 a intrat în vigoare Legea datoriei publice nr. 313/2004, care a creat cadrul 
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juridic pentru un management mai eficient al datoriei publice, înlocuind Legea 
nr. 81/1999 a datoriei publice. 

Aprobarea noii legi a dus la eficientizarea procesului de contractare a 
datoriei publice, prin eliminarea posibilit ii ca ministerele de linie s  contracteze 
direct împrumuturi cu garan ia statului i s-au adus clarific ri în ceea ce prive te 
integrarea datoriei publice locale, ca parte a datoriei publice. De asemenea, s-a 
avut în vedere definirea clar  a obiectivelor avute în vedere în procesul de 
administrare a datoriei publice, precum i atribu iile institu iilor statului în acest 
proces complex. Totodat , prin Legea datoriei publice nr. 313/2004 s-a realizat 
armonizarea legisla iei române ti privind datoria public  cu acquis-ul comunitar 
i s-au respectat angajamentele pe care România i le-a asumat în timpul 

negocierilor cu Uniunea European . În acest sens, principalele aspecte 
reglementate au vizat interzicerea finan rii directe a statului de c tre banca 
central  i garantarea independen ei depline a b ncii centrale prin introducerea 
prevederii conform c reia administrarea rezervelor valutare este în totalitate în 
competen a B ncii Na ionale a României i au fost eliminate restric iile privind 
opera iunile de capital i pl ile între statele membre i între acestea i statele 
ter e, mai pu in restric iile nereziden ilor la titlurile de stat emise pe pia a intern , 
care au fost eliminate prin Legea nr. 46/2006. 

În contextul ac iunilor legislative i institu ionale întreprinse, al cre terii 
economice, al utiliz rii veniturilor din privatizare i al recuper rilor Autorit ii 
pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru r scump rarea datoriei, în 
perioada 2004- 2006, datoria public  guvernamental  s-a redus continuu, 
înregistrând la sfâr itul lui 2006 un nivel de 17,5% din PIB, din care datoria 
intern  a fost de 7,5% i datoria extern  de 10,0%, comparativ cu datoria 
înregistrat  la sfâr itul anului 2004 de 22,4%, din care datoria intern  a fost de 
5,9% i datoria extern  de 16,5%. 

Se poate observa lesne c , drept urmare a schimb rilor de viziune 
(strategie) din anii 2005-2006 (renun area la împrumuturi externe în favoarea 
emisiunilor de titluri de stat pe pia a intern  sau recurgerea la finan area 
temporar  din disponibilit ile existente în soldul contului trezoreriei), ponderile 
datoriei interne (în lei) i externe (în valut ) au început s  se echilibreze. 

Strategia implicit  de administrare a datoriei publice în perioada 2004-
2006 nu trebuie îns  desprins  de contextul investi ional din România, în 
condi iile în care principalii investitori erau b ncile rezidente, accesul 
nereziden ilor la cump rarea titlurilor de stat în lei fiind restric ionat pân  în 2006, 
iar investitorii institu ionali interni fiind aproape inexisten i, societ ile de asigur ri 
erau practic singurii investitori institu ionali interni interesa i în achizi ionarea 
unor instrumente cu maturit i lungi i foarte lungi în lei. 

Datoria public  guvernamental , reprezentând finan area temporar  a 
deficitelor bugetare din anii anteriori i din exerci iul curent, era la sfâr itul anului 
2006 de 19,8 miliarde de lei, reprezentând cca 33,1% din total datorie public . 
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Aceast  datorie a fost angajat  pe termen scurt, ceea ce determin  
cre terea riscului de lichiditate i refinan are i care, în condi iile cre terii 
neîncrederii investitorilor în titluri pe pia a intern , corelat cu cre terea aversiunii 
fa  de risc pe pie ele externe de capital, poate conduce la dificult i în 
refinan area acestei datorii sau la cre terea exagerat  a ratelor de dobând  la 
împrumuturile pentru refinan are pân  la niveluri nedorite sau greu de acceptat 
pentru Ministerul Finan elor Publice. Pentru evitarea acestei presiuni este 
necesar ca finan area temporar  a deficitelor bugetare s  se reduc  gradual, 
prin refinan ri cu titluri de stat de cca 3 mld. de lei anual, pe o perioad  de 10 
ani, începând cu anul 2009, astfel încât s  se realizeze o distribuire uniform  în 
timp a costurilor acestor emisiuni de titluri i ob inerea unor randamente cât mai 
bune de c tre Ministerul Finan elor Publice. 

Prin prisma reformelor în procesul de administrare a datoriei publice 
guvernamentale, anul 2007 a fost unul plin de evenimente. Trebuie men ionat 
faptul c  o mare parte din reformele care au avut loc în acest an pe plan 
organizatoric, institu ional, legislativ, dar i opera ional au avut ca surs  de 
inspira ie aranjamentele existente în ri ale Uniunii Europene, dar i 
recomand rile formulate de Fondul Monetar Interna ional, Banca Mondial , ca 
i de consultan i interna ionali angaja i în cadrul unor programe PHARE care au 

avut drept scop îmbun t irea managementului trezoreriei statului. 
Cre terea sau descre terea ponderii datoriei publice în PIB reflect  o 

varietate de factori care influen eaz  economia româneasc . 
Datoria public  extern  a crescut în perioada 2002-2005 cu 1,8 mld. EUR, 

reflectând accesul României la finan area de pe pie ele externe, în timp ce în 
perioada 2005-2007 aceast  datorie s-a redus cu 1,5 mld. EUR, datorit  
modific rii strategiei implicite a Ministerului Economiei i Finan elor de a finan a 
deficitul bugetar în principal din surse interne. În anul 2005, emisiunea de 
euroobliga iuni în valoare de 300 mil. EUR, emis  în 2000 i redeschis  în anul 
2001, a fost r scump rat  utilizându-se veniturile din activitatea de privatizare. 
Cu toate acestea, ponderea datoriei publice externe în PIB a sc zut semnificativ 
în perioada 2002-2007, cu 12,6% ca rezultat al cre terii economice sus inute i 
al aprecierii monedei na ionale în perioada 2003-2006 i a deprecierii leului în 
2007, care a diminuat par ial efectul cre terii economice. Datoria public  intern , 
chiar dac  a crescut în perioada 2002-2007 cu 30,2 mld. lei, ca pondere în PIB, 
aceast  datorie a sc zut în perioada 2002-2005 cu 2,1%, iar în 2006 i 2007 s-
a înregistrat o cre tere semnificativ  de 4,7% în PIB, datorit  în principal 
finan rii deficitului bugetar din surse interne.1 

În 2006 a fost publicat pentru prima dat  calendarul anual de emisiuni de 
titluri de stat, în care s-au precizat volumul total de emisiuni, datele de emisiune, 
tipurile de scaden e. Refinan area titlurilor de stat scadente în 2007, precum i 
finan area deficitului din anul curent s-au realizat prin împrumuturi temporare din 

                                                            
1 Sursa: Raportul Ministerului Economiei i Finan elor (2007), http/www.mfinan e.ro. 
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disponibilit ile contului curent general al trezoreriei statului. Pornind de la 
necesitatea realiz rii unui management eficient al datoriei publice 
guvernamentale, în strâns  corelare cu obiectivul de dezvoltare a pie ei titlurilor 
de stat, în anul 2007, Ministerul Economiei i Finan elor a revenit la strategia din 
anul 2005, focalizându-se în procesul de finan are pe emiterea de titluri de stat 
pe pia a intern . Astfel, de i nu a fost elaborat un document formal privind 
strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale, strategia implicit  
a vizat finan area preponderent în lei de pe pia a intern , prin emiterea de titluri 
de stat conform calendarului anual de emisiuni de titluri de stat, atât pe termen 
scurt (6 i 12 luni), cât i pe termene medii i lungi, lansându-se în premier  
pentru pia a româneasc  obliga iuni de tip benchmark cu scaden e la 3, 5 i 10 
ani, acestea fiind redeschise periodic în decursul anului în scopul cre rii unor 
serii lichide, care s  creeze premisele dezvolt rii pie ei secundare a titlurilor de 
stat. Astfel, în anul 2007, Ministerul Economiei i Finan elor a lansat titluri de stat 
în valoare de 9,5 mld. de lei, din care pe termen scurt 5,2 mld. de lei, pe termen 
mediu 3,5 mld. de lei i pe termen lung 0,8 mld. de lei. 

Îmbun t irea cadrului legal i institu ional privind administrarea datoriei 
publice guvernamentale. Aplicarea Legii datoriei publice nr. 313/2004, precum 
i recomand rile ulterioare ale B ncii Mondiale, Fondului Monetar Interna ional 
i a exper ilor angaja i în cadrul proiectului PHARE cu tema �Îmbun t irea 

sistemului trezoreriei din România�, au eviden iat necesitatea îmbun t irii 
cadrului legal aferent managementului datoriei publice. Astfel, a fost adoptat  
Ordonan a de urgen  a Guvernului privind datoria public  nr. 64/2007, 
principalele modific ri aduse prin acest nou act normativ fiind urm toarele: 

 abordarea separat  i centralizat  a procesului de administrare a datoriei 
publice guvernamentale, activitate care revine în exclusivitate Ministerului 
Economiei i Finan elor, fa  de administrarea datoriei publice locale, 
care revine autorit ilor publice locale, acesta având în privin a acesteia 
doar atribu ii de autorizare, monitorizare i control din punct de vedere 
fiscal-bugetar, astfel încât s  nu fie afectate echilibrele macroeconomice; 

 eliminarea criteriului de reziden  la momentul contract rii datoriei 
publice, inând cont de irelevan a acestuia în condi iile liberaliz rii 
complete a contului de capital; 

 eliminarea subîmprumuturilor c tre autorit ile administra iei publice 
centrale, realizându-se astfel trecerea de la o finan are pe proiecte la 
finan area deficitului bugetar, cheltuielile anuale aferente proiectelor 
propuse de autorit ile publice centrale fiind incluse în bugetele anuale 
ale acestora; 

 aprobarea prin lege a beneficiarilor garan iilor de stat, precum i a 
beneficiarilor acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumuturilor) i 
eliminarea implicit  a plafoanelor de îndatorare, care deveniser  
nerelevante, inând cont de redefinirea scopurilor pentru care MEF poate 
contracta datorie public  (practic MEF contracteaz  datorie 
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guvernamental  nou  pentru finan area deficitelor bugetare i pentru 
refinan area datoriei publice guvernamentale sau poate garanta 
împrumuturi/acorda subîmprumuturi doar prin lege, în ambele cazuri fiind 
necesar  aprobarea Parlamentului); 

 preluarea spre administrare de c tre MEF, începând cu anul 2009, a 
împrumuturilor contractate de ordonatorii principali de credite cu garan ia 
statului sau contractate direct de MEF i subîmprumutate acestora, în 
scopul centraliz rii tuturor opera iunilor de natura datoriei publice 
guvernamentale (ramburs ri/trageri), care au ca unic  surs  de 
rambursare bugetul general consolidat la nivelul MEF, în vederea 
eficientiz rii administr rii resurselor bugetare i a lichidit ilor în lei i 
valut ; 

 crearea obligativit ii elabor rii strategiei de administrare a datoriei 
publice guvernamentale pe termen mediu, revizuibil  anual, i definirea 
obiectivului strategic al administr rii datoriei guvernamentale, i anume 
cel al asigur rii necesit ilor de finan are la nivel guvernamental, în 
condi iile minimiz rii costurilor pe termen lung i a limit rii riscurilor 
asociate portofoliului de datorie guvernamental ; 

 cre terea flexibilit ii în utilizarea de instrumente specifice administr rii 
datoriei guvernamentale, prin eliminarea prevederilor legate de 
instrumentele specifice, precum i a modalit ii de utilizare a acestora. 

Analiza portofoliului de datorie public  i a riscurilor asociate datoriei la 
sfâr itul anului 2007. A a cum s-a prezentat anterior, în baza Legii datoriei 
publice nr. 313/2004 a fost eliminat  posibilitatea contract rii de împrumuturi de 
c tre ministere cu garan ia statului, iar în baza OUG nr. 64/2007 a fost eliminat  
i posibilitatea contract rii de împrumuturi de c tre Ministerul Economiei i 

Finan elor i acordarea de subîmprumuturi c tre ministerele de linie. 
În anul 2006, garan iile de stat au fost acordate pentru un împrumut extern 

în valoare de 7,2 mil. EUR de la BERD, destinat reabilit rii sistemului de 
alimentare cu ap  a localit ilor urbane din bazinul Some -Tisa (SAMTID�
BERD), i garan ii pentru împrumuturi interne pentru import de combustibili în 
valoare de 181,3 mil. de lei i pentru împrumuturile contractate de autorit ile 
administra iei publice locale pentru prefinan area proiectelor finan ate în cadrul 
programului UE�SAPARD. 

În anul 2007, Ministerul Economiei i Finan elor a acordat o garan ie 
pentru împrumutul intern contractat de Electrocentrale Bucure ti, în valoare de 
396,9 mil. de lei, destinat finan rii importurilor de combustibili. În aceste condi ii, 
la sfâr itul anului 2007 datoria direct  reprezenta 87,7%, în timp ce garan iile 
reprezentau doar 12,3%. Soldul datoriei publice garantate la sfâr itul anului 
2007, în valoare de 9366,4 mil. de lei, era format din: garan ii pentru sectorul 
bancar emise în baza legilor speciale � 1387,4 mil. de lei, garan ii pentru 
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împrumuturi contractate de operatorii economici � 7084,9 mil. de lei i pentru 
împrumuturi ale autorit ilor administra iei publice locale � 314,0 mil. de lei.1 

În baza noii ordonan e de urgen , Ministerul Economiei i Finan elor 
poate acorda garan ii de stat doar pentru proiecte de investi ii/programe de 
importan  na ional  ale operatorilor economici i autorit ilor administra iei 
publice locale, numai în baza unei legi speciale emise cu acest scop. Prin 
eliminarea subîmprumuturilor c tre ministerele de linie, practic se elimin  
finan area de proiecte i se realizeaz  doar finan area deficitului bugetar, iar 
începând cu anul 2009, Ministerul Economiei i Finan elor va prelua spre 
administrare împrumuturile ministerelor de linie contractate cu garan ia statului. 

Structura dup  maturitatea ini ial  a portofoliului de datorie ne arat  c  
datoria pe termen lung (peste 5 ani), de i în sc dere ca pondere în total datorie, 
de la 58,8% în 2002 la 46,2% în 2007, reprezint  o pondere important  în total 
datorie public , în principal datorit  împrumuturilor contractate cu institu iile 
financiare interna ionale care au o durat  cuprins  între 12 i 17 ani i care, a a 
cum reiese i din structura dup  creditori, s-a men inut în m rime absolut  la un 
nivel relativ constant în perioada 2003-2007, iar ca pondere în total datorie la 
sfâr itul anului 2007 reprezenta 21,2%. 

 

 
Dac  datoria pe termen mediu se men ine la un nivel relativ constant în 

perioada 2002-2007, datoria pe termen scurt a crescut foarte mult în 2006 i 
2007, reprezentând, la sfâr itul anului 2007, 41,9% în total datorie, atât datorit  
emisiunilor de titluri lansate în anul 2007, ca urmare a strategiei implicite a 
ministerului de finan are a deficitului bugetar în principal din surse interne, cât i 
datorit  finan rii temporare a deficitelor bugetare din anii anteriori prin 
                                                            
1 Sursa datelor: Ministerul Economiei i Finan elor (2008), http/www.mfinan e.ro. 
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împrumuturi din disponibilit ile contului curent general al trezoreriei statului 
care, la sfâr itul anului, reprezenta 39,0% în total datorie. 

Din structura pe instrumente de datorie se observ  c  certificatele de 
trezorerie au constituit o surs  de finan are a deficitului bugetar în perioada 
2002- 2004, pân  în anul 2005, când strategia ministerului a fost de extindere a 
maturit ii titlurilor de stat emise pe pia a intern . Astfel, în anul 2005, au fost 
emise titluri de stat cu scaden e la 3, 5, 7, 10, 12 i 15 ani, având valori modice 
cuprinse între 1,9 i 172 mil. de lei, dar au fost emise în acela i timp obliga iuni 
de stat indexate cu indicele infla iei cu scaden a la 5 ani, pentru a se da un 
semnal pentru investitori. În anul 2006 nu s-au mai emis titluri de stat ceea ce a 
condus la cre terea semnificativ  a finan rii temporare, în timp ce în anul 2007 
au fost lansate emisiuni de tip benchmark cu scaden e la 3 ani (cupon de 6%), 
la 5 ani (cupon de 6,5%) i la 10 ani (cupon de 6,75%). Dac , în perioada 2000-
2003, au fost emisiuni de euroobliga iuni în valoare de 2,45 mld. EUR, în 
perioada 2004-2007 nu au mai fost emise euroobliga iuni, de i în anul 2005 
ratele de dobând  pe pie ele externe au fost foarte favorabile, oportunitate de 
care a beneficiat prim ria Bucure ti, care a lansat pe pie ele externe 
euroobliga iuni în valoare de 500 mil. EUR cu o rat  a dobânzii de 4,125%. 
Soldul emisiunilor de euroobliga iuni lansate pe pie ele externe de capital era de 
2 mld. EUR, reprezentând 9,6% în total datorie, mai jos prezentându-se grafic 
aceast  situa ie. 
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Împrumuturile de stat înregistreaz  o tendin  descresc toare ca pondere 
în total datorie, astfel c  la sfâr itul anului 2007 era de 39%, în timp ce finan area 
temporar  din disponibilit ile contului curent general al trezoreriei statului 
înregistreaz  o cre tere alarmant  la sfâr itul anului 2007, reprezentând 30% în 
total datorie public . 

Astfel, în conformitate cu prevederile Ordonan ei de Urgen  a Guvernului 
nr. 146/2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria 
statului, cu modific rile i complet rile ulterioare, din disponibilit ile contului 
curent general al trezoreriei statului s-au finan at, prin împrumuturi temporare, 
deficite bugetare în sum  total  de 29.407,8 mil. de lei. Acumularea 
împrumuturilor din disponibilit ile temporare ale contului curent general al 
trezoreriei statului, utilizate pentru finan area deficitului bugetului de stat din anii 
preceden i, a fost determinat  în principal de faptul c  Ministerul Economiei i 
Finan elor, timp de 15 luni, din septembrie 2005 pân  în luna decembrie 2006 
inclusiv, nu a mai atras de pe pia  împrumuturi de stat prin emisiuni de titluri de 
stat. 

De i utilizarea acestui instrument prezint  o serie de avantaje, cum ar fi 
finan area deficitului bugetului de stat cu costuri mici, întrucât rata dobânzii 
acestor împrumuturi s-a redus de la 6% pe an în luna iulie 2004 la 0,42% pe an 
în luna septembrie 2007, precum i faptul c  a permis Ministerului Economiei i 
Finan elor de-a lungul anilor s  refuze ofertele de finan are transmise de 
institu iile de credit care dep eau nivelul ratelor de dobând  care puteau fi 
acceptate de stat, are i importante dezavantaje. 

Dintre dezavantajele utiliz rii acestui instrument enumer m: este un 
instrument atipic, specific rii noastre, trezoreriile statelor europene finan ând 
deficitele bugetare integral prin împrumuturi de stat, surplusul de lichiditate fiind 
plasat în instrumente de cash management; depinde de nivelul disponibilit ilor 
din cont, iar în condi iile unui nivel redus al acestor lichidit i se apeleaz  la alte 
solu ii de echilibrare a soldului contului curent general al trezoreriei statului, cum 
ar fi atragerea de pe pia  a unor depozite de la institu iile de credit sau vânzarea 
la rezerva valutar  a statului a unei sume în valuta încasat  din activitatea de 
privatizare i majorarea prin acest mecanism a disponibilit ilor în lei ale contului 
curent general al trezoreriei statului. 

În consecin , utilizarea acestui instrument de datorie determin  cre terea 
riscului de refinan are i are impact negativ asupra managementului datoriei 
publice guvernamentale, în condi iile actuale de reducere a încrederii 
investitorilor în lei i a cre terii aversiunii fa  de risc pe plan interna ional. 

Deosebit de important este faptul c , în prezent, în disponibilit ile contului 
curent al trezoreriei statului sunt incluse veniturile din activitatea de privatizare 
în lei, iar pe m sur  ce aceste venituri vor fi utilizate, disponibilit ile din acest 
cont se vor reduce semnificativ. Acesta constituie înc  un element pentru care 
se impune ca finan area temporar  s  fie refinan at  prin titluri de stat, gradual, 
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pe o perioad  îndelungat  de timp, pentru a reduce impactul pe pia a intern  i 
a nu afecta major costul acestor finan ri. 

Dup  structura pe tipuri de rat  a dobânzii, datoria contractat  cu rat  fix  
de dobând  a reprezentat 43% în 2003, iar în perioada 2004-2007 a înregistrat 
un trend descendent pân  la 30,7% în 2007, aspect prezentat în graficul nr. 3.3 

 
 

Instrumentele de datorie cu rat  fix  de dobând  sunt: obliga iunile de stat 
emise pe pia a intern  i extern , împrumuturi de la b ncile comerciale cu rate 
fixe de dobând  i împrumuturile de la Banca European  de Investi ii care 
fixeaz  rata de dobând  la momentul tragerii pentru suma tras  i transmite 
debitorului graficul de amortizare a respectivei tran e pentru întreaga perioad  
de rambursare. 

Datorit  nivelului redus al ratelor de dobând  pe pie ele interna ionale de 
capital, comparativ cu ratele de dobând  de pe pia a intern , datorit  
îmbun t irii accesului rating-ului de ar  i, prin urmare, îmbun t irii accesului 
la finan area extern  au fost contractate în perioada de analiz  în principal 
împrumuturi de la organismele financiare interna ionale cu rat  variabil  de 
dobând  (împrumuturi de la FMI, BIRD, BERD, BDCE i FIDA), la care se 
adaug  certificatele de trezorerie, împrumuturile de la b nci comerciale i 
finan area temporar  din disponibilit ile contului general al trezoreriei statului. 
În perioada 2002-2006 au fost emise titluri de stat în baza legilor speciale 
destinate finaliz rii procesului de privatizare a B ncii Agricole SA i finaliz rii 
procesului de restructurare bancar  a Bancorex SA cu rat  fix  de dobând . 

De asemenea, au fost acordate garan ii de stat în baza legilor speciale 
destinate acoperirii litigiilor i angajamentelor extrabilan iere ale Bancorex SA, 
garan ii care nu au presupus i pl i de dobânzi. În anul 2006, prin Legea nr. 
46/2006, au fost eliminate restric iile nereziden ilor la titlurile de stat emise pe 
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pia a intern , realizându-se deplina liberalizare a contului de capital, iar condi iile 
de pe pia a intern  s-au îmbun t it continuu. 

Structura pe valute a datoriei publice guvernamentale arat  o cre tere a 
datoriei denominate în lei de la 20,9% în 2002 la 53,2% în 2007 (este pentru 
prima dat  în perioada analizat  când ponderea datoriei în lei în totalul datoriei 
guvernamentale o dep e te pe cea în valut ), o descre tere a datoriei 
denominate în EUR de la 42,2% în 2003 la 31,0% în 2007 i o descre tere 
accentuat  a datoriei în USD de la 38,8% în 2002 la 12,0% în 2007, în principal 
datorit  strategiei implicite a Ministerul Economiei i Finan elor de reducere a 
riscului valutar i de contractare începând cu anul 2006 a împrumuturilor în 
valut  numai în EUR, pentru reducerea riscului valutar, în perspectiva adopt rii 
monedei unice în anul 2014, a a cum este prezentat în graficul 3.4. 

Ca urmare a înfiin rii, în decembrie 2006, a Fondului Na ional de 
Dezvoltare, veniturile din activitatea de privatizare nu au mai fost utilizate pentru 
r scump rarea datoriei, ci, în special, pentru finan area de proiecte de 
infrastructur , creându-se totodat  posibilitatea utiliz rii vânz rilor de valut  
reprezentând venituri din privatizare pentru echilibrarea soldului contului curent 
general al trezoreriei statului, ca instrument de cash management. 

În ceea ce prive te serviciul datoriei publice, pl ile de dobânzi i 
comisioane aferente datoriei publice guvernamentale în PIB au sc zut de la 
2,6% în 2002 la 0,6% în anul 2007, aceea i tendin  înregistrându-se i cu 
serviciul datoriei publice guvernamentale (inclusiv ratele de capital), care a 
sc zut de la 9,6% în PIB în 2002 la 2,6% în 2007, atât ca urmare a cre terii 
economice sus inute, realizate în aceast  perioad , dar i extinderii maturit ii 
titlurilor de stat i, implicit, a diminu rii volumului titlurilor de stat de refinan at în 
perioada de referin . 
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Întrucât în datoria public  se includ finan rile rambursabile având surs  

de rambursare bugetul general consolidat, dar i sursele proprii ale operatorilor 
economici subîmprumuta i/garanta i de stat, în condi iile în care beneficiarii de 
subîmprumuturi/garan ii de stat nu dispun de lichidit i pentru plata la scaden  
a acestor obliga ii, Ministerul Economiei i Finan elor în calitate de 
împrumutat/garantat efectueaz  plata în contul operatorilor economici 
subîmprumuta i/garanta i de stat din fondul de risc. Pl ile din fondul de risc, în 
perioada 2003-2007, au fost cuprinse între 0,2% din PIB în 2006 i 0,6% în 2003. 

În concluzie, principalele obiective privind managementul datoriei publice 
în perioada urm toare, pentru asigurarea finan rii deficitului bugetar, sunt 
urm toarele: 

1. cre terea controlat  a datoriei publice guvernamentale, astfel încât nivelul 
acesteia s  se men in  rezonabil, în limita prev zut  prin Tratatul de la Maas-
tricht. În procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale se va 
avea în vedere men inerea indicatorilor datoriei publice guvernamentale la 
niveluri sustenabile, cu încadrarea acestora în limitele stabilite prin Tratatul de 
la Maastricht; 

2. dezvoltarea pie ei titlurilor de stat. Strategia de finan are a deficitului bugetar 
i de refinan are a datoriei publice se va axa pe contractarea împrumuturilor 

de pe pia a intern , prin lansarea de emisiuni de titluri de stat, în scopul dez-
volt rii pie ei interne a titlurilor de stat; 

3. reducerea costurilor cu datoria public  guvernamental  i a riscului bugetar, 
cauzat de acordarea de garan ii de stat i subîmprumuturi. 



 

Concluzii 

În aceast  lucrare au fost tratate aspecte ale �politicii bugetare aplicate în 
redistribuirea veniturilor�, prin prisma urm toarelor teme majore: a bugetului 
public ca instrument al redistribuirii, a creditului public i a rolului deficitului 
bugetar. 

Bugetul de stat prevede i autorizeaz , în form  legislativ , cheltuielile i 
resursele statului. Rolul redistributiv al bugetului este pus în eviden  tocmai de 
natura lui specific , respectiv aceea de instrument ce reflect  rela ii de 
mobilizare a resurselor de repartizare a acestora pentru finan area unor activit i 
i ac iuni determinate expres. Redistribuirea se realizeaz  atât prin intermediul 

impozitelor i taxelor, cât i al cheltuielilor. 
Resursele publice pot fi utilizate ca instrument de politic  conjunctural  în 

dou  direc ii opuse: pentru frânarea activit ii economice i, respectiv, pentru a 
sus ine relansarea. Cheltuielile publice constituie un mijloc de care dispune 
puterea public  pentru a favoriza relansarea global  sau sectorial . 

În concluzie, bugetul trebuie s  reflecte cât mai real posibil resursele ce 
pot fi mobilizate i destina ia acestora, s  permit  compararea la finele 
exerci iului bugetar a veniturilor încasate i a cheltuielilor efectuate i s  ofere 
posibilitatea analiz rii veniturilor pe surse de provenien  i a cheltuielilor pe 
destina ii. Principalele principii utilizate la elaborarea bugetului, în strâns  
leg tur  cu redistribuirea veniturilor, sunt: neafectarea veniturilor bugetare, 
echilibrul bugetar i teoriile clasice privind echilibrarea bugetar . 

Pentru determinarea cuantumului veniturilor i cheltuielilor, în practica 
financiar , în prezent, se folosesc metode moderne, care presupun folosirea 
tehnicilor de previziune i a analizei macroeconomice, care permit eviden ierea 
impactului economic, social i politic al op iunilor privind procurarea resurselor 
i efectuarea cheltuielilor. 

Un instrument principal utilizat de stat pentru redistribuirea veniturilor i 
acoperirea deficitului bugetar este creditul public. 

Resursele b ne ti mobilizate de stat pe calea creditului public sunt 
utilizate fie pentru consum, pentru finan area cheltuielilor militare, pentru 
func ionarea serviciilor publice, men inerea ordinii interne, rambursarea datoriei 
publice ajunse la scaden , plata dobânzilor aferente etc., fie cap t  o destina ie 
productiv . 

În ceea ce prive te rolul important al împrumuturilor de stat în 
redistribuirea produsului intern brut, men ion m c  acesta se manifest  atât pe 
plan intern, cât i pe plan interna ional. Pe plan intern, împrumuturile contribuie 
la redistribuirea produsului intern brut, ini ial în momentul plas rii acestora de 
c tre stat. Cu acest prilej, are loc o redistribuire între partea destinat  form rii 
brute de capital i cea afectat  consumului, deoarece o parte din capitalul 
b nesc temporar liber, care cuprinde i capitalul industrial vremelnic disponibil, 
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este plasat  în înscrisuri ale împrumuturilor de stat i se folose te mai cu seam  
în scopuri de consum, în loc s  serveasc  la l rgirea produc iei i a circula iei. 
Ulterior, redistribuirea produsului intern brut prin intermediul împrumuturilor are 
loc în momentul pl ii dobânzii aferente împrumuturilor i care se suport  în 
principal din impozite. Subscriitorii la împrumuturile de stat încaseaz  dobânzi 
i prime de rambursare, iar agen ii economici realizeaz  profit, în m sura în care 

realizeaz  produse, execut  lucr ri ori presteaz  servicii pentru sectorul public, 
finan ate din resurse împrumutate de stat. 

Împrumuturile de stat îndeplinesc un rol pozitiv în m sura în care sunt 
folosite pentru dezvoltarea industriei, modernizarea agriculturii, construirea de 
c i de comunica ie, protec ia mediului, cre terea eficacit ii înv mântului i 
asisten ei medicale. În asemenea situa ii, împrumuturile contribuie la sporirea 
produc iei materiale, la cre terea produsului intern brut imediat sau în pers-
pectiv  i, pe aceast  baz , la asigurarea resurselor necesare ramburs rii lor. 

Împrumuturile de stat contractate în str in tate contribuie la redistribuirea 
produsului intern brut între rile împrumut toare i cele împrumutate. La 
acordarea de împrumuturi, fluxurile financiare pornesc de la rile 
împrumut toare i se îndreapt  c tre rile împrumutate. Din momentul începerii 
restituirii împrumuturilor i al pl ii dobânzilor i a celorlalte cheltuieli aferente, 
direc ia fluxurilor financiare se schimb : de data aceasta, fluxurile pornesc de la 

rile beneficiare de împrumuturi i se îndreapt  c tre rile împrumut toare. 
Dac  redistribuirea produsului intern brut al rii creditoare c tre ara debitoare 
are caracter temporar (împrumutul acordat fiind rambursabil), în schimb pl ile 
efectuate de ara debitoare, cu titlu de dobânzi i comisioane, c tre ara 
creditoare, reflect  redistribuirea definitiv  i nerambursabil  a produsului intern 
brut pe plan interna ional. Adesea, o parte din produsul intern brut al rilor 
debitoare este transferat  la dispozi ia rilor creditoare prin mecanismul 
pre urilor neechivalente i cel al cursurilor valutare care oscileaz  în limite largi 
f r  justificare economic . 

Pentru tratarea deficitul bugetar i a influen ei acestuia asupra redistribuirii 
veniturilor i cre terii economice, s-a pornit de la prezentarea deficitului bugetar 
în accep iunea modern  i de la politicile de finan are a deficitului bugetar, în 
final fiind abordat subiectul deficitului bugetar al României i impactul politicilor 
privind administrarea datoriei publice asupra redistribuirii veniturilor, în 
concordan  cu cre terea sustenabil . 

Concluzia pe care o putem trage din analiza efectuat  este faptul c  
deficitul bugetar este cauzat de cre terea accelerat  a cheltuielilor publice, de 
încetinirea ritmului de cre tere a veniturilor publice sau de fenomene 
conjuncturale ce î i transmit influen a prin intermediul cursului de schimb i al 
ratei dobânzii. 

Pe de alt  parte, un deficit bugetar voluntar devine un mijloc de relansare 
a activit ii economice, dac  conjunctura nu are deja caracter infla ionist. În 
acela i timp, veniturile bugetare (impozitele directe i indirecte sau taxele 
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parafiscale de tipul diverselor cotiza ii) pot constitui un instrument de reglare 
conjunctural . Astfel, de exemplu, dac  nu se opereaz  modific ri ale legii prin 
care se reglementeaz  impozitul pe profit, în cazul unei cre teri economice 
puternice se înregistreaz  o cre tere automat  a acestui impozit direct, ceea ce 
absoarbe o parte din puterea de cump rare excedentar . 

Problema finan rii deficitului bugetar suscit  numeroase dezbateri atât în 
rândul economi tilor, cât i în mediul practicienilor. Exist  în practica 
contemporan  mai multe variante utilizate. Fiecare dintre aceste variante se 
caracterizeaz  prin avantaje i dezavantaje care depind de fundalul economic 
în cadrul c ruia sunt utilizate. 

Analiza acestor politici de finan are a deficitului bugetar ne conduce la 
urm toarele concluzii: 

1. finan area deficitului prin cre terea impozitelor va conduce la o sc dere a 
economiilor na ionale, la cre terea ratei dobânzii i, implicit, la reducerea in-
vesti iilor; 

2. men inerea deficitului bugetar la acela i nivel prin cre terea impozitelor i, re-
spectiv, a cheltuielilor cu aceea i propor ie va reduce consumul i investi iile 
i va m ri rata real  a dobânzii; 

3. men inerea deficitului bugetar la acela i nivel prin reducerea impozitelor i a 
cheltuielilor publice cu aceea i propor ie va determina o cre tere a consumului 
i a investi iilor i reducerea ratei dobânzii; 

4. finan area deficitului prin emisiune monetar  determin  cre terea stocului de 
moned , conducând la reducerea ratei dobânzii i, prin urmare, poate avea 
efecte expansioniste nedorite. 
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Sistemele de protec ie social  din rile aflate în spa iul european se 
confrunt  cu numeroase provoc ri, îmb trânirea demografic  fiind una dintre 
cele mai importante. Dup  cum rezult  din documentele oficiale ale Uniunii 
privind strategia Lisabona, modernizarea sistemelor de protec ie social  s-a 
constituit, înc  de la începutul anilor 2000, drept una dintre c ile menite s  
contribuie la reu ita procesului de integrare european  i la men inerea i 
sus inerea dimensiunii sociale a integr rii. O tem  major  se refer  la sistemele 
de pensii, mai concret la reformele în domeniul pensiilor.  

Studiul con ine trei p r i. Prima parte este consacrat  clarific rii modului 
în care este privit  transformarea sistemelor de pensii de c tre institu iile UE i 
semnifica ia �Metodei Deschise de Coordonare � MDC �ca instrument de 
modificare a arhitecturii sistemelor na ionale de pensii. În acest context, sunt 
prezentate obiectivele comune pentru toate statele membre, obiective care 
vizeaz : adecvabilitatea, sustenabilitatea financiar  i modernizarea sistemelor 
de pensii; În cea de-a doua parte este realizat  o prezentare sintetic  a 
principalelor caracteristici ale reformei sistemelor de pensii din ri 
reprezentative pentru principalele �modele� de protec ie social  din Europa: 
continental, cu fundamente bismarckiene (Germania), liberal, de sorginte 
beveridgian  (Regatul Unit), nordic (Danemarca), mediteranean (Italia) i pentru 

rile foste comuniste (Polonia, Ungaria i România). În partea final  sunt 
relevate unele tendin e recente referitoare la modificarea principalilor parametri 
ai sistemelor de pensii care influen eaz , pe de o parte, sustenabilitatea 
financiar  i, pe de alt  parte, adecvabilitatea (m rimea pensiilor).  

 
1. Protec ia social  în Agenda Lisabona  

Sistemele de protec ie social  din rile aflate în spa iul european se 
confrunt  cu numeroase provoc ri, îmb trânirea demografic , al turi de globali-
zare, este una dintre cele mai importante. Preocuparea institu iilor UE i a 
cet enilor europeni pentru sus inerea i îmbun t irea nivelului lor de trai i a 
calit ii vie ii a condus la înscrierea acestei teme pe agenda Uniunii. Astfel, în 
concluziile Consiliul European de la Lisabona din 23-24 martie 2000 au fost 
înscrise un nou obiectiv strategic i o strategie general , precizându-se: 
�Uniunea a stabilit un nou obiectiv strategic pentru urm torul deceniu: de a 
deveni cea mai competitiv  i dinamic  economie bazat  pe cunoa tere din 
lume, capabil  s  realizeze o cre tere economic  sustenabil , cu locuri de 
munc  mai multe i mai bune i cu o mai mare coeziune social . Atingerea 
acestui obiectiv impune o strategie general  orientat  spre: 

 tranzi ia c tre o societate i economie bazat  pe cunoa tere, prin politici 
mai bune privind societatea informa ional  i cercetarea � dezvoltarea, ca 
i prin accelerarea reformei structurale pentru inovare i competitivitate, i 

prin dezvoltarea pie ei interne; 
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 modernizarea modelului social european, investind în oameni i 
combaterea excluziunii sociale; 

 sprijinirea unei dezvolt ri economice s n toase i asigurarea unor 
perspective favorabile de cre tere economic , prin aplicarea unui mix de 
politici macroeconomice adecvate�. 
Ideea fundamental  care se degaj  din concluziile Consiliului se refer  la 

atingerea unei competitivit i ridicate, combinat  cu alte tr s turi. Între 
orient rile politice principale stabilite prin aceast  strategie, cu referire direct  la 
sistemele de protec ie social , se num r  cele privind:  

a) reînnoirea modelului social european pe baza a trei coordonate: (1) 
investind mai mult în oameni; (2) activarea politicilor sociale; (3) ac iuni mai 
puternice împotriva formelor vechi i mai noi de excludere social ;  

b) un proces organizat de cooperare între statele membre în scopul 
moderniz rii protec iei sociale, prin identificarea de reforme care s  dea 
r spunsuri unor probleme comune, precum adaptarea sistemelor de pensii 
procesului de îmb trânire a popula iei. 

Summitul de la Nisa (decembrie 2000), cel de la Stocholm (martie 2001) 
i cel de la Gothenburg (iunie 2001) au ad ugat noi obiective celor stabilite la 

Lisabona, dou  dintre acestea cu importante dimensiuni sociale: 
 Agenda Social  European  care se refer  la reforme structurale pe pie ele 

for ei de munc , crearea de locuri de munc  i m suri împotriva 
excluziunii sociale, s r ciei i discrimin rii; 

 Sisteme sustenabile de protec ie social  (sisteme de pensii i de îngrijire 
a s n t ii) i alte obiective, precum promovarea tehnologiilor de frontier .  
În ultimii ani, s-a constatat c  statele membre au f cut progrese inegale 

în realizarea diferitelor obiective. De asemenea, c  tendin ele în domeniul 
popula iei conduc la cre terea ratei de dependen , a dezechilibrului între 
popula ia în vârst  apt  de munc  i popula ia vârstnic , f când tot mai dificil  
sus inerea sistemelor de pensii i de îngrijire a s n t ii1. În acest context, la 
summitul din martie 2005 de la Bruxelles, a avut loc o relansare a strategiei 
Lisabona, când s-a pus problema refocalizarii priorit ilor pe cre tere economic  
i ocupare, prin investire în inovare i cuno tin e i prin ac iuni care s  fac  din 

Europa un loc atractiv pentru investi ii i pentru munc .  
A adar, dup  cum rezult  din documentele oficiale ale Uniunii privind 

Strategia Lisabona, modernizarea sistemelor de protec ie social  s-a constituit, 
înc  de la începutul anilor 2000, drept una dintre c ile menite s  contribuie la 
                                                            
1 În România, ca în multe dintre statele membre ale UE, rata de dependen  a persoanelor 

vârstnice va cre te rapid, astfel c  fa  de 20,9%, cât a fost estimat  pentru anul 2004 , 
aceasta va ajunge la 28,5% în 2025 i la 51,1% în 2050 (conform Eurostat, proiec ia 
EUROPOP 2004 � varianta de baz ). Aceasta înseamn  c , în timp ce în 2004 exista o 
persoan  în vârst  de 65 ani i peste la fiecare patru persoane în vârst  apt  de munc , în 
2050 va reveni o persoan  în vârst  de 65 ani i peste la dou  persoane cu vârst  apt  de 
munc . 
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reu ita procesului de integrare european  i la men inerea i sus inerea 
dimensiunii sociale a integr rii. De altfel, preocuparea pentru evolu iile care 
contureaz  dimensiunea social  a Uniunii este pus  mai puternic în eviden  de 
faptul c , începând cu anul 2003, au fost elaborate rapoarte anuale referitoare 
la protec ia social  i incluziunea social  realizate pe baza rapoartelor statelor 
membre privind strategiile na ionale, care cuprind i evalu ri referitoare la 
reformele întreprinse i progresele înregistrate în domeniu1. O tem  major  a 
acestor rapoarte se refer  la sistemele de pensii, mai concret, la reformele în 
domeniul pensiilor. Aceast  tem  este puternic marcat  de îngrijor rile generate 
de implica iile procesului de îmb trânire, precum i de al i factori, asupra 
viitorului sistemelor actuale de pensii din Europa, îngrijor ri care au provocat 
numeroase dezbateri i controverse la nivelul institu iilor Uniunii, al statelor 
membre, deopotriv  în mediul academic, al oamenilor politici i societ ii civile.  

Studiul con ine trei p r i. Prima parte este consacrat  clarific rii modului 
în care este privit  transformarea sistemelor de pensii de c tre institu iile UE i 
semnifica ia �metodei deschise de coordonare� ca instrument de modificare a 
arhitecturii sistemelor na ionale de pensii. În acest context, sunt prezentate 
obiectivele comune pentru toate statele membre, obiective care vizeaz : 
adecvabilitatea, sustenabilitatea financiar  i modernizarea sistemelor de 
pensii; aceasta în scopul unei mai bune în elegeri a semnifica iei i finalit ii 
reformelor în domeniul pensiilor, a m surii în care se conserv  sau se modific  
dimensiunea social  a integr rii. În cea de-a doua parte este realizat  o 
prezentare sintetic  a principalelor caracteristici ale reformei sistemelor de 
pensii din ri reprezentative pentru principalele �modele� de protec ie social  
din Europa: continental, cu fundamente bismarckiene (Germania), liberal de 
sorginte beveridgian  (Regatul Unit), nordic (Danemarca), mediteranean (Italia) 
i pentru rile foste comuniste (Polonia, Ungaria i România). În partea final  

sunt relevate unele tendin e recente referitoare la modificarea principalilor 
parametri ai sistemelor de pensii care influen eaz , pe de o parte, 
sustenabilitatea financiar  i, pe de alt  parte, adecvabilitatea (m rimea 
pensiilor). Ei se refer  la: vârsta de pensionare; ratele (cotele) de contribu ii 
sociale aplicate pe venituri; perioada (num rul anilor) de munc  necesar  pentru 
ca un lucr tor s  poat  fi îndrept it la ob inerea unei pensii (complete sau 
anticipate); modalitatea de actualizare a presta iilor (indexare sau alte metode); 
formula de calcul al pensiei. De asemenea, sunt prezentate câteva concluzii 
par iale referitoare la mersul i rezultatele de pân  acum (2007) ale reformelor 
sistemelor de pensii, întreprinse în unele ri europene.  

 
1 Prima rund  a rapoartelor na ionale (construite pe un set de 11 obiective comune 

adoptate în decembrie 2001) privind strategia de asigurare a sustenabilit ii i 
adecvabilit ii pensiilor a fost în septembrie 2002. Aceste rapoarte au fost anali-
zate de Comisie i Consiliu în primul raport � sintez , pe aceast  tem  � Raportul 
comun din martie 2003 (Joint Report of March 2003). Cea de-a doua rund  a 
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rapoartelor na ionale a fost în 2005, acestea fiind elaborate de cele 25 de state 
membre. Ele au fost examinate de Comisie i de Comitetul pentru Protec ie So-
cial  în raportul - sintez  cu privire la pensii adecvate i sustenabile (Synthesis 
Report on Adequate and Sustainable Pensions) din februarie 2006. În martie 
2006, Consiliul European a adoptat un nou cadru pentru protec ia social  i pro-
cesul de incluziune social . A fost elaborat un nou set de obiective comune: trei 
obiective comune i obiective specifice pentru fiecare dintre cele trei domenii: in-
cluziune social , pensii, s n tate i îngrijire de lung  durat . 



 

2. Metoda deschis  de coordonare în domeniul 
pensiilor � un proces de înv are în UE? 

Institu iile UE au manifestat, în ultimii ani, un interes crescând pentru 
asigurarea securit ii financiare la b trâne e. Uniunea European  nu are 
competen e directe în acest domeniu, politica social  în general, politica în 
domeniul ocup rii i al protec iei sociale, al pensiilor, în particular, fiind o 
problem  na ional , în responsabilitatea statelor membre, guvernat  de 
�principiul subsidiarit ii�.  

Metoda deschis  de coordonare (MDC) este caracterizat  prin procesele 
în care statele membre ale Uniunii Europene rev d i compar , împreun , 
realizarea obiectivelor cu care au fost de comun acord, de exemplu, pe baza 
planurilor na ionale de ac iune elaborate pentru un domeniu specificat. O astfel 
de compara ie faciliteaz  schimbul de experien  i înv area reciproc . El poate 
duce la construc ia unui nivel suprana ional de consultare, definire i 
monitorizare a politicilor na ionale de reform . MDC aplicat  unui anumit 
domeniu, de exemplu, în cel al ocup rii sau al pensiilor, este definit  prin linii 
directoare i obiective comune, prin indicatori, prin elaborarea de planuri 
na ionale de ac iune, printr-o evaluare de asemenea comun  a rezultatelor, prin 
schimb de experien  cu privire la cele mai bune practici i peear review1.  

MDC a fost utilizat  dup  summitul de la Lisabona 2000, cu deosebire 
pentru reducerea s r ciei, promovarea incluziunii sociale i pentru 
modernizarea sistemului de pensii. MDC pentru domeniul pensiilor a fost 
recomandat  la Consiliul European de la Laeken din decembrie 2001, când s-a 
apreciat c  s-ar putea ob ine beneficii semnificative prin înt rirea dialogului i 
prin cooperarea statelor membre pe problemele legate de reforma sistemelor de 
pensii. Atunci s-au stabilit ca obiective comune: adecvabilitatea, sustenabilitatea 
financiar , adaptabilitatea i o metod  de lucru bazat  pe metoda deschis  de 
coordonare (MDC).  

                                                            
1 Termenul peer review se refer  la un program formal în cadrul c ruia o ar  �g zduie te� o 

prezentare a unei anumite ini iative - privit  drept �bun  practic � - i din care pot înv a 
alte ri care particip  la eveniment. Atât cei care primesc (sunt gazd ), cât i cei care 
viziteaz  sunt voluntari. Documentarea este realizat  în avans, în final fiind elaborat un 
raport de sintez . Totu i, procedeul �peer review� este utilizat pentru a descrie reuniuni în 
care sunt prezentate rapoarte na ionale elaborate în cadrul procesului MDC. La aceste 
reuniuni, fiecare ar  prezint  un rezumat al raportului s u , o ar  dinainte stabilit  face 
comentarii, iar celelalte ri adreseaz  întreb ri. O astfel de reuniune, este cea referitoare 
la �procesul Cambridge� care are loc în fiecare an în leg tur  cu Strategia European  de 
Ocupare. La reuniunea din toamna anului 2002 de la Bruxelles, de exemplu, statele 
membre au prezentat rapoartele lor na ionale cu privire la pensii. Principalul rol al acelei 
întâlniri a fost de a sprijini Comisia în preg tirea sa pentru elaborarea unui Raport Comun 
(Joint Report) (Casey 2006, p. 6).  
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Primul val de rapoarte privind strategiile na ionale în domeniu (care 
cuprindeau i inten iile de a realiza obiectivele comune, men ionate) a fost 
elaborate în anul 2002, de cele 15 state membre la acea dat . Pe baza lor, 
Comisia i Consiliul au elaborat primul raport. În anul 2005, când Comisia a 
propus i Consiliul a fost de acord cu revizuirea strategiei Lisabona pentru 
cre tere, i locuri de munc  i al liniilor directoare integrate1 s-a recunoscut c  
MDC aplicat  domeniului: protec ie social  i incluziune social  are r d cini în 
Strategia Lisabona. A a cum se arat  în documentul din 2006 al grupului de 
lucru pe aceast  tem  {COM(2006)62 final, p.5} �Comisia inten ioneaz  s  fac  
o coordonare, la nivelul UE, mai eficient  în domeniul protec iei sociale prin 
intensificarea utiliz rii MDC în domeniul pensiilor, incluziunii sociale, al îngrijirii 
s n t ii i îngrijirii de lung  durat , începând cu anul 2006�.  

Potrivit documentelor UE2, MDC aplicat  în domeniul pensiilor, s-a dovedit 
un bun instrument pentru Uniune i statele membre în ceea ce prive te mai buna 
în elegere a reformelor prin definirea obiectivelor comune, evaluarea 
progreselor i promovarea unui proces de înv are. Noua metod  deschis  de 
coordonare promovat  prin Comunicatul Comisiei din 22 decembrie 20053 ar 
putea, datorit  structurii sale integrate i leg turilor mai strânse cu strategia 
Lisabona pentru cre tere i locuri de munc , s  impulsioneze eforturile statelor 
membre de a face progrese în domeniul pensiilor. Activitatea viitoare trebuie s  
urm reasc  dou  metodologii:  

1. Continuarea monitoriz rii progreselor înregistrate pentru realizarea 
obiectivelor comune. 

2. Focalizarea pe analiza politicilor i cunoa terea celor mai bune practici 
în problemele-cheie. În plus fa  de activitatea, în curs de desf urare, legat  
de ratele de înlocuire, activitatea pe orizontal  ar putea fi concentrat  pe 
urm toarele probleme: 

 stabilirea unui venit minim pentru persoanele mai în vârst  (inclusiv 
leg tura dintre pensii i alte presta ii acordate persoanelor aflate la pensie; 

                                                            
1 Este vorba în special de linia directoare 2: �Statele membre trebuie[�] s  reformeze 

sistemele de pensii i de îngrijire a s n t ii pentru a se asigura c  ele sunt viabile din punct 
de vedere financiar, accesibile i adecvate din punct de vedere social i s  ia m suri pentru 
a cre te ratele de ocupare i oferta for ei de munc �. De asemenea, linia directoare 
integrat  18, spune: Promovarea unei abord ri a muncii în raport cu (potrivit) ciclul de via  
prin [�] sisteme de pensii i de îngrijire a s n t ii moderne, care s  le asigure 
adecvabilitatea, sustenabilitatea financiar  i capacitatea de a r spunde nevoilor în 
schimbare, astfel încât aceste sisteme s  sus in  participarea la ocupare i la o via  de 
munc  mai lung , inclusiv stimulente corespunz toare pentru participarea la munc  i 
pentru descurajarea pension rii anticipate�. 

2 EC, Directorate - General for Employment and Social Affairs and Equal Opportunities 2006, 
Adequate and Sustainable Pensions. Synthesis Report 2006, p. 19. 

3 Working together, working better: A new framework for the open coordination of social 
protection and inclusion policies in the European Union. 
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 înt rirea leg turii dintre contribu ii i presta ii i luarea în considerare a 
problemelor legate de egalitatea de gen; 

 rela ia dintre flexibilitatea în ceea ce prive te vârsta ie irii la pensie i o 
durat  mai lung  a vie ii de munc ; 

 problemele-cheie în dezvoltarea pensiilor private (cadru legal eficient, ine-
galitatea în acoperire, securitate, transparen  i informare, costuri de 
tranzi ie, m rimea contribu iilor); 

 efectuarea, în mod regulat, a unor revizuiri i dezvoltarea unor mecanisme 
de ajustare. 
Noua metod  deschis  de coordonare în domeniul pensiilor, con ine 11 

obiective grupate pe trei mari dimensiuni, considerate fundamentale pentru 
viitorul sistemelor de pensii din rile europene: a) adecvabilitatea, b) 
sustenabilitatea i c) modernizarea. 

 
Caseta: MDC � Obiectivele reformelor în domeniul pensiilor 

Adecvabilitatea 
Obiectivul  
Prevenirea excluzi-
unii sociale 

Asigurarea condi iilor pentru ca persoanele mai în vârst  
s  nu se situeze sub pragul s r ciei i se poat  bucura 
de un nivel de trai decent; c  pot beneficia de bun stare 
economic  în ara lor i pot participa activ la via a pub-
lic , social  i cultural . 

Obiectivul 2 Asig-
urarea capacit ii de 
men inere a nivelu-
lui de trai  

Asigurarea accesului tuturor indivizilor la aranjamente de 
pensii corespunz toare, publice i/sau private, care s  le 
permit  s  ob in  drepturi la pensie i s  men in  stand-
ardul lor de via , la un nivel rezonabil. 

Obiectivul 3 
Solidaritatea  

Promovarea solidarit ii în cadrul aceleia i genera ii i în-
tre  
genera ii. 

Sustenabilitatea 
Obiectivul 4 
Cre terea gradului 
de ocupare a for ei 
de munc  

Atingerea unui nivel înalt de ocupare, acolo unde este 
necesar, prin reforme ale pie ei muncii, a a cum se pre-
vede în Strategia European  de Ocupare. 

Obiectivul 5 Prelungi-
rea vie ii de munc  

Asigurarea ca, în cadrul politicilor de pe pia a muncii i 
politicilor economice, prevederile referitoare la protec ia 
social , în special cele referitoare la pensii, s  ofere 
stimulente reale de participare la munc  a lucr torilor 
mai în vârst , astfel încât lucr torii s  nu fie încuraja i s  
se pensioneze anticipat i s  nu fie penaliza i dac  stau 
pe pia a muncii peste vârsta-standard i c  sistemele de 
pensii faciliteaz  op iunea de pensionare flexibil . 
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Caseta: MDC � Obiectivele reformelor în domeniul pensiilor 
Obiectivul 6  
Luarea m surilor 
necesare pentru sis-
teme de pensii sus-
tenabile, în contextul 
unor finan e publice 
s n toase 

Realizarea reformelor sistemelor de pensii într-o ma-
nier  corespunz toare, astfel încât s  se aib  în vedere 
obiectivul general de men inere a sustenabilit ii fi-
nan elor publice. În acela i timp, sustenabilitatea sis-
temului de pensii trebuie acompaniat  de politici fiscale 
s n toase, referitoare inclusiv la reducerea datoriei, 
dac  este necesar. Strategiile adoptate pentru atingerea 
acestui obiectiv pot s  includ  crearea unor fonduri de 
rezerv  dedicate pensiilor.  

Obiectivul 7  
Ajustarea presta iilor 
i a contribu iilor 

într-o manier  echili-
brat  

S  se asigure faptul c  furnizarea pensiilor i reformele 
sistemelor de pensii men in un echilibru corect între per-
soanele active i pensionari, f r  a-i supraîmpov rarea 
pe primii (persoanele active) pentru men inerea de 
pensii adecvate. 

Obiectivul 8 Asig-
urarea unor pensii 
private i solide din 
punct de vedere fi-
nanciar 

Asigurarea, printr-un cadru de reglementare 
corespunz tor i printr-un management adecvat, c  
schemele de pensii private i publice pot oferi pensii 
într-o manier  care asigur  securitatea, portabilitatea i 
eficien a necesare. 

Modernizarea 
Obiectivul 9 
Adaptarea la ocu-
parea mai flexibil  i 
la modelele de car-
ier  

Asigurarea c  sistemele de pensii sunt compatibile cu 
cerin ele flexibilit ii i securit ii pe pia a for ei de 
munc ; c  f r  a aduce prejudicii coeren ei sistemelor 
de impozite ale statelor membre, mobilitatea trans-
frontalier  pe pie ele for ei de munc  i în cadrul statelor 
membre, precum i formele de ocupare nonstandard nu 
prejudiciaz  dreptul la înscrierea la pensie, iar ocuparea 
pe cont propriu nu este descurajat  de sistemele de 
pensii. 

Obiectivul 10 Satis-
facerea aspira iilor 
pentru o mai mare 
egalitate între b rba i 
i femei 

Revizuirea prevederilor legale referitoare la pensii din 
perspectiva asigur rii principiului tratamentului egal în-
tre b rba i i femei, luând în considerare obliga iile 
înscrise în legisla ia Uniunii Europene.  

Obiectivul 11 
Demonstrarea ca-
pacit ii sistemelor 
de pensii c  pot face 
fa  provoc rilor 

A face sistemele de pensii mai transparente i adapta-
bile la circumstan ele în schimbare, astfel încât cet enii 
s  continue s  aib  încredere în ele. Dezvoltarea unor 
informa ii u or de în eles i credibile într-o perspectiv  
de lung  durat  a sistemelor de pensii, respectiv, cu 
privire la evolu ia probabil  a nivelului presta iei i ra-
telor de contribu ie. Promovarea celui mai larg consens 



 

 

93 

Caseta: MDC � Obiectivele reformelor în domeniul pensiilor 
posibil privind politicile i reformele în domeniul pensi-
ilor. Îmbun t irea bazei metodologice pentru monitor-
izarea eficient  a reformelor i politicilor în domeniul 
pensiilor.  

Sursa: EC, Adequate and Sustainable Pensions. Synthesis Report 2006. 
 
Heidenreich i Bischoff (2006, p. 10) apreciaz  c  MDC este un proces 

institu ionalizat la nivel european, având dimensiuni normative, strategice i 
cognitive. Teza lor este c  �MDC contribuie la o mai mare densitate a structurilor 
de reglementare suprana ionale în domeniul politicilor sociale i al ocup rii. 
Aceasta este consecin a procesului legal de institu ionalizare a diferitelor 
procese MDC, a dezvolt rii unor modalit i de negociere intensive i de schimb 
de experien  între Consiliu i Comisie i, cel mai important, de depolitizare, 
profesionalizare i birocratizare a negocierilor i a unei repet ri continue a 
procesului de coordonare la nivel european�.  

În plus, fa  de efectul utiliz rii MDC în domeniul pensiilor, UE influen eaz  
indirect reformele pensiilor. Dou  exemple.  

O cale deriv  din modul de abordare a problemele referitoare la sustena-
bilitatea politicii fiscale. Astfel, Consiliul European de la Stocholm (martie 2001) 
a lansat o strategie construit  pe trei piloni, strategie prin care s  contracareze 
implica iile bugetare ale îmb trânirii popula iei i anume: 

 reducerea nivelului datoriei publice într-un ritm mai rapid;  
 promovarea unor reforme comprehensive pe pia a muncii; 
 promovarea unor reforme corespunz toare ale sistemelor de pensii în 

scopul reducerii presiunilor asupra finan elor publice, pentru a face ca 
sistemul pensiilor s  fie fondat pe o baz  financiar  s n toas  i s  
asigure un echilibru intergenera ional corect1.  
O alt  cale se refer  la condi iile pe care o ar  membr  trebuie s  le 

îndeplineasc  pentru a se al tura Zonei euro2. Cele refeitoare la deficitul bugetar 
i la datoria public  au o puternic  leg tur  cu constrângerile referitoare la 

cre terea cheltuielilor de protec ie social  (inclusiv cu pensiile) care de in o 
pondere important  în totalul cheltuielilor publice. 

Dincolo de construc iile teoretic-orientative ale institu iilor Uniunii 
Europene referitoare la viitorul sistemelor de pensii din statele membre, 
                                                            
1 EC, {COM(2006)62 final}p. 4. 
2 Este vorba despre criteriile de convergen  care se refer  la urm toarele: a) rata infla iei s  

nu dep easc  cu mai mult de 1,5 puncte procentuale media ratei infla iei înregistrat  în 
cele trei state membre cu cele mai stabile pre uri; b) deficitul bugetar s  nu dep easc  3% 
din PIB; c) datoria public  s  nu dep easc  60% din PIB; d) dobânda pe termen mediu i 
lung la obliga iunile de stat s  fie men inut  la un nivel cu cel mult dou  puncte procentuale 
peste media dobânzii din trei ri cu cea mai redus  infla ie; e) moneda na ional  s  fie 
integrat  în Sistemul Monetar European de cel pu in doi ani.   
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presiunile derivate din realitatea economico-social  din ultimele dou  decenii, 
confruntat  cu probleme de ocupare i omaj, de cre tere economic  încetinit , 
de ac iuni aprige pentru competitivitate etc. au for at �declan area� unui val de 
reforme în domeniul pensiilor, al c rui numitor comun este, dup  p rerea 
noastr , problema sustenabilit ii financiare a sistemelor publice de pensii, 
aflat , la rândul ei, la intersec ia dintre factorii de presiune pentru cre terea sau 
men inerea competitivit ii (inclusiv prin reducerea costurilor induse de 
cheltuielile pentru contribu iile sociale) i cei care in de cre terea nevoilor i, 
respectiv, a cheltuielilor de protec ie social  ca urmare, în principal, a 
modific rilor pe pie ele for ei de munc  i a îmb trânirii demografice. 

 



 

3. Reforma pensiilor în unele ri ale UE  
i în România. Stadiul actual în lumina obiectivelor 

comune 

3.1. Privire de ansamblu 
De mai bine de un deceniu, sistemele de pensii de b trâne e din statele 

membre ale UE se afl  într-un proces de reformare. Principalul obiectiv declarat 
este acela de a adapta arhitectura sistemelor de pensii la mediul economico-
social modificat din cauza globaliz rii i pentru a le face capabile s  reziste 
provoc rilor derivate din procesul de îmb trânire demografic .  

Tendin ele în domeniul popula iei influen eaz  sistemele de pensii în 
grade diferite. În cazul schemelor publice de tip contributiv fondate pe principiul 
reparti iei (pay as you go � PAYG), descre terea num rului popula iei i îmb trâ-
nirea care se va accentua în deceniile urm toare, pun o problem  particular  în 
sensul c  finan area are de suferit imediat ce se înregistreaz  o cre tere a 
num rului de pensionari în compara ie cu num rul lucr torilor pl titori de 
contribu ii la fondurile de pensii publice obligatorii (de stat). Aceasta pentru c  
pensiile sunt pl tite, în întregime, din încas rile curente (din contribu iile pl tite 
de sau în numele celor care lucreaz  i sunt asigura i).  

În cazul schemelor de pensii publice obligatorii finan ate din contribu ii, 
prin acumulare de capital, efectul este indirect, prin intermediul randamentelor 
investi iilor, care depinde, în general, de mersul cre terii economice i de 
ciclurile acesteia i, în particular, de managementul fondurilor de pensii 
administrate privat, de c tre b nci sau de alte institu ii cu acest profil.  

Probleme similare se pun i în cazul schemelor de pensii finan ate, 
preponderent, din resursele bugetului ob inute din impozite i taxe. Nevoile 
crescânde de protec ie ca urmare, între alte cauze, a îmb trânirii demografice 
pot fi acoperite, într-o manier  convenabil  din punctul de vedere al nivelului 
protec iei individuale, numai în condi iile modific rii sistemului de impozitare care 
ar putea afecta coeren a acestuia cu criteriile de stabilitate i sustenabilitate a 
finan elor publice.  

Un important punctul de reper al evalu rii mersului reformelor în domeniul 
pensiilor poate fi considerat nivelul cheltuielilor cu pensiile i sursele de finan are 
a acestora (tabelul nr. 1). 

Conform datelor ESSPROS1, cheltuielile cu pensiile în anul 2004 repre-
zentau, pentru ansamblul statelor membre ale UE, o pondere de aproximativ 
                                                            
1 Datele referitoare la cheltuielile ( i veniturile) sistemelor na ionale de protec ie social  sunt 

calculate potrivit metodologiei revizuite: Sistemul European al Statisticii integrate privind 
Protec ia Social  (European System of integrated Social Protection Statistics � ESSPROS), 
manualul ESSPROS 1996. Conform acestui manual: protec ia social  este definit  ca fiind 
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12% echivalent PIB. Italia este ara cu valoarea cea mai ridicat  a acestei 
ponderi (15,4%), iar Irlanda cu valoarea cea mai sc zut  (3,8%)1, urmat  de 
România (5,6%).  

Tabelul nr. 1 
Cheltuielile de protec ie social  i sursele de finan are a acestora în 

statele membre ale UE, 2004 
 
 Cheltuieli de protec ie 

social , % în PIB 
Sursele de finan are a cheltuielilor totale 
de protec ie social  , % în total încas ri 

Total Pensii de 
b trâne e i 

urma i2 

Participare 
guvernamen-

tal  
(impozite i 

taxe) 

Contribu ii de 
asigur ri sociale - 

total 

 
Alte 

surse 

1 2 3 4 5 6 
UE-25 27,3  12,0 37,3 59,5 3,2 
UE-15 27,6 12,2 37,5 59,5 3,1 
Austria 29,1 13,6 34,6 64,0 1,4 
Belgia 29,3 12,3 27,0 71,1 1,9 
Cehia 19,8 7,8 19,6 79,2 1,2 
Cipru 17,8 8,5 51,7 35,5 11,8 
Danemarca 30,7 11,1 63,5 29,8 6,7 
Estonia 13,4 5,8 21,2 78,7 0,1 
Finlanda 26,7 9,6 44,3 50,3 5,4 
Fran a 31,2 12,8 30,4 66,0 3,5 

                                                            
expresia �tuturor interven iilor efectuate de organismele publice i private care urm resc s  
protejeze gospod riile i indivizii de efectele negative generate de un set definit de riscuri 
sau nevoi pentru care nu este implicat nici un aranjament de reciprocitate sau unul 
individual�. 

Cheltuielile de protec ie social  sunt formate din: (a) cheltuielile cu presta iile sociale, (b) 
cheltuielile administrative i (c) alte cheltuieli ale schemelor de protec ie social . 

Presta iile sociale de in ponderea covâr itoare în totalul cheltuielilor de protec ie social  (în 
jur de 95%) i sunt clasificate în opt func ii, din care, dou  se refer  preponderent la pensii 
asociate persoanelor vârstnice (b trâne e i de urma i). Cele clasificate în func ia: 
b trâne e (old-age) se refer  la pensiile de b trâne e (pentru limit  de vârst  � n.n.) i la 
bunurile i serviciile (altele decât îngrijirea medical ) acordate persoanelor în vârst . Cele 
cuprinse în func ia: urma i (survivors) reprezint  pensiile i ajutoarele acordate în 
conexiune cu decesul unui membru al familiei. 

 
2 Este important de re inut c  de i Irlanda aloc  pentru pensiile de b trâne e i urma i o 

pondere sc zut  din PIB, nivelul cheltuielilor pentru pensii care revine în medie pe un 
locuitor este apropiat de media UE, un factor important al acestui rezultat fiind nivelul PIB 
pe locuitor, al turi de elementele constructive specifice sistemului de pensii din aceast  
ar , fondat pe principii liberale, de sorginte beveredgian . 
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1 2 3 4 5 6 
Germania 29,5 12,4 34,5 63,8 1,7 
Grecia 26,0 12,8 30,5 60,8 8,7 
Irlanda 17,0 3,8 60,8 37,6 1,6 
Italia  26,1 15,4 42,4 56,0 1,6 
Letonia 12,6 6,1 33,4 66,6 0,0 
Lituania 13,3 6,1 39,5 60,1 0,4 
Luxemburg 22,6 8,1 44,6 51,8 3,6 
Malta 18,8 9,5 32,5 64,2 3,3 
Olanda 28,5 11,1 19,2 68,7 12,1 
Polonia 20,0 11,8 34,8 51,7 13,5 
Portugalia 24,9 11,0 42,2 47,5 10,4 
România 14,9 5,6 ... ... ... 
Slovacia 17,2 6,6 28,8 69,8 1,4 
Slovenia 24,3 10,6 31,6 67,0 1,3 
Spania 20,0 8,5 30,3 67,2 2,4 
Suedia 32,9 12,7 48,7 49,4 1,9 
Ungaria 20,7 8,6 33,0 59,0 8,0 
R. Unit 26,3 11,5 49,7 48,7 1,7 
Note: ¹ Exclusiv cheltuielile de administrare (inclusiv a altor scheme) care reprezint  
o pondere sc zut  (în jurul a 3-4%) în totalul cheltuielilor de protec ie social . 
Sursa: Petrá�ova Alexandra, Social Protection in the European Union, Eurostat, 
Statistics in focus � Population and social conditions � 99/2007. Datele privind 
cheltuielile i sursele de finan are a protec iei sociale sunt comparabile, ob inute pe 
baza metodologiei ESSPROS aplicat  în toate statele membre ale UE, inclusiv 
România.  
 

Indicatorul care exprim  volumul presta iilor cu pensiile (b trâne e i 
urma i) care revine în medie pe un locuitor în anul 2004 (PPS) sugereaz , în 
bun  m sur , situa ia pensionarilor din România comparativ cu cea din celelalte 
state membre ale UE (exclusiv Bulgaria, pentru care aceste date nu sunt înc  
disponibile). În ierarhia rilor alc tuit  dup  acest indicator, România are cel 
mai sc zut nivel al cheltuielilor cu pensiile (409 PPS/locuitor), de 6,7 ori fa  de 
media UE-25 i de 7,4 ori fa  de media UE-15. Compara ia cu Austria, ara care 
a înregistrat cel mai înalt nivel al acestui indicator (exceptând Luxemburgul), 
arat  c  nivelul mediu al cheltuielilor cu pensiile pe locuitor în România este de 
peste nou  ori mai mic.  

Nivelul ridicat al cheltuielilor cu pensiile în cele mai multe dintre statele 
membre ale UE (persistente de mai bine cu un deceniu) a atras aten ia i a 
generat o preocupare crescând  legat  de impactul economic al îmb trânirii 
demografice i de nevoia unor constrângeri fiscale. Pornind din acest punct, prin 
reformele ini iate s-a încercat modificarea pensiilor din sistemul public de la un 
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tip construit / definit pe nivelul presta iei (al pensiei), de regul , în func ie de 
veniturile cele mai mari din ultimii ani de munc  (defined benefit tipe of provisions 
- DB), pe unul fondat pe contribu ii (defined contribution type provisions - DC)1, 
respectiv pe contribu iile pl tite (la rândul lor, în func ie de venit) în întreaga 
carier . 

Graficul nr. 1 
Cheltuielile cu pensiile de b trâne e i de urma i (presta iile) ce revin în 

medie pe un locuitor în anul 2004 (PPS) 
 

 
Sursa: calcule proprii pe baza datelor Eurostat. Pentru PIB/locuitor: Europe in figures 
� Eurostst Yearbook 2006-07, p. 152; pentru ponderea cheltuielilor cu pensiile în 
PIB: Petrá�ova Alexandra, Social Protection in the European Union, Eurostat, 
Statistics in focus � Population and social conditions � 99/2007, p. 6. 
 

Sursele de finan are a cheltuielilor de protec ie social  în general, inclusiv 
a celor pentru pensii, s-au constituit practic într-una dintre cele mai importante 
motiva ii ale reformelor în domeniul pensiilor. Faptul c  în multe ri europene, 
principala surs  de finan are a sistemelor de protec ie social  o reprezint  
contribu iile sociale (considerate de lumea afacerilor ca fiind un factor de 
cre tere a costurilor cu for a de munc  i de diminuare a competitivit ii) s-a 
constituit într-o direc ie important  de ajustare sau de regândire a arhitecturii 
sistemelor de pensii, prin modificarea (în sensul sc derii, în multe cazuri) a 

                                                            
1 O schem  de pensii în care presta iile (nivelul pensiilor) sunt legate de câ tigurile 

persoanelor pensionabile (fie la momentul pension rii, fie din perioada ultimilor ani ai vie ii 
de munc ) i num rul anilor pentru care a contribuit sau au fost considera i ca vechime 
este cunoscut  ca o schem  construit /definit  pe presta ie (defined benefit - DB); o 
schem  de pensie în care nivelul pensiei este legat de m rimea fondurilor v rsate � aceasta 
fiind dependent  de contribu iile pl tite, vârsta de pensionare i randamentul fondurilor � 
este cunoscut  ca o schem  definit  pe contribu ii (defined contributions - DC). În 
continuare, în text vom folosi abrevierile DB i DC pentru cele dou  tipuri de scheme 
men ionate, a a cum se întâlnesc în literatura de specialitate pe aceast  tem . 
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m rimii contribu iilor pl tite de angajator i transferarea unor sarcini de aceast  
natur , fie c tre persoana asigurat , fie c tre bugetul de stat1.  

Având în vedere aceste repere, precum i faptul c  în fiecare ar  func io-
neaz  sisteme de pensii fondate pe principii diferite, caracterizate de parametri 
specifici, reformele ini iate în acest domeniu au pus accent pe acele elemente 
menite s  corecteze sau s  preîntâmpine dezechilibre majore în sistem, în 
special de natur  financiar . 

Autorii unui studiu consacrat reformei pensiilor din statele membre ale UE, 
efectuate în perioada 1995 -2005 (Zaidi, Grech, Fuchs - 2006) apreciaz  c  
reformele pot fi clasificate în dou  mari categorii: parametrice i sistemice. 

Reformele parametrice au men inut neschimbat principiul reparti iei 
(PAYG) al sistemelor de pensii existente, dar au operat modific ri substan iale 
ale regulilor de func ionare � ca cele referitoare la cre terea gradului de 
acoperire (a num rului celor care acced la un drept de pensie), vârsta la care 
poate fi acordat  pensia i perioada de contribu ie. 

Reformele sistemice, mai radicale decât cele parametrice, au încercat o 
mutare de accent dinspre schemele de pensii fondate pe principiul reparti iei 
(PAYG) de tip DB i adoptarea unor scheme de tip DC. În acest caz, tipic este 
faptul c  unele ri, în special cele în tranzi ie la economia de pia , au optat 
pentru transformarea vechiului sistem de pensii de tip PAYG � DB, într-unul 
�multi-pilon� inspirat de Banca Mondial , care a promovat crearea de conturi 
individuale cu acumulare de capital.  

Nu se poate face întotdeuna o distinc ie clar  între reformele parametrice 
i cele sistemice pornind de la premisa c  o ar  a men inut sau nu structura 

PAYG în sistemul s u de pensii. Aceast  regul  nu este valabil  peste tot. De 
exemplu, Germania i Fran a au realizat în general reforme parametrice, dar au 
introdus elemente care imit  regulile unui model definit de contribu ii. Fran a a 
introdus o leg tur  între num rul anilor de contribu ie i speran a de via , iar 
Germania a adoptat un factor de sustenabilitate2, care leag  nivelul pensiei de 
rata de dependen .  

                                                            
1 Într-un studiu referitor la rela ia dintre competitivitate i costul for ei de munc  (inclusiv, 

componenta social  ) am ar tat c , în ultimul deceniu al secolului trecut, s-a observat o 
sc dere a particip rii firmelor la finan area protec iei sociale pe ansamblul rilor UE-15 
(pentru detalii, vezi: Maria Poenaru, �Costul for ei de munc  i competitivitatea în condi iile 
globaliz rii i integr rii�, în Aurel Iancu (coordonator), Dezvoltarea economic  a României, 
vol. II, Editura Academiei Române, Bucure ti 2005.  

2 Legea din 2004 privind sustenabilitatea asigur rilor pentru pensii a prev zut introducerea i 
aplicarea unui factor de sustenabilitate în formula de calcul al pensiei. Acesta se refer  la 
modific rile raportului dintre pensionari i pl titorii de contribu ii, luat în considerare la 
calculul ajust rii pensiei. De exemplu, dac  num rul de contributori scade datorit  
fluctua iilor ciclice, la ajustarea viitoare, pensia este sc zut ; sau o cre tere a num rului de 
pensionari va conduce, de asemenea, la o sc dere a pensiei. 
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Indiferent de tipul de reform  întreprins, cele mai multe dintre rile euro-
pene au procedat, înc  din ultimul deceniu al secolului trecut, la ajust ri sau la 
reforme.  

Având în vedere faptul c  sistemul de pensii din fiecare ar  este unul 
particular prin construc ie, reguli de func ionare i rezultate, în încercarea de 
evaluare comparativ  a mersului reformelor sau al ajust rilor în domeniul 
pensiilor am selectat câteva ri care pot fi considerate reprezentative pentru 
�modelele� europene de protec ie social ; în aceast  selec ie am inut seama, 
de asemenea, de faptul c  unele solu ii prezint  interes pentru România, putând 
constitui repere de �bune practici� i servi procesului de îmbun t ire viitoare a 
politicilor promovate pentru protec ia persoanelor vârstnice.  

Un grup de ri este format din: Ungaria, Polonia i România � ri care 
au pornit de la o situa ie similar  a sistemelor de pensii (din punct de vedere 
conceptual i constructiv), au apelat la solu ii relativ diferite la acela i tip de 
probleme, experien a lor fiind interesant  pentru România care a început 
reforma în acest domeniu mult mai târziu. Dintre vechile state membre ale UE, 
cu sisteme dezvoltate i relativ generoase de protec ie a persoanelor vârstnice 
în general, de pensii în special, ne-am oprit asupra experien ei înregistrate de 
urm toarele ri:  

 Italia - pentru faptul în ultimii 10-15 ani este ara care a înregistrat cele mai 
ridicate cheltuieli pentru pensii, ca pondere în PIB (situat în jurul a 15%, i 
chiar mai mult, cu câ iva ani în urm ); de asemenea, pentru c  este 
reprezentativ  pentru (sub)modelul de protec ie social  din spa iul 
mediteranean. 

 Germania � reprezentativ  pentru modelul bismarckian, cu un sistem de 
pensii relativ generos care, în timp, a operat modific ri importante de tip 
parametric, în prezent calculul pensiei având la baz  num rul de �puncte� 
acumulate în carier  i valoarea punctului, care a inspirat reconstruc ia 
sistemului de pensii din România. 

 Regatul Unit � ar  reprezentativ  pentru modelul beveredgian, liberal, în 
care accentul este pus pe accesul universal la o pensie minim  (uniform  
ca m rime), finan at  din contribu ii sociale pl tite la Asigur rile Na ionale, 
i completat  cu pensii ocupa ionale (create, de regul  de un singur 

angajator) i/sau private, acestea având un rol major în formarea 
veniturilor pensionarilor. Datorit  instabilit ii pie elor financiare din ultima 
perioad , fondurile de pensii ocupa ionale s-au confruntat cu probleme 
majore, conducând la necesitatea înfiin rii, în 2005, a unui Fond de 
protec ie a pensiilor ocupa ionale. 

 Olanda � o ar  al c rei sistem de pensii are o puternic  amprent  a 
modelului nordic, foarte generos, în care criteriul de acces la o pensie de 
b trâne e din schema de securitate social  este �reziden a�, cu finan are 
din contribu ii de asigur ri sociale. Aceast  pensie este completat  cu cea 
care provine din schemele de pensii ocupa ionale � foarte dezvoltate � i 
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din cele private. Interesul pe care îl prezint  Olanda rezid  i în faptul c  
este o ar  cu pie e ale for ei de munc  între cele mai flexibile din Europa 
(o tendin  care se va accentua i în alte ri) i sunt gândite, înc  de pe 
acum, solu ii practice care vizeaz  sustenabilitatea, pe termen lung, a 
sistemului de pensii, solu ii derivate, în principal, din stimulente pentru 
prelungirea vie ii de munc  i crearea unui fond �virtual� de economisire 
necesar pentru finan area, în viitor, a pensiei publice.  
În continuare prezent m un tablou sintetic care cuprinde informa ii 

relevante pentru descrierea configura iei actuale a sistemului de pensii din 
fiecare ar  selectat  i principalii parametri sau indicatori pe baza c rora s-ar 
putea evalua modalit ile i m sura în care sistemul de pensii respectiv se 
îndreapt  spre realizarea obiectivelor stabilite prin MDC referitoare la 
adecvabilitate, sustenabilitate i modernizare. 

3.2. Principalele caracteristici ale reformelor în domeniul 
pensiilor în unele state membre ale UE i în România  

Tablou sintetic pentru Polonia, Ungaria, România  
Dimensiuni Polonia Ungaria România 

1. Principalele caracteristici 
1.1. Începutul 
reformei  

1999 1997 Aprilie 2001 (odat  
cu intrarea în vigoare 
a legii 19/2000) 

1.2.Arhitec-
tura sis-
temului  
 

- Un sistem public 
cu dou  compo-
nente:  
a) Public obligato-
riu (PAYG) � 
presta ii DC 
b) Public cu acu-
mulare de capital 
� administrare 
privat  - presta ii 
DC 
- O component  
op ional  � asig-
urare voluntar  
(conturi individ-
uale) 

- Un sistem public cu 2 pi-
loni: 
Pilonul 1, public obligato-
riu, PAYG cu presta ii BD 
(acoper  salaria ii i lu-
cr torii pe cont propriu) 
Pilonul 2, cu acumulare de 
capital, administrate privat 
i cu presta ii DC.  

Cei care, înainte de 1998, 
erau înscri i într-o schem  
similar  au putut opta 
pentru afilierea la aceast  
schem  (aproape 50% au 
f cut aceast  op iune); cei 
care nu au f cut aceast  
op iune au r mas în primul 
pilon. 
- Scheme individuale vol-
untare din 1996 (36% din 
salaria i sunt membri ai 

- Un sistem public 
obligatoriu acoper  
salaria ii i lucratorii 
pe cont propriu, cu 
doi piloni: 
Pilonul 1 (pensia 
public  obligatorie, 
tip PAYG) � presta ii 
DC, rezultat din re-
construc ia vechiului 
sistem prin ajust ri 
parametrice;  
Pilonul 1bis (sau pi-
lonul 3 cum a fost 
denumit ini ial): un 
sistem obligatoriu de 
conturi individuale 
bazate pe acumulare 
de capital i adminis-
trate privat; presta ii 



 

 

102 

Dimensiuni Polonia Ungaria România 
unui plan de pensii volun-
tar) 

DC (în func iune din 
ianuarie 2008) 
- O component  fac-
ultativ , administrat  
privat  
Not : Exist  o 
schem  de pensii 
pentru agricultori; 
scheme separate 
pentru lucratorii din 
sistemul de securi-
tate i liberi profe-
sioni ti

1.3. Vârsta de 
pensionare 

B rba i: 65 ani;  
Femei: 60 ani 

B rba i: 62 ani; Femei: 62 
ani (din 2002); 
(aceste vârste se vor 
atinge în 2009) 
(anterior, 60 ani b rba i, 
55 ani femei) 

B rba i: 65 ani; 
Femei 60 ani (se vor 
atinge în decembrie 
2014 � martie 2015)  
(înainte de 2001, 62 
ani, respectiv 57 ani) 

1.4. Finan are 
în sistemul 
public 

Total contribu ii 
:19,52%, din care 
- PAYG = 12, 
22% distribuite 
egal între angaja-
tor i angajat    
- Acumulare de 
capital: 7,3% 

Total contribu ii: 26,5% 
(2003); [31% în 1998] 
 din care:  
- 18,8%: angajatori, la fon-
dul  de pensii PAYG 
- 8,8%: angaja i, la 
schema cu acumulare de 
capital  
(cei care nu sunt afilia i la 
cel de-al doilea pilon 
pl tesc exclusiv la schema 
de pensii publice) 
Note: a) Exist  (2005) un 
plafon pân  la care salar-
ia ii pl tesc contribu ii (de 
trei ori salariul mediu), dar 
nu exist  nici un plafon 
pentru angajatori; b) În 
2004, veniturile din con-
tribu ii acopereau 76,4% 
din cheltuielile cu pensiile 
de asigur ri sociale, 
diferen a fiind acoperit  de 
la bugetul statului. 

Pilonul 1 PAYG:  
- condi ii normale de 
munc : 29,25% din 
salariul brut - (9,5% 
salariatul; 19,75% 
angajatorul); 
- condi ii deosebite 
34,25% (9,5%, re-
spectiv 24,75%); 
- condi ii speciale: 
39,25% (9,5%, re-
spectiv 29,75%) 
(O persoan  asig-
urat  prime te 
�puncte� în func ie de 
nivelul venitului indi-
vidual � pentru care 
sunt pl tite con-
tribu iile - în raport cu 
salariul mediu) 
Stagiul complet de 
cotizare: b rba i - 35 
ani; femei � 30 ani 
Pilonul 1 bis: 2% din 
salarii în primul an 
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Dimensiuni Polonia Ungaria România 
(2008) dedus din 
contribu iile PAYG, 
procent care cre te 
cu 0,5 pp, anual, 
pân  ce va atinge 
6% dup  8 ani 

1.5. Alte 
preciz ri 

- Exist  o pensie 
minim  garantat
- Din 2002 s-a 
creat un fond de 
rezerv  demo-
grafic  (pentru a 
solu iona unele 
probleme de fi-
nan are) 
- Sistemul public 
dispune de trei 
scheme separate: 
a) salaria i; b) ag-
ricultori; c) sis-
temul de securi-
tate (armat , 
poli ie) 

- Nu exist  o pensie min-
im , dar o persoan  poate 
primi o pensie par ial  
dup  15 ani de contribu ie 
(la un nivel reprezentând 
aproximativ 40% din pen-
sia de b trâne e). 

- Nu exist  o pensie 
minim , dar o per-
soan  poate primi o 
pensie par ial  dup  
15 ani de contribu ie 
(fa  de 10 ani pân  
la intrarea în vigoare 
a prezentei legi) 

2. Adecvabilitate 
2.1. Nivelul 
mediu de trai 
al celor de 65 
ani +¹ 

 Aproximativ 90% din cel al 
popula iei de 0-64 ani 

 

2.2. Rata 
efectiv  de 
înlocuire  

58% în medie 
(2004); 
 64% pt. 
b trâne e;  
 47% pt. invalidi-
tate;  
 55% pt. urma i  

 - Rata net  de înlo-
cuire în cazul pensiei 
medii de asigur ri 
sociale de stat: 39% 
(2005); în cazul pen-
siei medii cu stagiu 
complet de cotizare: 
54% (2005) 
- 1/3 din pensionarii 
din sistemul asig-
ur rilor sociale de 
stat au pensii sub 
salariul minim net pe 
economie (2005) 
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Dimensiuni Polonia Ungaria România 
2.3. Rata te-
oretic  de 
înlocuire²  

... Brut : 66% în 2005 ( 65 
ani pensionare, 40 ani co-
tizare);  
Net : 102%  
(Rata net  pentru cazul 
mai tipic: 62 ani vârst  i 
38 ani cotizare: 83% în 
2005) 

... 

2.4. Rata 
s r ciei per-
soanelor de 
65 ani + 

6% (2002), 4% 
b rba i; 7% femei 
(pt. popula ia de 
0-64 ani = 18%) 

10% (fa  de 12% pentru 
popula ia de  
0-64 ani) 

18,7% (fa  de 18,6 
% pentru totalul pop-
ula iei) în 2006 (12% 
pt. b rba i; 21% 
femei) 

2.5. Indexarea 
sau alte mo-
dalit i de ac-
tualizare 

Odat  la trei ani 
sau mai devreme, 
dac  rata cumu-
lat  a infla iei 
atinge 5% 

Cu media combinat  a 
cre terii salariilor i a 
pre urilor 

Stabilirea în fiecare 
an a valorii punctului 
de pensie; cre teri 
periodice sau ajust ri 
în func ie de infla ie 

2.6. Alte as-
pecte 

Pensia medie a 
agricultorilor re-
prezint  ½ din 
pensia de stat 

- Peste 30% din contribu-
abili au pl tit contribu ii la 
nivelul salariului minim 
(risc al s r ciei) (2003) 
- O pondere semnificativ  
dintre cei ocupa i în agri-
cultur  sunt în afara 
schemei de pensii obliga-
torie 

- Pensia medie a ag-
ricultorilor reprezint  
aproximativ 1/3 din 
salariul minim net 
- Cea mai mare parte 
a celor care des-
f oar  activitatea în 
agricultur  sunt în 
afara sistemului ob-
ligatoriu de asigurare 
pentru pensie 
 

3. Sustenabilitatea finaciar  
3.1. Chel-
tuielile cu 
pensiile, % în 
PIB 
(ESSPROS) 

11,8% (b trâne e 
i urma i) 2004  

8,6% (b trâne e + urma i) 
2004;  
9,3% (pentru: total pensii 
în 2003) 

5,6% (b trâne e + 
urma i) 2004  

3.2. Rata de 
ocupare a 
pers. 55-64 
ani 

26% (2004) 31,1% (2004) 39,4% (2005) 

3.3.Vârsta 
efectiv  de 
pensionare 

57,7 ani (2004) ... ... 
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Dimensiuni Polonia Ungaria România 
3.4 Alte as-
pecte 

Statul sub-
ven ioneaz  
peste 90% din 
pensiile agriculto-
rilor (1,8% din 
PIB) 

- Evaziunea de la plata 
contribu iilor atribuite 
muncii nedeclarate; 
- Ie irea timpurie de pe 
pia a muncii; (din 2013 
perioada minim  de con-
tribu ie pentru pensie va fi 
20 ani) 
 

- Raportul de sus i-
nere (nr. contribuabili 
/ nr. pensionari) este 
foarte sc zut (1/1 
fa  de 3/1 la începu-
tul anilor 1990);  
- Veniturile pilonului 
1 (PAYG) se vor 
diminua începând cu 
2008, urmare a 
transferului con-
tribu iei de 2% (care 
va cre te în timp) 
pentru salaria ii de 
pân  la 35 ani (45 
op ional) c tre pilonul 
1 bis 

4. Modernizarea - preocup ri 
4.1. Egalitate 
mai mare în-
tre b rba i i 
femei 

- Încercarea de a 
mic ora diferen a 
în ceea ce 
prive te vârsta de 
pensionare a 
b rba ilor i 
femeilor 
- Nivelul mai 
sc zut al pensiilor 
femeilor (corelat  
cu rata de ocu-
pare mai mic ) 

- Reducerea decalajului 
între sexe în ceea ce 
prive te rata s r ciei (mai 
mare în rândul femeilor) 
- Existen a unor ne-
concordan e între veni-
turile reale din contribu ii i 
volumul contribu iilor 
raportate de angajatori  

 

4.2. Informare   O mai bun  informare 
privind contribu ia fiec rui 
salariat  

Transparen a i 
îmbun t irea sis-
temului informa ional 

4.3. Adaptare 
la modif. 
pie ei muncii 

  Armonizarea noilor 
forme flexibile de oc-
upare cu drepturile 
de pensie  

Tablou sintetic (continuare): Italia i Germania  
Dimensiuni Italia Germania 

1. Principalele caracteristici 
1.1. Începu-
tul reformei  

1992, continuat  de reformele din 1995 
i 1997;  

În 2004 Italia a întreprins o nou  
reform  

- În 1992, Legea privind 
reforma pensiilor publice ob-
ligatorii (parametric ) a 
modificat formula de calcul 
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Dimensiuni Italia Germania 
(cre terea treptat  a vârstei 
de pensionare i reduceri 
actuariale pentru pen-
sionarea anticipat ); 
- În 2001, reforma pensiilor 
de b trâne e a condus la: 
reducerea treptat  a nivelu-
lui pensiei din primul pilon; 
crearea celui de-al doilea pi-
lon - cu capital de stat; 
crearea celui de-al treilea pi-
lon � pensii private; 
 - Legea din 2004 privind 
sustenabilitatea pensiilor de 
b trâne e a modificat for-
mula de calcul i a introdus 
�factorul de sustenabilitate³� 

1.2.Arhitec-
tura sis-
temului  
 

Sistemul de pensii publice obligatorii 
PAYG , DC (din 1996) cuprinde:  
- schemele de securitate social  pentru 
sectorul privat (acoper  majoritatea 
salaria ilor din sectorul privat i lu-
cr torilor pe cont propriu); 
- schema salaria ilor din sectorul public 
administrat  de o institu ie separat .  
(100% din populatia salariat  înregis-
trat  este acoperit  de schema public , 
prin care se acord  pensii de 
b trâne e, de invaliditate i de urma i).
Schemele ocupa ionale (create ini ial în 
1993 i apoi reformate) sunt reprezen-
tate de fonduri de pensii suplimentare 
voluntare, bazate pe trei op iuni: fon-
duri închise (negociate) reglementate 
de acorduri colective; fonduri deschise 
administrate de intermediari financiari; 
grupuri sau politici de asigur ri pentru 
pensii. În 2001 rata de participare la 
schemele suplimentare era în jur de 
10% din popula ia ocupat . 

Sistemul este construit pe 
trei piloni: 
Primul pilon � schema 
PAYG (acoper  80% din 
popula ia ocupat ) 
Pilonul 2. are în compo-
nen  dou  tipuri de scheme 
privind: a) pensia ocu-
pa ional  în sectorul privat i 
b) pensia suplimentar  
pentru persoanele ocupate 
în servicii publice. 
(aproximativ 60% din salar-
ia i sunt acoperi i de un plan 
de pensii din pilonul 2) 
Pilonul 3, furnizeaz  pensii 
private 
(�pensia Riester� (2002) 
care const  în economii pri-
vate în cadrul unor contracte 
special reglementate; con-
tracte private cu anuitate 
etc.)  

1.3. Vârsta 
de pen-
sionare 

Foarte variate, în formule diverse 
- B rba i: 65 ani; Femei: 60 ani (cu o 
durat  minim  de contribu ie de 20 ani)

65 ani: b rba i i femei 
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Dimensiuni Italia Germania 
- Pân  la sfâr itul anului 2007 se putea 
ob ine o pensie bazat  pe vechime 
(seniority) la vârsta de 57 ani (58 
pentru lucr torii pe cont propriu) cu 35 
ani de contribu ii sau la orice vârst , cu 
38 ani de contribu ii (în 2005), 
crescând la 39 ani în 2006 i 40 ani în 
2008). În 2008, vârsta de pensionare 
va fi de 60 ani (cu cerin a suplimentar  
de 35 ani contribu ii); 61 ani pentru lu-
cr tori pe cont propriu; 
- Vârsta de pensionare va cre te 
pentru b rba i la 61 ani din 2010 pân  
în 2014 i la 62 ani dup  2014. 
Femeile se pot pensiona pân  în 2015 
la vârsta de 57 ani i 35 ani contribu ii; 
- Este posibil  pensionarea indiferent 
de vârst  , dac  o persoan  are 40 ani 
de contribu ii 

1.4. Fi-
nan are în 
sistemul 
public 

32,7 % din remunerarea brut  a salar-
ia ilor (8,9% pl tit  de salaria i i 23,8% 
de angajatori) 
 - 17,5% lucr torii pe cont propriu i 
unii lucr tori cu contracte atipice; acest 
procent va cre te treptat la 19%. 

Pilonul 1 � PAYG:  
Total contribu ii; 19,5% (în 
2003), pl tite în p r i egale 
de salaria i i angajatori (o 
persoan  asigurat  prime te 
�puncte� în func ie de nivelul 
venitului individual � pentru 
care sunt pl tite contribu iile 
în raport cu venitul mediu) 

1.5. Alte 
preciz ri 

- Pensia minim  este egal  cu pensia 
de asisten  social  care poate fi 
ob inut  la vârsta de 65 ani. Pentru cei 
de 70 ani i peste, aceast  pensie este 
de 7069 euro pe an 
- Exist  o perioad  de a teptare între 
momentul ob inerii pensiei de vechime 
(seniority) i momentul în care cineva 
se poate pensiona efectiv: în medie 9 
luni un salariat i 15 luni un lucr tor pe 
cont propriu. 

Nu exist  o pensie minim , 
dar persoanele bolnave i 
mai în vârst  cu venituri in-
suficiente au dreptul la 
asisten  social  în urma 
verific rii veniturilor 

2. Adecvabilitate 
2.1. Nivelul 
mediu de 

În jurul a 95% din cel al persoanelor de 
0-64 ani 

Reprezint  94% din cel al 
persoanelor de 0-64 ani 
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Dimensiuni Italia Germania 
trai al per-
soanelor de 
65 ani + ¹ 
2.2. Rata 
efectiv  de 
înlocuire  

 Pensia median  brut  re-
prezint  aproximativ 60% 
din câ tigul median 

2.3. Rata te-
oretic  de 
înlocuire²  

Rata brut : 79% (lucr tor la nivelul 
salariului mediu care se pensioneaz  
la 65 ani, cu 40 ani de contribu ie);  
Rata net : 88% (2005) 

- Pentru o persoan  de 65 
ani i 40 ani cotizare i 
salariu mediu: 
Rata brut  = 43%, rata net  
= 63% (2005); 
Pentru un �pensionar stand-
ard� legal definit, cu 45 ani 
contribu ie la nivelul câ tig-
ului mediu: rata brut  = 
53%; rata net  71% (2004) 

2.4. Rata 
s r ciei per-
soanelor de 
65 ani + 

16% (fa  de 20% pentru popula ia de 
0-64 ani) 
Not : S r cia este concentrat  mai 
mult în sudul rii, unde 2/3 din familii 
tr iesc sub pragul s r ciei 
 

16% (fa  de 15,0% pentru 
totalul popula iei) în 2005 

2.5. Index-
area sau 
alte mo-
dalit i de 
actualizare  

În func ie de indicele pre urilor de con-
sum. Urmare a modalit ii de indexare, 
în timp, scade rata de înlocuire (dup  
10 ani de pensie, rata brut  scade cu 
10 pp, ajungând la 68%)  

Valoarea punctului de pen-
sie se ajusteaz  anual cu un 
indice care se bazeaz  pe 
evolu ia câ tigului brut 
corectat cu un �factor de 
sustenabilitate� i cre terea 
ratelor de contribu ie 

2.6. Alte as-
pecte 

Vârsta medie de ie ire de pe pia a 
muncii: de 61 ani (2004) 

Exist  scheme distincte 
pentru fermieri i profesiile 
liberale

3. Sustenabilitatea finaciar  
3.1. Chel-
tuielile cu 
pensiile, % 
în PIB 
(ESSPROS) 

15,4% (b trâne e i urma i) în 2004 12,4% din PIB (b trâne e i 
urma i) în 2004 

3.2. Rata de 
ocupare a 
pers. 55-64 
ani 

30,5% în 2004 
 (57,6% pentru total popula ie de 15-64 
ani) 

41,8% în 2004  
(65% pentru total popula ie 
de 15-64 ani) 
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Dimensiuni Italia Germania 
3.3.Vârsta 
efectiv  de 
pensionare  

  

3.4 Alte as-
pecte 

- Sistemul de pensii de asigur ri so-
ciale înregistreaz  un deficit de 0,8% 
din PIB 
- O problem : num rul mare al locurilor 
de munc  nedeclarate 

 

4. Modernizarea - preocup ri 
4.1. Egali-
tate mai 
mare între 
b rba i i 
femei 

De i exist  o tendin  de apropiere a 
vârstei de pensionare a b rba ilor i 
femeilor, diferen ele r mân semnifica-
tive 
 
 
 
 
 
 
 

În pofida caracterului neutru 
al prevederilor, exist  
diferen e majore privind 
drepturile câ tigate de femei 
din cauza duratei mai mici a 
vie ii de munc , a salariilor 
mai sc zute i formelor de 
ocupare cu timp par ial.  
Pentru contracararea 
efectelor sunt promovate 
m suri privind: 
a) acordarea de credite (bo-
nusuri) celor implicate în în-
grijirea copiilor i a per-
soanelor vârstnice;  
b) politici de cre tere a par-
ticip rii femeii pe pia a 
muncii 

4.2. Infor-
mare  

Cre terea transparen ei sistemului 
privat de pensii i informarea cu privire 
la costuri i la profituri 

Se procedeaz  la infor-
marea anual  a tuturor per-
soanelor asigurate cu privire 
la drepturile individuale 
câ tigate i la sumele de 
pensii a teptate 

4.3. 
Adaptare la 
modific rile 
de pe pia a 
muncii 

Îmbun t irea formelor de protec ie so-
cial  a lucr torilor în forme flexibile de 
ocupare i a celor cu statut de lucr tor 
pe cont propriu 

A fost îmbun t it  portabili-
tatea pensiilor ocupa ionale 
(de la 1 ianuarie 2005) 
pentru a r spunde cerin elor 
de mobilitate i de flexibiliz-
are a pie ei muncii 

4.4. Alte as-
pecte 

- Îmbun t irea portabilit ii dreptului 
de pensie în cadrul sistemului public 
obligatoriu; 
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Dimensiuni Italia Germania 
- Promovarea unui proces de armoni-
zare a regulilor diferitelor scheme de 
pensii din sistemul public obligatoriu 

 
Tablou sintetic (continuare): Regatul Unit, Olanda  

Dimensiuni Regatul Unit Olanda 
1. Principalele caracteristici 

1.1. Începutul 
reformei  

2002 � introducerea celei de-a doua 
pensii de stat; 
2003 � Creditul de pensie: o presta ie 
legat  de venit pentru persoanele în 
vârst  de 60 ani i peste; contribuie la 
ob inerea unui venit minim de 109,45 
lire sterline lunar pentru o persoan  
singur  sau 167,05 lire pentru un 
cuplu. 

 

1.2. Arhitec-
tura sistemului  
 

Componente: 
Pensia de stat pilonul 1. � are dou  
componente: 
a) o pensie de baz  uniform /în sum  
fix  (flate-rate); 
b) o pensie adi ional  legat  de venit  
Note:  
- Ob inerea pensiei de baz , complet  
necesit  plata contribu iilor la Asig-
ur rile Na ionale: 44 ani � b rba i, i 
39 ani - femeile  
- Pensia de baz  nu poate fi ob inut  
înaintea împlinirii vârstei de pen-
sionare, dar poate fi amânat  pentru 
un nivel mai mare al acesteia (10,4% 
cre tere pe an de amânare) 
Pensia de stat suplimentar  pilonul 2 
în cadrul unei scheme de pensii ocu-
pa ionale sau personale care ofer  
pensii mai mari decât componenta de 
venit a schemei de stat (componenta 
(b), pilonul 1) 
(60% din persoanele ocupate sunt 
acoperite de o astfel de schem ; ele 
sunt scutite de o parte din contribu ia 
la Asigur rile Na ionale) 

Componente:  
1. Schema pensiei de 
b trâne e de securitate so-
cial ; acoper  to i re-
ziden ii între 15-64 ani; 
este complet  dup  50 ani 
de asigurare (adic  tr i i în 
Olanda) 
2. Schemele de pensii oc-
upa ionale, foarte dezvol-
tate, datorit  acordurilor 
colective de munc  (aco-
per  peste 90% din salar-
ia i); 
În 2004, 77 % din scheme 
furnizau pensii bazate pe 
salariul mediu (32% în 
2000) i 13% pe salariul fi-
nal (60% în 2000) 
3.Pensii individuale (pri-
vate), de regul  prin so-
ciet i de asigur ri; dezvol-
tarea a fost încurajat  de 
reducerile de impozit 
(pân  la o anumit  limit ) 
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Dimensiuni Regatul Unit Olanda 
 - Schemele de pensii ocupa ionale 
sunt create deseori de un singur an-
gajator, au fost în general de tipul DB, 
tinzând spre tipul DC; 
- Pensiile personale au fost create în 
1988, pentru a oferi o a doua pensie 
(privat ) celor care nu au acces la o 
pensie ocupa ional  sau care î i 
schimb  frecvent locul de munc  
- În 2001 a fost introdus  o form  de 
cont de pensie personal  (Stakeholder 
Pension) cu standarde (comisioane) 
mai sc zute pentru persoanele cu 
venituri mai mici 

1.3. Vârsta de 
pensionare 

La schema de stat (pilonul 1): B rba i 
65 ani; Femei 60 ani 
(se prevede egalizarea la vârsta de 65 
ani, pân  în 2020) 

65 ani, ambele sexe 

1.4 Finan area 
în sistemul 
public 

Cele dou  componente ale primului pi-
lon sunt finan ate din contribu ii pl tite 
la Asigur rile Na ionale;  
Total contribu ii de securitate social  
(cu excep ia celor pentru s n tate): 
19,85% (2005) 
Angajatorul: 10,9%; 
Salariatul: 8,95% 
Not : pensiile legate de venit (compo-
nenta b) ale salaria ilor din sectorul 
guvernamental sunt finan ate, în parte, 
din resursele bugetului de stat 

- Pensia de b trâne e de 
securitate social  : din 
contribu ii aplicate pe 
salarii, limitate statutar la 
un maxim de 18,25% 
- Pensia ocupational  � 
prin acumulare de capital 
(în 2001, suma activelor 
de inute de fondurile de 
pensii reprezenta 130% 
din PIB) 

1.5. Alte 
preciz ri 

Sistemul public obligatoriu (statutory) 
furnizeaz  i pensii de invaliditate i de 
urma i 

 

2. Adecvabilitate 
2.1. Nivelul de 
trai al per-
soanelor de 65 
ani +¹  

Venitul mediu al persoanelor de 65 ani 
i peste reprezint  74% din cel al pop-

ula iei de 0-64 ani 

84% din cel al cohortei de 
0-64 ani  
(76% din cel al popula iei 
de 45-54 ani)

2.2. Rata efec-
tiv  de înlo-
cuire  
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Dimensiuni Regatul Unit Olanda 
2.3. Rata te-
oretic  de înlo-
cuire²  

Rata brut : 66%;  
Rata net : 82% (în condi iile ob inerii 
unei pensii în propor ie de 17% din 
schema de stat � pilonul 1 i 50% din 
cea ocupa ional ) 
- Persoanele care nu au nici un fel de 
pensie privat  (beneficiaz  doar de 
pensia din pilonul 1) rata brut : 35%; 
rata net  47%. 

- Pensia de securitate so-
cial  (flate rate): aproxima-
tiv o treime din salariul 
mediu  
- Pensia total  (de securi-
tate social  + complemen-
tar ): 70% din salariu me-
diu pe întreaga carier , 
dup  40 ani de cotizare 

2.4. Rata 
s r ciei per-
soanelor de 65 
ani + 

24% pentru persoanele de 65 ani i 
peste ; 30% pentru persoanele de 75 
ani i peste (2003);  
(pentru popula ia de 0-64 ani: 17%) 

7% (13% pentru popula ia 
de 0-64 ani) 

2.5. Indexarea   - Pensia de securitate so-
cial  este legat  de 
salariul minim; 
- Metoda de indexare a 
pensiilor ocupa ionale var-
iaz  în func ie de 
cre terea pre urilor sau a 
salariilor. Indexarea nu 
este în general garantat , 
iar ajustarea pensiilor în 
plat  poate fi suspendat  
dac  este cerut  de situ-
a ia financiar  a schemei 

2.6. Alte as-
pecte 

- În 2005 a fost creat un Fond de pro-
tec ie a pensiilor ocupa ionale (Pen-
sion Protection Fund) din care se 
poate acorda o compensa ie (pân  la o 
anumit  limit ) membrilor schemelor, 
acolo unde angajatorii au devenit in-
solvabili; 
- Pentru membrii schemelor care au 
pierdut o parte din pensia ocupa ional  
pân  în aprilie 2005 i erau de trei ani 
sau mai mult în schem , guvernul a 
creat o Schem  de asisten  financiar
(Financial Assistance Scheme) cu un 
fond de 400 milioane lire sterline care 
va acorda o compensa ie de pân  la 
80% din pensia de baz  (de stat), într-
o sum  maxim  de 12000 lire pe an. 

- Pensia de securitate so-
cial  (complet , dup  50 
ani asigurare) este uni-
form  (flat - rate): 925 
euro pentru doi parteneri; 
632 euro pentru o per-
soan  singur  (2005). Per-
soanele care nu sunt 
îndrept ite s  primeasc  
o pensie complet  i care 
împreun  cu alte surse de 
venit au mai pu in decât 
minimum de subzisten  
(adic  sub 70% din 
salariul minim legal) sunt 
îndrept ite s  primeasc  
asisten  social  
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Dimensiuni Regatul Unit Olanda 
3. Sustenabilitatea finaciar  

3.1. Cheltuieli 
pensii, % în 
PIB 
(ESSPROS) 

11,5% (b trâne e + urma i) în 2004 11,1% (b trâne e + 
urma i) în 2004 

3.2. Rata de 
ocupare a 
pers. 55-64 
ani 

56% în 2004 45,2% în 2004  
(fa  de 36,4% în 1999) 

3.3.Vârsta 
efectiv  de 
pensionare  

B rba i: 62,9 ani; femei: 61,4 ani 
(2004) 

 

3.4 Alte as-
pecte 

- Încurajarea întoarcerii lucr torilor mai 
în vârst  pe pia a muncii (prin pro-
gramul �New Deal 50 Plus�) 
- Cre terea speran ei de via  este 
considerat  o provocare pentru pensi-
ile private 
- Reglementarea din 2005 promoveaz  
o abordare proactiv  a managemen-
tului schemelor private, centrat  pe 
fraud , proasta administrare i sub-
finan are. 

- Ponderea ocup rii part-
time (care lucreaz  cel 
pu in 12 ore pe 
s pt mân ) în rândul per-
soanelor mai în vârst  (55-
64 ani) este de 12% 
(2004); inta este de 40% 
în 2007 i de 45% în 2010  
- La nivel guvernamental, 
se inten ioneaz  con-
struc ia unui fond �virtual� 
de economisire pentru 
b trâne e (din taxe pe 
venituri) pentru finan area 
pensiei publice din 2020, 
când vor fi disponibile 125 
miliarde euro. 
- Din 2001, situa ia pie elor 
financiare s-a înr ut it, cu 
consecin e nefavorabile 
asupra fondurilor de 
pensii. Din acest motiv, 
contribu iile pentru pensii 
au fost crescute, index-
area a fost limitat , iar par-
ametrii schemelor au fost 
adapta i.  

4.1. Egalitate 
mai mare între 
b rba i i 
femei 

- Egalizarea vârstei de pensionare la 
65 ani (pân  în 2020) 
- Rata s r ciei mai mare în cazul 
femeilor (28%); b rba i (23%) 
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Dimensiuni Regatul Unit Olanda 
4.2. Informare  - Adul ii � acoperi i de pensia de stat 

(pân  la vârsta pensiei de stat) sunt in-
forma i cu privire la previziunile refer-
itoare la pensii; 
- Patronii sunt încuraja i s  ofere in-
forma ii lucr torilor lor, cu privire op iu-
nile oferite pentru un plan de pensie 
privat . 

- Cre terea transparen ei 
în func ionarea schemelor 
de pensii poate spori su-
portul pentru men inerea 
sistemului actual;  
- Cre terea pruden ei în 
managementul schemei 
publice; 
- Îmbun t irea informa iei 
privind pensiile suplimen-
tare.  

4.3. Adaptare 
la modific rile 
de pe pia a 
muncii 

Portabilitatea drepturilor de pensie se 
prevede a fi îmbun t it  (din aprilie 
2006) prin acordarea dreptului unui 
transfer la o nou  schem , dup  trei 
luni de la plecarea din vechea schem .

Din 1994 lucr torii part-
time pot participa la o 
schem  de pensii supli-
mentar . 

4.4. Alte as-
pecte 

- Diversitatea i complexitatea 
(num rul mare) al schemelor de pensii 
private ridic  probleme de suprave-
ghere. 
- În ultimii 10 ani, aproximativ 60% din 
schemele create de angajatori cu 
presta ii de tipul DB au fost închise 
pentru noi membri; schemele de tipul 
de DB au fost înlocuite cu unele de tip 
DC. 

Exist  o discu ie despre 
participarea pensionarilor 
în procesul de luare a 
deciziilor i în evaluarea 
structurii schemelor de 
pensii suplimentare. 

Note:¹) Nivelul mediu de trai al persoanelor de 65 de ani i peste se exprim  ca 
raport procentual între mediana venitului disponibil ale acestui grup i venitul 
median, pe adult echivalent, al persoanelor de 0-64 de ani; ²) Rata teoretic  de 
înlocuire a pensiei exprim  raportul procentual între m rimea pensiei pe care o 
poate ob ine un lucr tor cu salariul mediu care se pensioneaz  la vârsta de 65 ani, 
dup  40 de ani de cotizare, i m rimea salariului mediu pe economie. 
Surse: informa ii sintetizate pe baza: EC, MISSOC (Mutual Information System on 
Social Protection in the EU Member States and European Economic Areea ) diferite 
edi ii; EC, Directorate - General for Employment and Social Affairs and Equal Op-
portunities 2006, Adequate and Sustainable Pensions. Synthesis Report 2006; Eu-
rostat � baza de date; legisla ia României i date statistice oficiale elaborate i pu-
blicate de INS i MME .  

3.3. Tendin e recente privind principalii parametri  
ai sistemelor de pensii 

În 1993, cheltuielile de protec ie social  (inclusiv pensii) din statele 
membre ale UE au înregistrat cel mai înalt nivel, ca pondere în PIB, din ultimele 
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trei decenii. Acest lucru, precum i estim rile speciali tilor privind evolu ia 
acestora în perspectiv , în contextul accentu rii procesului de îmb trânire 
demografic , au impulsionat preocup rile institu iilor UE i ale statelor membre 
cu privire la viitorul sistemelor de pensii1.  

În acest context, a fost declan at un val de reforme sau m suri de ajustare 
a sistemelor de pensii în func ie de situa iile concrete din fiecare ar . În unele 

ri, transform rile au fost mai radicale, cum ar fi cele din fostele ri socialiste, 
având în vedere i necesitatea adapt rii la noile condi ii ale economiei de pia . 
În majoritatea lor, rile au procedat la adapt ri parametrice, în principal, din 
perspectiva surselor de finan are (a contribu iilor) i a m rimii presta iilor 
(pensiilor). Ele se afl  în curs de desf urare, astfel încât rezultatele i impactul 
acestora, pe diferite planuri, nu pot fi decât par ial evaluate.  

În continuare, prezent m unele tendin e sau tr s turi comune care par a 
se fi conturat pân  în prezent în procesul reformelor, pe cazul rilor luate în 
compara ie, referitoare la principalii parametri ai sistemelor de pensii care 
influen eaz , pe de o parte, sustenabilitatea financiar  i, pe de alt  parte, 
adecvabilitatea pensiilor. Ei se refer  la: vârsta de pensionare; ratele (cotele) de 
contribu ii aplicate pe venituri; perioada sau durata de contribu ie (num rul 
anilor) necesar  pentru ca un lucr tor s  poat  fi îndrept it la ob inerea unei 
pensii (complete sau anticipate); modalitatea de actualizare a presta iilor 
(indexare sau alte metode); formula de calcul al pensiei. 

Vârsta de pensionare. Cele mai multe ri au modificat vârsta la care un 
lucr tor se poate pensiona, în sensul cre terii acesteia, tinzând spre o egalizare 
a vârstei de pensionare a b rba ilor i femeilor (în cele mai multe cazuri la 65 
ani)2. Trebuie spus c  în unele ri, precum Germania, vârsta de pensionare era 
deja fixat  la 65 de ani (pentru ambele sexe), dar exist  inten ia ca aceasta s  
creasc  la 67 ani. Potrivit Eurostat, vârsta medie la care o persoan  a ie it la 

                                                            
1 Astfel, conform celor mai recente proiec ii pe aceast  tem , efectuate de institu ii 

specializate ale Comisiei Europene, ponderea cheltuielilor cu pensiile în PIB, va cre te în 
2050 fa  de 2004, cu 2,2 puncte procentuale pentru ansamblul rilor UE-25 (2,3 pp pentru 
UE-15), ca efect al îmb trânirii demografice, dac  parametrii actuali ai sistemelor de pensii 
r mân neschimba i (pentru detalii, vezi: EC, EPC and DG ECFIN, Impact of ageing 
population on public spending on pensions, health and long-term care education and 
unemployment transfers (2004-2050) (ECFIN/EPC(2006)REP/238) 
(http://europa.eu.int/comm/economy_finance/epc/epc_ publications_en.htm) 

2 În multe ri s-a constatat c  vârsta de pensionare efectiv  este mai sc zut  decât vârsta 
oficial , fie ca urmare a problemelor de pe pia a for ei de munc , fie a permisivit ii 
sistemelor sau a absen ei stimulentelor de a r mâne pe pia a muncii o perioad  mai lung  
de timp. Conform OCDE, în anul 2002, în Germania de exemplu, vârsta efectiv  de 
pensionare era de 60,9 ani pentru b rba i i 60,2 ani pentru femei, cu 4 respectiv 5 ani mai 
mic  decât vârsta oficial  (65 ani pentru ambele sexe). Regatul Unit prezint  o situa ie 
aparte, în sensul c , la acea dat  (2002), vârsta efectiv  de pensionare pentru femei (61,2 
ani) era mai mare decât cea oficial  (60 ani). Pentru mai multe detalii, vezi: OCDE, citat în: 
Social Situation Observatory. Demographic Monitor 2005, p. 197. 

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/epc/epc_
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pensie în perioada 2001-2003 a crescut cu un an pentru b rba i i cu 1,1 ani 
pentru femei. i în România, vârsta oficial  de ie ire la pensie a crescut în ultimii 
ani i va continua s  creasc  pân  în 2013. Totu i, faptul c  sunt numeroase 
probleme pe pia a muncii, multe persoane ies la pensie mult mai devreme, fie 
din motive medicale, fie din alte motive. Aceasta are drept urmare cre terea 
num rului de pensionari, respectiv, a cheltuielilor pentru pensii (toate tipurile). 

Ratele de contribu ie afecteaz  volumul încas rilor pe dou  c i.  
Una se refer  la m rimea ratelor i la existen a sau nu a unui plafon de 

venit la care acestea sunt aplicate. Tendin ele nu sunt clare, din acest punct de 
vedere, unele ri m rind chiar ratele de contribu ie, fie i pentru perioade 
limitate (a a cum a fost cazul României) din motive conjuncturale. Exist  ample 
dezbateri legare de mic orarea ratelor de contribu ii pl tite în special de 
angajatori, afla i sub presiunea cerin elor de competitivitate. Din aceast  
perspectiv  pare a se contura o u oar  tendin  de reducere sau de limitare, 
pân  la un anumit nivel, a m rimii ratelor de contribu ii. Men ion m, de 
asemenea, faptul c  m rimea ratelor de contribu ie devine un factor al cre terii 
încas rilor schemelor de pensii i în func ie de m rimea i evolu ia salariilor, 
precum i a num rului de salaria i.  

Cealalt  cale este legat  de durata de contribu ie necesar  pentru a putea 
beneficia de pensie. În leg tur  cu acest aspect, pare c  se contureaz  o 
tr s tur  comun  concretizat  în reducerea semnificativ  a �facilit ilor� legate 
de perioada de cotizare (contribu ie) la fondurile de pensii publice în scopul 
pension rii anticipate, înaintea împlinirii vârstei legale de pensionare (cazul 
Germaniei, Italiei, României). Mai mult, perioada minim  de contribu ie, pentru 
ca un lucr tor s  se poat  califica pentru o pensie complet , a crescut în cele 
mai multe ri. Aceast  cre tere se va realiza treptat, în perioada urm toare, a a 
cum se prevede i în cazul României. 

Tendin ele men ionate mai sus cu privire la vârsta de pensionare i la 
ratele de contribu ie au la baz  nu numai argumente de natur  strict financiar , 
ci i faptul c , în timp, a crescut speran a de via  a popula iei la vârsta de 60 
sau 65 ani i, pe cale de consecin , a perioadei pe care o persoan  o poate tr i 
având statutul de pensionar, ceea ce reprezint  un factor de cre tere a 
cheltuielilor cu pensiile. În acest context. prelungirea vie ii de munc  este 
considerat  un factor de echilibru.  

Actualizarea presta iilor. În procesul de reformare a sistemelor de pensii, 
multe ri au trecut de la indexarea pensiilor aflate în plat  în raport cu cre terea 
salariilor (în general mai generoas ) la una în func ie de pre uri sau la o 
combina ie a acestora (modelul elve ian). Consecin a acestei înclina ii este 
aceea c , în timp, duce la sc derea ratei de înlocuire a pensiei.  

Formula de calcul. Modific rile formulelor de calcul al pensiei sunt între 
cele mai complexe, cu efecte asupra nivelului protec iei persoanelor vârstnice. 
Varietatea formulelor face dificil  relevarea unei tr s turi dominante. Totu i, se 
poate observa o modificare important  care se refer  la trecerea de la o formul  
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definit  pe venit (salariu) (în cele mai multe cazuri, din ultima parte a vie ii de 
munc ) la una definit  pe contribu ii pl tite pe toata durata vie ii de munc . De 
exemplu, Ungaria a adoptat - ca reper de calcul - salariul pe toat  durata vie ii 
de munc ; România a optat pentru o formul  bazat  pe �num rului mediu de 
puncte� acumulate în întreaga via  de munc  i a valorii punctului de pensie; 
Germania (din modelul c reia s-a inspirat România), cu formula bazat  pe 
�puncte� a adoptat �factorul de sustenabilitate� care leag  indexarea pensiei 
anuale de modificarea unui coeficient care exprim  raportul de sus inere (nr. 
pensionari/ nr. lucr tori care pl tesc contribu ii�) pentru ajustarea valorii 
punctului de pensie, care în condi iile cre terii mai rapide a num rului de 
pensionari, duce la o sc dere a ratei de înlocuire.  

Un alt aspect se refer  la faptul c  unele ri acord  sporuri semnificative 
la pensie, dac  persoanele continu  s  r mân  pe pia a muncii dup  împlinirea 
vârstei de pensionare, motiva ia fiind una legat , în principal, de necesitatea 
flexibiliz rii pie elor de munc  i cre terea ratelor de ocupare a persoanelor mai 
in vârst .  

O remarc  special  trebuie f cut  în cazul rilor foste socialiste care au 
procedat la reforme sistemice i au optat pentru un sistem multi-pilon, prin 
introducerea celui de-al doilea i al treilea pilon. Noul sistem va avea efecte 
imediate asupra sustenabilit ii financiare a primului pilon, ca urmare a 
transferului unei p r i din cota de contribu ie aferent  primului pilon c tre cel de-
al doilea. Cel de-al doilea pilon va avea un efect asupra m rimii veniturilor 
pensionarilor (prin ad ugare la pensia din pilonul 1 � PAYG) peste cel pu in dou  
� trei decenii. Din experien a de pân  acum, de altfel foarte redus , s-au conturat 
unele temeri legate de: gradul sc zut de acoperire a popula iei, atât în cadrul 
primului pilon, dar mai ales în cadrul celui de-al doilea; costurile de tranzi ie de 
la vechiul la noul sistem, lipsa de transparen  i teama de fraude, impactul 
asupra anumitor grupuri (de exemplu, pentru cei cu salarii mici).  

 
4. Concluzii 

Evalu rile menite s  releve tendin ele de pân  acum în procesul de 
reformare a sistemelor de pensii din rile europene i m sura în care ele sunt 
orientate spre obiectivele MDC referitoare la adecvabilitate, sustenabilitate i 
modernizare, par a conduce, dup  p rerea noastr , c tre ideea potrivit c reia 
elementul fundamental de reper este sustenabilitatea financiar .  

Obiectivele referitoare la adecvabilitate i modernizare sunt de rang 
secundar. Aceast  apreciere se bazeaz  pe faptul c , în majoritatea rilor, 
pensiile au crescut mai pu in i vor cre te mai lent decât salariile (rate de 
înlocuire în sc dere). Obiectivele privind modernizarea (nevoia de adaptare a 
sistemelor de pensii la modific rile pe pia a muncii i realizarea treptat  a unei 
apropieri a nivelului de trai al pensionarilor de sex masculin i respectiv feminin) 
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intesc, în fond, tot c tre asigurarea sustenabilit ii financiare. Aceast  orientare 
este, în bun  m sur , justificat  de faptul c , f r  o sustenabilitate financiar  de 
durat , sistemele nu pot oferi pensii adecvate.  

Adecvabilitatea pensiilor r mâne o problem  esen ial  pentru viitor. În 
plus, experien a recent  a unor ri, în care pensiile complementare sunt 
puternic dezvoltate i au un rol important în formarea veniturilor pensionarilor 
(cazul Regatului Unit), a ar tat c  exist  riscuri majore pentru sustenabilitatea 
acestei componente, cu efecte negative asupra situa iei pensionarilor.  
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Pe termen lung, cre terea economic  este puternic condi ionat  de 
modalit ile concrete prin care se realizeaz  acumularea capitalului. Respectivul 
proces se realizeaz  în func ie de gradul de dezvoltare al aparatului productiv, 
precum i de caracteristicile cadrului institu ional. Un exemplu în acest sens este 
oferit de dinamica economiei României în cea de-a doua jum tate a secolului al 
XX-lea. Evolu ia contorsionat  a cadrului institu ional în perioada men ionat , pe 
fondul desf ur rii procesului de industrializare i ulterior de începere a tranzi iei 
spre societatea postindustrial  i-a pus în mod decisiv amprenta asupra 
regimului acumul rii i al eficien ei cu care a fost utilizat capitalul. 

 
1. Interdependen a dintre caracteristicile cadrului 

institu ional i regimul acumul rii 

La prima vedere, acumularea capitalului reprezint  un consum amânat în 
perioada prezent  cu scopul asigur rii men inerii i chiar sporirii nivelului 
consumului în viitor. Drept urmare, acumularea în sine i posibilit ile de 
accelerare a respectivului proces se suprapune în foarte mare m sur  cu 
capacitatea de a produce bog ie. Din acest motiv, procesul de acumulare a 
capitalului este, în orice etap  a evolu iei economice i sociale a unei ri, 
modelat de cadrul institu ional existent. În aceste condi ii, se poate vorbi de 
existen a unui regim al acumul rii, strâns legat de regimul produc iei i al 
cre terii productivit ii muncii1. Corolarul utiliz rii no iunii de regim al acumul rii 
este c , în condi ii normale, un anumit tip de mecanism economic tinde s  
genereze un tip specific de corela ie dintre acumulare i consum sau un anumit 
set de criterii de modelare a expansiunii activit ii economice i a viziunii 
referitoare la sensul ac iunii agen ilor economici i a m rimii intervalului de 
optimizare a efectelor induse de cre terea economic 2. În realitate, avem de a 

                                                            
1 De regul  prin no iunea de �regim� se în elege modul de func ionare a unui sistem economic 

în condi ii istorice date. Aceasta înseamn  c , pornindu-se de la paradigma sociotehnic  a 
respectivului sistem, i de la perspectivele de evolu ie în viitorul previzibil, se poate asigura 
o anumit  coeren  a deciziilor adoptate de agen ii economici sau de alte foruri de 
reglementare a activit ii economice. În func ie de gradul de structurare a cadrului 
institu ional, se poate asigura o evolu ie previzibil  sau o anumit  stabilitate în timp a 
dinamicii unor indicatori precum rata rentabilit ii, ponderea investi iilor în venitul na ional 
sau PIB, substitu ia dintre factorii de produc ie, ritmul de cre tere a productivit ii muncii 
sau a productivit ii totale a factorilor, corela ia dintre salariul mediu i productivitatea 
muncii etc. 

2 No iunea de �regim� are consecin e notabile asupra modului în care este v zut  cre terea 
economic . Practic, este vorba de o pozi ie intermediar  între viziunea neoclasic  i 
viziunea evolu ionist . 

Aplicarea no iunii de �regim� subliniaz  faptul c  datorit  existen ei unor �epoci tehnologice� 
i a unor metode specifice de organizare a produc iei i a muncii în derularea procesului de 
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face cu dou  fa ete ale unui regim al acumul rii i anume: a) o fa et  �construit � 
determinat  de natura mecanismului economic existent la un moment dat i b) 
o fa et  �concret �, care apare ca urmare a interac iunii dintre caracteristicile 
mecanismului economic, reac iile din mediul social la func ionarea mecanismului 
economic, starea aparatului productiv i constrângerile exercitate de mediul 
extern. Un grad ridicat de fiabilitate a mecanismului economic duce în mod 
normal la o stabilitate a ratei acumul rii în raport cu totalul valorii ad ugate sau 
a valorii nou-create, concomitent cu operarea unor modific ri ale aparatului 
productiv în concordan  cu logica schimb rilor tehnologice, asigurarea 
coeziunii sociale i men inerea competitivit ii externe a economiei na ionale. 
Fiabilitatea mecanismului economic este în foarte mare m sur  condi ionat  de 
claritatea cu care este definit  natura drepturilor de proprietate i de coeren a 
modalit ilor de coordonare a activit ilor desf urate de agen ii economici. De 
asemenea, nu trebuie ignorat faptul c  în caracterizarea regimului acumul rii 
este necesar s  se aib  în vedere starea general  a sistemului economic. Astfel, 
se pot identifica trei mari tipuri de st ri, respectiv:  

1) o stare de tranzi ie de la un tip de mecanism economic la altul, în 
care raporturile dintre principalele variabile macroeconomice pot prezenta 
varia ii considerabile; 

2) o stare în care mecanismul economic este relativ consolidat, ceea 
ce creeaz  premisele unui regim stabil al acumul rii; 

3) o stare de criz  a mecanismului economic, care are drept consecin  
distorsiuni în regimul acumul rii care se manifest  prin reducerea considerabil  
a eficien ei acumul rii sau/ i imposibilitatea asigur rii unei rate a acumul rii apte 
s  determine atingerea ratei �naturale� de cre tere economic  i adaptarea 
aparatului productiv la noi provoc ri generate de modificarea tehnologiilor sau 
de remodelarea mediului economic interna ional. 

În cea de-a doua jum tate a secolului al XX-lea, economia României a 
fost martora tuturor celor trei principale st ri ale unui sistem economic, în mod 
concret economia de comand , i apoi derularea celei mai mari p r i a 
                                                            

cre tere economic  se poate ob ine, pentru perioade limitate de timp, o anumit  stabilitate 
a raporturilor dintre principalele variabile macroeconomice, ceea ce ar apropia sistemul 
economic de o stare de echilibru. Apoi, o dat  ce factorii care au determinat respectiva 
stare de echilibru nu mai pot, din diferite motive, s  ac ioneze, are loc trecerea spre un alt 
regim de func ionare a economiei.  

În concep ia neoclasic  se adopt  ipoteza unicit ii comportamentului individului, considerat 
ca fiind ra ional, indiferent de condi iile concrete. Drept urmare, se ajunge la concluzia c  
se poate ob ine, pe termen lung, o cre tere economic  echilibrat  în contextul unui ritm 
constant de cre tere al productivit ii muncii, ceea ce ar avea drept consecin  
reproducerea cu foarte mici modific ri a structurii economice ini iale, dar pe o scar  extins . 

În modelele evolu ionare se porne te de la premisa unor continue modific ri a structurii 
economiei în func ie de caracterul i intensitatea schimb rilor tehnologice i /sau ale 
mediului înconjur tor. (cf. R. Boyer, M. Juliard - The New Endogenous Growth versus a 
Productivity Regime Approach, CEPREMAP, Paris, 1992). 
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procesului de transformare a economiei în direc ia implement rii mecanismelor 
concuren iale, ceea ce i-a pus în mod pregnant amprenta asupra regimului 
acumul rii.  

În evaluarea regimului acumul rii în România, în perioada analizat , este 
necesar  efectuarea unei compara ii între viziunea asupra rolului pe care 
acumularea capitalului îl are în sus inerea dezvolt rii economice în economia de 
comand  i respectiv în economia de pia  consolidat . 

Date fiind particularit ile apari iei i scopurilor declarate ini ial ale 
economiei de comand  i anume, realizarea într-o perioad  scurt  de timp a 
industrializ rii i asigurarea unei echit i sociale, pe fondul reprim rii ini iativei 
private i a înclina iei spre o semiautarhie, viziunea asupra rolului pe care 
acumularea capitalului îl are în sus inerea cre terii economice s-a apropiat 
foarte mult de concep ia economi tilor clasici.1. 

Faptul c  unul dintre izvoarele teoretice ale economiei de comand , a a 
cum s-a concretizat în spa iul central i est-european în secolul al XX-lea, a fost 
apropiat în bun  m sur  de viziunea economi tilor clasici referitoare la rolul 
acumul rii i a muncii productive pentru sus inerea dezvolt rii economiei, 
precum i faptul c  realizarea industrializ rii de baz  ap rea ca unul dintre 
principalele obiective care trebuiau îndeplinite, a determinat o predispozi ie a 
�mecanismului construit� al respectivului sistem economic spre o pondere 
ridicat  a fondului de acumulare în totalul venitului na ional i utilizarea acestuia 
pentru expansiunea prioritar  a produc iei ramurilor produc toare de bunuri de 
echipament2, indiferent de eficien a aloc rii resurselor. 
                                                            
1 O sintez  a principalelor concepte teoretice circumscrise procesului de acumulare a 

capitalului, a modelelor de analiz  i a eficien ei aloc rii respectivului factor de produc ie 
este realizat  în Anexa �Evolu ia conceptelor de economisiri, investi ii i eficien a acestora 
în gândirea economic � prezentat  la sfâr itul lucr rii i reprezint  un capitol al fazei din 
2005 a Programului CEEX �Dezvoltarea durabil  a României în context european i 
mondial. 

2 Respectivul tip de alocare a resurselor i implicit de modelare a evolu iei structurii produc iei 
sociale era în epoc  teoretizat sub forma legii � cre terii cu prec dere a produc iei 
mijloacelor de produc ie în raport cu produc ia bunurilor de consum�. În fapt, tipul de 
corela ie a dinamicii sectorului produc tor de bunuri de echipamente i respectiv a 
sectorului produc tor de bunuri de consum, care reie ea din �legea economic � amintit  
anterior reflecta o situa ie particular  a stadiului de dezvoltare relativ redus în care se aflau 
unele state est-europene în momentul impunerii economiei de comand  i contur rii 
industrializ rii ca obiectiv principal al evolu iei structurale a economiei. Dar în loc de a fi 
v zut  în mod nuan at ca o legitate cu ac iune temporar , respectiva construc ie teoretic  
a fost privit  ca una general-valabil . În consecin , în absen a unui feed-back, existent în 
economiile de pia , a ap rut i apoi s-a consolidat tendin a de ierarhizare a ramurilor în 
ceea ce prive te accesul la resurse nu în func ie de eficien a activit ii desf urate sau a 
efectelor de antrenare generate pe ansamblul economiei na ionale, ci în func ie de 
destina ia final  a produc iei. Privilegiile cele mai mari erau acordate ramurilor produc toare 
de bunuri de echipament, urmate de cele produc toare de materii prime i produse 
intermediare, iar cele mai pu ine activit ilor produc toare de bunuri de consum. 
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Aplicarea în practic  a tipului de mecanism economic men ionat anterior, 
pe fondul unui grad ridicat de centralizare al resurselor, dar i de reprimare a 
ini iativei private i a drepturilor i libert ilor cet ene ti, a dus, la începutul anilor 
�50, atât în România, cât i în alte ri central-europene la un ritm ridicat de 
cre tere al venitului na ional, dar i la apari ia i acutizarea în scurt timp a unor 
puternice distorsiuni între acumulare i consum. În aceste condi ii, la jum tatea 
anilor �50 forma �clasic � a economiei de comand  a cunoscut un prim val de 
crize, care au c p tat cele mai acute manifest ri în Polonia i Ungaria.  

Drept urmare, au fost ini iate o serie de reforme care au încercat s  reduc  
decalajul dintre dinamica ramurilor produc toare de bunuri de echipament i 
dinamica ramurilor produc toare de bunuri de consum. Schimb rile adoptate în 
raport cu modelul ini ial al economiei de comand  au fost efectuate fie prin 
restrângerea pe cale administrativ  a expansiunii proceselor investi ionale, fie 
prin relaxarea chingilor planific rii centralizate, acordarea unei anumite 
autonomii întreprinderilor i sporirea rolului pre urilor sau altor elemente ale 
pie ei în reglarea evolu iei activit ii economice. 

Dar respectiva �înnoire� a mecanismelor economiei de comand  nu a dat 
rezultatele scontate în ceea ce prive te asigurarea unui regim al acumul rii care 
s  genereze o cre tere economic  durabil . Experien a istoric  a relevat faptul 
c  atunci când economia de comand  a operat sub o form  �reformat �, s-a 
conturat o tendin  de reducere a ratei acumul rii sub un nivel care ar fi asigurat 
un ritm rapid de cre tere economic  pe termen lung. i aceasta deoarece 
introducerea unor elemente de coordonare �prin pia � a activit ii economice în 
condi iile propriet ii de stat a fost de natur  s  stimuleze cre terea mai rapid  
a salariilor i neglijarea importan ei pe care investi iile o au pentru asigurarea 
echilibrului economic.  

În aceste condi ii, pe parcursul func ion rii în spa iul central i est-
european a economiei de comand , aceasta a pendulat între forma �clasic-
rigid � i cea �reformat-relaxat �. Combinarea dintre cele dou  forme de 
economie men ionate anterior în rile care au fost supuse respectivului 
experiment a fost condi ionat  atât de factori obiectivi, cum ar fi nivelul de 
dezvoltare a economiei sau structura demografic , cât i de factori subiectivi, 
cum ar fi tradi iile industriale anterioare impunerii economiei de comand , 
aspira iile popula iei referitoare la nivelul i ritmul de cre tere a nivelului de trai, 
concep ia factorului politic referitoare la metodele de solu ionare a problemelor 
care au ap rut pe parcursul maturiz rii economiei de comand . 

În cea mai mare parte a celei de a doua jum t i a secolului al XX-lea, 
economia de pia  în forma sa consolidat  din rile dezvoltate a func ionat sub 
paradigma keynesian . Dar chiar i în condi iile stimul rii consumului, se poate 
aprecia c  regimul acumul rii a fost relativ stabil, ceea ce a favorizat realizarea 
unor continue schimb ri în aparatul productiv i implicit asigurarea premiselor 
pentru o cre tere economic  pe termen lung.  
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Desf urarea în ultimul deceniu al secolului al-XX-lea a procesului de 
reimplementare a mecanismelor economiei de pia  în România i în celelalte 

ri central i est-europene a determinat sensibile muta ii în fizionomia 
procesului de acumulare a capitalului. În contextul deschiderii economiei, al 
stimul rii ini iativei private, dar i al diferen ierii rapide a veniturilor, ceea ce a 
dus la manifestarea efectului de demonstra ie în domeniul consumului, regimul 
acumul rii a suferit muta ii însemnate atât în ceea ce prive te partea din PIB 
destinat  form rii brute a capitalului, cât i în ceea ce prive te structura acestuia. 
Renun area brusc  la capitalul organiza ional al economiei de comand  a f cut 
ca multe dintre capacit ile productive s  nu mai poat  fi utilizate. Pe de alt  
parte, în contextul unor puternice presiuni infla ioniste, determinate de 
liberalizarea pre urilor i a lipsei unor prevederi clare ale rela iilor de proprietate, 
s-a asistat în cursul primilor ani ai procesului de transformare a economiei la o 
decapitalizare a firmelor mai ales în ceea ce prive te capitalul circulant. Aceste 
evolu ii au constituit ulterior cauzele unor persistente blocaje în redemararea 
activit ii economice1. 

În concluzie, se poate afirma c , pe parcursul celei de-a doua jum t i a 
secolului al XX-lea, în România, regimul acumul rii capitalului a fost puternic 
influen at de cadrul institu ional, atât sub aspectul ponderii form rii brute a 
capitalului în indicatorul sintetic al cre terii economice (venitul na ional sau 
produsul intern brut), cât i al eficien ei cu care au fost utilizate resursele alocate 
pentru sporirea volumului de capital fix i circulant. 

                                                            
1 O analiz  a cauzelor, formelor de manifestare i a consecin elor blocajelor din economia 

româneasc  de la începutul anilor �90 este realizat  în lucrarea Gh. Zaman, C. Ciutacu, Gr. 
Vâlceanu (coord.) - Blocaje în economia de tranzi ie a României, Editura Tehnic , 
Bucure ti, 1997. 



 

2. Eficien a aparent  a acumul rii capitalului  
în perioada 1950-1990 

Datele statistice referitoare la regimul acumul rii pe parcursul func ion rii 
economiei de comand  sunt disponibile pe intervale cincinale. Potrivit acestora, 
ponderea fondului de dezvoltare în venitul na ional a fost de 24,3% între 1951 i 
1955, de 17,1% între 1956 i 1960, de 25,5% între 1961 i 1965, de 29,5% între 
1966 i 1970, de 33,7% între 1971 i 1975, de 36,0% între 1976 i 1980, de 
30,7% între 1981 i 1985 i de 25,7% între 1986 i 1989. Chiar dac  respectivul 
indicator a fost sensibil influen at de sistemul pre uri, care pe perioade lungi de 
timp a avantajat industria i a dezavantajat agricultura, varia ia acestuia relev  
prioritatea acordat  consumului în cincinalul 1956-1960, dup  for area 
proceselor investi ionale în primii ani ai cincinalului anterior i revenirea la o rat  
a acumul rii relativ ridicat  în cursul deceniului 1960-1970. Încercarea de 
accelerare a dezvolt rii economiei i cu deosebire a industriei în deceniul 1971-
1980, a fost acompaniat  de m rirea considerabil  a ratei acumul rii la peste 
33%. În perioada 1981-1989, tendin a de reducere a ratei acumul rii a 
reprezentat un reflex al accentu rii blocajelor economiei de comand , dar i al 
faptului c  achitarea datoriei externe a redus considerabil posibilit ile de 
alocare a valorii nou-create spre formarea brut  de capital. Varia ia ratei 
acumul rii nu a avut întotdeauna acela i sens cu cel al venitului na ional, ceea 
ce sugereaz  faptul c  eficien a aparent  a înnoirii i sporirii stocului de capital 
fix i circulant s-a modificat semnificativ în timp. 

Pentru evaluarea eficien ei aparente a acumul rii capitalului în prezentul 
studiu s-a inut seama de faptul c  datele statistice disponibile sunt calculate pe 
perioade cincinale. Apoi, pornind de la modelul lui Domar, a fost definit  eficien a 
aparent  a acumul rii capitalului ca fiind raportul dintre ritmul mediu de cre tere 
a venitului na ional i rata acumul rii. De asemenea, au fost avute în vedere 
efectele în timp ale acumul rii capitalului. Astfel, a fost adoptat  ipoteza c  
efectul ratei acumul rii asupra ritmului de cre tere al venitului na ional este de 
100% pe parcursul respectivului cincinal i cu un lag de un an, de 80% pentru 
un lag de doi ani, de 60% pentru un lag de trei ani, de 40% pentru un lag de 
patru ani i de 20% pentru un lag de cinci ani. Pentru opera ionalizarea 
respectivului model de analiz  este necesar s  se calculeze ritmurile anuale 
mobile de cre tere a venitului na ional aferente intervalelor cincinale (Ramcvnc). 

Calculul valorilor indicatorului Ramcvnc pentru perioada 1951-1990, 
relev  ritmul înalt, dar totu i instabil al cre terii economice în anii �50 (tabelul 
nr. 1). 

În anii �60 se constat  o stabilitate mai mare a expansiunii venitului 
na ional, pentru ca, în prima parte a anilor �70, s  se asiste la valori de peste 
10% ale Ramcvnc. Începând cu a doua jum tate a anilor �70, în contextul 
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multiplic rii blocajelor economiei de comand , al apari iei celui de al doilea oc 
petrolier, dar i al altor modific ri în mediul economic interna ional, valorile 
indicatorului men ionat anterior se diminueaz  continuu, cu excep ia intervalului 
1982-1986, ajungând s  fie negative în perioada 1985-1989 i 1986-1990. 

 
Tabelul nr.1 

Ritmurile de cre tere anuale mobile ale venitului na ional aferente 
intervalelor cincinale (Ramcvnc) în perioada 1951-1990 

% 
Perioada Ramcvnc Perioada Ramcvnc 

1951-1955 13,94 1969-1973 9,67 
1952-1956 6,32 1970-1974 10,66 
1953-1957 8,61 1971-1975 10,48 
1954-1958 6,26 1972-1976 10,84 
1955-1959 9,04 1973-1977 10,58 
1956-1960 6,90 1974-1978 9,87 
1957-1961 10,63 1975-1979 8,67 
1958-1962 8,27 1976-1980 7,54 
1959-1963 9,57 1977-1981 5,19 
1960-1964 9,27 1978-1982 4,26 
1961-1965 9,03 1979-1973 4,03 
1962-1966 9,01 1980-1984 4,03 
1963-1967 9,64 1981-1985 2,96 
1964-1968 9,08 1982-1986 3,68 
1965-1969 8,27 1983-1987 2,99 
1966-1970 8,50 1984-1988 1,39 
1967-1971 8,42 1985-1989 -1,51 
1968-1972 8,92 1986-1990 -3,35 

Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

Varia iile ritmului de cre tere a venitului na ional i ale propor iei resurselor 
alocate pentru sporirea volumului capitalului au influen at în mod sensibil 
eficien a aparent  a acumul rii. Astfel, dac  se are în vedere un lag de 0 ani, 
coeficientul eficien ei aparente a acumul rii ia valori cuprinse între 0,57349 în 
perioada 1951-1955 i 0,096364 în perioada 1981-1985 (tabelul nr. 2). 

Se observ  c  eficien a aparent  a acumul rii a avut o tendin  de 
sc dere, excep ia fiind consemnat  în perioada 1971-1975. Nivelul eficien ei 
aparente a acumul rii a fost influen at pozitiv de intensificarea ritmului de 
cre tere economic , dar i de reducerea ratei acumul rii. Este de men ionat c  
indicatorul men ionat anterior nu este scutit de anumite paradoxuri, legate de 
viziunea pe termen scurt pe care o genereaz . 
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Tabelul nr. 2  
Eficien a aparent  a acumul rii capitalului în România pe intervale 

cincinale în perioada 1951-1990 
 

Perioada Lag 0 ani Lag 1 an Lag 2 ani Lag 3 ani Lag 4 ani Lag 5 ani 
1951-1955 0,57349 0,260231 0,283293 0,154456 0,148795 0,056768 
1956-1960 0,403351 0,621749 0,386993 0,335868 0,216867 0,105664 
1961-1965 0,354285 0,353141 0,302469 0,21368 0,129789 0,066664 
1966-1970 0,288123 0,285265 0,241822 0,196596 0,144566 0,07106 
1971-1975 0,311018 0,321639 0,25119 0,175648 0,102967 0,044749 
1976-1980 0,209452 0,144105 0,094729 0,067228 0,04482 0,016435 
1981-1985 0,096364 0,11973 0,077795 0,027155 -0,01969 -0,02184 
1986-1990       

Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

Acest lucru face ca în perioadele în care se reduce rata acumul rii i se 
stimuleaz  consumul, nivelul eficien ei aparente a acumul rii s  înregistreze 
valori relativ ridicate, exemplul relevant în acest sens constituindu-l perioada 
1956-1960.  

Constatarea anterioar  este valabil  mai cu seam  atunci când se are în 
vedere un lag al proceselor investi ionale de un an i respectiv doi ani. Astfel, 
eficien a aparent  a acumul rii înregistreaz  o sporire în perioada 1956-1960 i 
1971-1975. Atunci când se iau în considera ie lag-uri de patru i respectiv cinci 
ani, nivelul indicatorului înregistreaz  cele mai ridicate valori în intervalul 1956-
1960, dup  care urmeaz  o continu  descre tere, cu excep ia perioadei 1966-
1970. 

Din acest motiv, în evaluarea eficien ei ratei acumul rii este necesar s  
se aib  în vedere i al i indicatori care s  reflecte nu numai ritmul mediu de 
cre tere a venitului na ional, ci i stabilitatea în timp i forma traiectoriei acestuia. 
Pentru atingerea respectivului obiectiv se poate apela i la indicatori precum 
ritmul reprezentativ, coeficientul de corela ie dintre logaritmii indicilor cu baz  
fix  ai venitului na ional sau valoarea propriu-zis  a ritmului progresului tehnic 
neîncorporat aferent venitului na ional. Compararea valorilor absolute ale 
ritmului mediu anual i a ritmului reprezentativ al venitului na ional relev  o 
traiectorie concav  a cre terii economice în perioada 1951-1955 i 1976-1980. 
Se reflect  în mod indirect nesustenabilitatea cre terii economice generate de 
manifestarea unui accentuat voluntarism în alocarea resurselor, de nesocotirea 
realit ilor social-economice i înc lcarea libert ilor cet ene ti în primul caz, 
precum i de epuizarea resurselor modelului de dezvoltare a economiei aplicat 
în cincinalul anterior în cel de al doilea caz (tabelul nr. 3). 

În celelalte perioade cincinale, forma traiectoriei de evolu ie a venitului 
na ional a fost cea convex , ceea ce relev  faptul c  metodele de coordonare 
centralizat-birocratic  tindeau, în cadrul intervalului de planificare, s  stimuleze 
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mai mult sau mai pu in for at accelerarea ritmului de expansiune a activit ii 
economice. O men iune aparte este necesar s  fie f cut  pentru perioada 1986-
1990, în care evolu ia dup  o traiectorie convex  a venitului na ional în sensul 
descre terii reflect  adâncirea crizei respectivului sistem economic. 

 
Tabelul nr. 3  

Ritmul mediu anual de cre tere a venitului na ional i factorii 
determinan i ai valorii propriu-zise a ritmului progresului tehnic 

neîncorporat, pe intervale cincinale în România, în perioada 1951-1990 
% 

Perioada Rm Rr Cv (lnVN)/Cv(t) R(lnVN;t) g 
1951-1955 13.94 15.38 66,129 95,234 9,0086 
1956-1960 6.90 4.59 219,962 98,767 9,7463 
1961-1965 9.03 8.62 106,720 99,122 7,5090 
1966-1970 8.50 8.40 95,282 99,653 7,6587 
1971-1975 10.48 10.28 105,743 99,937 10,3410 
1976-1980 7.54 8.64 78,391 99,269 6,4499 
1981-1985 2.96 2.90 153,360 95,808 4,1977 
1986-1990 -3.35 -1.00 -559,580 -90,137 -5,0550 

Rm= ritmul mediu annual de cre tere a venitului na iona; 
Rr= ritmul reprezentativ de cre tere a venitului na ional; 
Cv (lnVN)/Cv(t) =raportul dintre coeficientul de varia ie a logaritmilor indicilor cu baz  
fix  ai venitului na ional i coeficientul de varia ie a factorului timp; 
R(lnVN;t) = coeficientul de corela ie dintre logaritmii indicilor cu baz  fix  ai venitului 
na ional i factorul timp; 
g= valoarea propriu-zis  a ritmului progresului tehnic neîncorporat aferent venitului 
na ional 
Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

Considera iile anterioare referitoare la forma traiectoriei de evolu ie a 
venitului na ional sunt înt rite de valorile raportului dintre coeficientul de varia ie 
a logaritmilor indicilor cu baz  fix  ai venitului na ional i coeficientul de varia ie 
a factorului timp. Respectivul indicator are valori mai mici decât 100% atunci 
când traiectoria este concav  i mai mari de 100% dac  traiectoria este 
convex . Excep ia de la regul  o constituie intervalul 1966-1970, când, de i 
raportul dintre ritmul mediu i ritmul reprezentativ indic  o traiectorie convex , 
raportul dintre coeficientul de varia ie a logaritmilor indicilor cu baz  fix  ai 
venitului na ional i coeficientul de varia ie a factorului timp este mai mic decât 
100%. 

Pe de alt  parte, calculul coeficientului de corela ie dintre logaritmii 
indicilor cu baz  fix  ai venitului na ional i factorul timp arat  c  acesta ia valori 
de peste 95%, ceea ce duce la concluzia c  abaterile de la o dinamic  
exponen ial  a venitului na ional au avut intensit i reduse. Demn de remarcat 
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este faptul c  în anii �60 i �70 indicatorul men ionat anterior a fost mai mare de 
99%. În anii �80, pe m sur  ce blocajul economiei de comand  se accentua, a 
avut loc nu numai o reducere a ritmului de cre tere a venitului na ional, ci i o 
diminuare a stabilit ii în timp a nivelului activit ii economice. 

În aceste condi ii, valoarea propriu-zis  a ritmului progresului tehnic 
neîncorporat, care cumuleaz  influen ele atât ale ritmului cre terii economice 
cât i ale stabilit ii acesteia în timp, este cea mai ridicat  în intervalul 1971-
1975, respectiv de 10,341%. În anii �50, m rimea indicatorului men ionat anterior 
a fost de circa 9%, iar în anii �60 de circa 7%, pentru ca, pe m sura intr rii 
economiei de comand  în faza sa descendent , s  se reduc  la 6,45% în 
intervalul 1976-1980, la 4,20% în intervalul 1981-1985 i la �5,05% în intervalul 
1986-1990.  

În concluzie, se poate afirma c  în func ie de fazele evolu iei economiei 
române ti, varia ia ratei acumul rii a avut efecte diferen iate. Astfel, reducerea 
ponderii fondului de dezvoltare în venitul na ional în perioada 1956-1960 a avut 
ca efect o sporire vizibil  eficien ei aparente a acumul rii pe termen scurt, dar în 
anii �60 a avut loc o moderare a ritmului de cre tere economic  în compara ie 
cu deceniul anterior. Majorarea sensibil  a ratei acumul rii la începutul anilor �70 
a avut ca efect pe termen scurt o intensificare a ritmului de cre tere economic  
i o sporire a stabilit ii acesteia în timp. Pe termen mai lung, îns , continuarea 

respectivei orient ri de politic  economic  f r  a se acorda cuvenita aten ie 
eficien ei utiliz rii resurselor i modific rilor ap rute în mediul economic 
interna ional i în cadrul aparatului productiv al rilor celor mai dezvoltate, au 
determinat reducerea i apoi blocarea posibilit ilor de cre tere economic . 

În evaluarea impactului pe care rata acumul rii l-a avut asupra ritmului de 
cre tere economic , este necesar s  se aib  în vedere metodologia utilizat  în 
perioada analizat . Astfel, partea alocat  din venitul na ional reprezenta doar o 
parte a form rii brute a capitalului, cealalt  component  fiind reprezentat  de 
amortizarea capitalului fix. În func ie de rata acumul rii din perioadele 
anterioare, dar i de politica referitoare la durata normat  de utilizare a 
capitalului fix, raportul dintre valoarea amortiz rii capitalului fix i valoarea p r ii 
din venitul na ional destinat  acumul rii de capital a prezentat modific ri 
sensibile, fiind de 43,3% în 1950, de 53,9% în 1960, de 49,9% în 1970, de 29,5% 
în 1980, de 45,3% în 1985, de 94,3% în 1989, de 53,2% în 1990. De regul , 
sporirea rolului amortiz rii în formarea brut  a capitalului a avut loc dup  sc deri 
ale ratei acumul ri. De asemenea, au avut loc importante modific ri ale structurii 
form rii brute a capitalului. Astfel, investi iile de înlocuire, finan ate prin 
intermediul fondului de amortizare, au reprezentat circa o treime din formarea 
brut  a capitalului în anii �50 i �60, pentru ca apoi s - i reduc  ponderea în anii 
�70 (tabelul nr. 4). În anii �80, ponderea acestei surse de finan are a sporit în 
contextul limit rii posibilit ilor de sus inere a unei rate ridicate a acumul rii. 
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Tabelul nr. 4  
Structura form rii brute a capitalului în România în perioada 1950-1990 

% 
Anul Investi ii de înlocuire Investi ii nete Varia ia stocur-

ilor 
1950 30,2 21,7 48,1 
1960 35,0 51,4 13,6 
1970 33,3 51,6 15,1 
1980 22,8 63,8 13,4 
1985 31,2 60,1 8,7 
1989 48,5 62,3 -10,9 
1990 34,7 23,5 41,8 

Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

Investi iile nete i-au sporit substan ial ponderea în formarea brut  a 
capitalului de la circa o cincime în anul 1950 la mai mult de jum tate în anul 
1960, nivel care s-a men inut în deceniul 1960-1970. În anii �70, sporirea ratei 
acumul rii a determinat cre terea ponderii investi iilor nete la peste 60%, nivel 
care se va men ine pe parcursul anilor �80. Tendin a de sporire a importan ei 
relative a investi iilor nete în formarea brut  a capitalului, chiar i în condi iile 
unei varia ii semnificative a ratei acumul rii, a putut s  apar  datorit  faptului c  
sporirea relativ  a stocurilor materiale a fost mult mai lent  decât cea a 
investi iilor brute, ceea ce a f cut ca ponderea acestora s  se reduc  de la 
48,1% în 1950, la 15,1% în 1970, la 13,4% în 1980 i la �10,9% în 1989. 
Respectiva evolu ie este un rezultat al concep iei care a dominat pe parcursul 
economiei de comand  care considera c  �fondurile fixe reprezentau partea cea 
mai important  a avu iei na ionale� i deci se stimula procesul investi ional. În 
schimb, majorarea capitalului circulant era într-o anumit  m sur  restric ionat , 
ca m sur  de control al activit ii agen ilor economici. 

În cursul anului 1990, care poate fi considerat ca un an al �socialismului 
descentralizat�, structura form rii brute a capitalului s-a modificat considerabil. 
Distrugerea rapid  a vechilor metode de coordonare a activit ii economice i 
gradul ridicat de incertitudine al statutului propriet ii au determinat o sporire 
brusc  a ponderii major rii stocurilor în formarea brut  a capitalului, concomitent 
cu diminuarea de peste 2,5 ori a ponderii investi iilor nete.  

Evaluarea impactului pe care acumularea capitalului l-a avut în sus inerea 
cre terii economice poate fi mai corect apreciat  dac  se coreleaz  formarea 
brut  a capitalului cu dinamica produsului intern brut. 

 



 

3. Corela ia dintre structura form rii brute a capitalului 
i dinamica PIB în perioada 1980-2000 

Raportat la valoarea PIB, formarea brut  a capitalului fix care cumuleaz  
investi iile de înlocuire i investi iile nete, reprezenta în 1980 mai mult de o treime 
din PIB, dup  care a înregistrat o accentuat  diminuare, atingând 29,86% în 
1989. Declan area procesului de transformare a economiei i apoi intrarea în 
prima recesiune transforma ional  a contribuit la o i mai mare reducere a valorii 
respectivului indicator, care a atins un minim de 14,28% în anul 1991 
(tabelul nr. 5).  

În contextul unei evolu ii sinuoase a economiei, concretizat  prin 
relansarea cre terii economice între 1993-1996 i a doua recesiune transfor-
ma ional  din 1997-1999, evolu ia ponderii form rii brute a capitalului în PIB a 
avut un caracter pro-ciclic.  

Tabelul nr. 5  
Structura acumul rii în perioada 1980-2000 

% 

An Pondere FBC în 
PIB 

Pondere VS în 
PIB VS/FBC 

1980 34,50 5,33 15,46 
1981 33,56 2,74 8,17 
1982 29,75 3,97 13,35 
1983 30,01 4,02 13,39 
1984 29,98 4,18 13,94 
1985 30,13 2,89 9,58 
1986 29,69 4,70 15,82 
1987 29,05 2,77 9,53 
1988 28,03 0,36 1,29 
1989 29,86 -3,08 -10,30 
1990 19,79 10,46 52,83 
1991 14,28 14,78 103,50 
1992 14,85 16,19 109,01 
1993 17,89 11,04 61,73 
1994 19,80 6,18 31,19 
1995 22,08 2,44 11,05 
1996 22,95 2,90 12,65 
1997 21,17 -0,54 -2,56 
1998 181,89 -0,42 -0,23 
1999 17,71 -1,63 -9,20 
2000 18,93 0,77 4,09 

Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
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Cre terea stocurilor a avut o tendin  de reducere a ponderii în PIB. În 
cursul recesiunii din 1990-1992 cre terea stocurilor de materiale a fost deosebit 
de ridicat , semnificând iner ia aparatului productiv i inadaptarea acestuia la 
noile condi ii. Ie irea din starea de recesiune, în anul 1993, s-a f cut în condi iile 
unei men ineri a sporirii notabile a cre terii stocurilor materiale, care a 
reprezentat 11,04%. Ulterior, cre terea stocurilor a reprezentat frac iuni tot mai 
mici din PIB. În cursul recesiunii din 1997-1999, stocurile materiale au sc zut în 
mod absolut.  

Evolu ia contorsionat  atât a dinamicii PIB, cât i a ponderii form rii brute 
a capitalului au influen at eficien a aparent  a acumul rii capitalului, pentru 
calculul c reia vom folosi un model de tip Domar cu un lag de un an. În perioada 
1980-1989, cele mai ridicate valori ale eficien ei aparente ale acumul rii 
capitalului sunt cele corespunz toare anilor 1981, 1982 i 1983 (tabelul nr. 6).  

Tabelul nr. 6  
Eficien a aparent  a form rii brute a capitalului în România  

în perioada 1980-2000 
% 

An Pondere FBC în 
PIB Modificare PIB Eficien a aparent  

a acumul rii 
1980 39,83 0,10 0,25 
1981 36,30 4,00 11,02 
1982 33,72 6,10 18,09 
1983 34,03 5,90 17,34 
1984 34,16 -0,10 -0,29 
1985 33,02 2,40 7,27 
1986 34,39 0,80 2,33 
1987 31,82 -0,50 -1,57 
1988 28,39 -5,80 -20,43 
1989 26,79 -5,80 -21,65 
1990 30,25 -12,90 -42,65 
1991 29,06 -8,80 -30,28 
1992 31,05 1,50 4,83 
1993 28,93 3,90 13,48 
1994 25,97 7,10 27,33 
1995 24,52 3,90 15,91 
1996 25,85 -6,10 -23,59 
1997 20,63 -4,80 -23,27 
1998 181,47 -1,20 -0,66 
1999 16,08 1,80 11,20 
2000 19,70 5,30 26,90 

Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
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În 1988 i 1989, în condi iile reducerii PIB, nivelul respectivului indicator 
ia valori puternic negative, ceea ce este un reflex al crizei pe care o traversa 
economia rii noastre. 

Intrarea în prima recesiune transforma ional  a determinat o accentuare 
a valorii negative a eficien ei aparente a acumul rii capitalului. Apoi, reluarea 
cre terii PIB conduce la valori pozitive ale indicatorului, cea mai mare fiind cea 
corespunz toare anului 1994. În cursul celei de a doua recesiuni transforma io-
nale se ating pentru anii 1996 i 1997 valori negative ale eficien ei aparente a 
acumul rii capitalului comparabile cu cele din anii 1988 i 1989. Parcurgerea 
unor etape importante ale procesului de restructurare i conturarea premiselor 
unei cre teri pe termen lung a PIB, au f cut ca nivelul indicatorului calculat 
pentru anul 2000 s  fie comparabil cu cel din anul 1994. 

Pentru aprofundarea analizei este recomandabil ca determinarea 
eficien ei form rii brute a capitalului s  se realizeze nu numai în raport cu 
modificarea produsului intern brut, ci i cu cea a cererii interne i a exportului 
net. În acest fel, se pot pune în eviden  mai bine o serie de aspecte ale 
regimului acumul rii capitalului. Ne referim la faptul c  formarea brut  a 
capitalului reprezint  în fapt o problem  a cererii interne, care are loc pe fondul 
unui anumit tip de echilibru extern1.  

Drept urmare, se poate scrie: 

1 0 0 1 0 0

0 0 0 0

( ) : ( ) :CI CI CI XN XN CIEfac
CI FBC CI FBC

 

CI1 i CI0 = valoarea cererii interne în anul analizat i anul precedent în pre urile 
anului precedent; 

XN1 i XN0= valoarea exportului net în anul analizat i anul precedent în pre urile 
anului precedent. 

De aici rezult  c  eficien a aparent  a form rii brute a capitalului poate fi 
descompus  în dou  componete i anume, componenta intern  (Efbci) i 
componenta extern  (Efbce) respectiv : 

1 0 0

0 0

( ) :CI CI CIEfbci
CI FBC

 

                                                            
1 Faptul c  produsul intern brut este suma dintre cererea intern  i exporturile nete este 

necesar s  fie avut în vedere atunci când este calculat  rata acumul rii în formula �clasic �, 
precum i evolu ia acesteia în timp. Drept urmare, pot fi identificate 8 tipuri de corela ii dintre 
dinamica produsului intern brut i cea a forn rii brute a capitalului ( a se vedea în acest 
sens F.M. Pavelescu - Impactul extinderii Uniunii Europene asupra corela iei dintre 
acumularea capitalului i cre terea economic , proiectul Dezvoltarea durabil  a României 
în context european i mondial, Programul CEEX, Institutul de Economie Na ional , 
Bucure ti, septembrie 2007). 
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1 0 0

0 0

( ) :
XN XN CI

Eface
CI FBC

 

De asemenea, formula eficien ei aparente a form rii brute a capitalului se 
mai poate scrie: 

1 0 0 1 0

0 0 1 0

( ) : *(1 )CI CI CI XN XNEfbc
CI FBC CI CI

 

În acest fel se eviden iaz  faptul c  valoarea eficien ei aparente a form rii 
capitalului este puternic influen at  de modificarea relativ  a cererii interne. 

Analiza ponderii form rii brute a capitalului în cererea intern  relev  valori 
ridicate, de peste 30% în cursul anilor 1980 (tabelul nr. 7).  

Tabelul nr. 7  
Nivelul mediu al modific rii relative anuale a cererii interne, a eficien ei 

aparente a form rii brute a capitalului i a componentelor sale în 
România, în perioada 1980-2000 

% 
Anul form rii brute a capi-

talului 1 0

0

CI CI
CI

0

0

FBC
CI

Efbc Efbci Efbce Efbce
Efbci

 

1980 -0,39 33,56 0,25 -1,15 1,40 -121,69 
1981 -0,37 32,81 11,02 -1,13 12,15 -1073,24 
1982 2,09 30,36 18,09 6,90 11,19 162,23 
1983 6,24 31,82 17,34 19,60 -2,26 -11,52 
1984 -1,37 31,69 -0,29 -4,31 4,02 -93,28 
1985 2,73 32,26 7,27 8,46 -1,19 -14,06 
1986 0,05 31,69 2,33 0,15 2,18 1472,22 
1987 -3,17 31,24 -1,57 -10,16 8,59 -84,55 
1988 1,28 30,97 -20,43 4,13 -24,56 -595,12 
1989 6,01 30,69 -21,65 19,59 -41,24 -210,53 
1990 -17,35 18,07 -42,65 -96,02 53,37 -55,58 
1991 -4,85 13,74 -30,28 -35,29 5,01 -14,19 
1992 -1,68 13,70 4,83 -12,29 17,12 -139,30 
1993 1,03 17,04 13,48 6,05 7,43 122,90 
1994 10,77 19,39 27,33 55,54 -28,21 -50,80 
1995 6,65 20,91 15,91 31,83 -15,92 -50,01 
1996 -7,23 21,17 -23,59 -34,13 10,54 -30,88 
1997 -4,00 19,77 -23,27 -20,24 -3,03 14,99 
1998 -4,13 16,82 -0,66 -24,53 23,87 -97,31 
1999 11,75 16,90 11,2 69,54 -58,34 -83,89 
2000 7,70 17,91 26,90 28,62 -1,72 -6,00 

Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
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Între 1980 i 1985 se poate detecta un ciclu trienal, pentru ca între 1985 
i 1989 formarea brut  a capitalului s - i reduc  imporatn a relativ  în 

generarea cererii interne. Declan area procesului de trasformare a economiei a 
avut ca rezultat o reducere considerabil  a propor iei form rii brute a capitalului 
în totalul cererii interne, minimul fiind atins în anul 1992. Ulterior, valoarea 
respectivului indicator are o tendin  de redresare, valoarea maxim  pentru anii 
1990, respectiv 20,91%, fiind atins  în anul 1995 în contextul unui ritm ridicat al 
cre terii cererii interne (10,77%).  

În aceste condi ii, componenta intern  a eficien ei aparente a form rii 
capitalului ia valori pe o plaj  mult mai larg  în anii 1990, (între �96,02% i 
69,54%) decât în anii 1980 (între �10,16% i 19,59%). Deoarece echilibrul 
extern a suferit pe parcursul celor 20 de ani analiza i perturb ri majore generate 
de caracterul politicii economice promovate sau de redefinirea corela iei dintre 
acumulare i consum, de cele mai multe ori componenta extern  are semn 
contrar în raport cu componenta intern  a eficien ei aparente a form rii 
capitalului. Valori pozitive ale ambelor componente se înregistreaz  în anii 1982, 
1986 i 1993, iar valori negative în anul 1997. 

 



 

4. Caracteristici ale proceselor investi ionale 

Acumularea capitalului este sensibil influen at  de dinamica proceselor 
investi ionale. În decursul celei de-a doua jum t i a secolului al XX-lea, în 
func ie de orientarea politicii economice, de posibilit ile de cre tere economic  
i de necesit ile de dezvoltare i restructurare a aparatului productiv, volumul 

investi iilor a prezentat varia ii anuale considerabile. În anul 2000, nivelul 
investi iilor era de 19,43 ori mai mare în termeni reali, comparativ cu anul 1950. 
Fluxurile investi ionale au fost inegal distribuite în timp. Astfel, nivelul 
respectivului indicator era, în 1962, de 6 ori mai mare decât cel din 1950, în 1976 
de 4,197 ori mai mare decât cel din 1962, în 1989 de 1,232 ori mai mare decât 
cel din 1976. În anul 2000, în termeni reali, volumul investi iilor reprezenta 62,6% 
în raport cu anul 1989. 

Dinamica investi iilor este necesar s  fie analizat  în corela ie cu ritmul 
cre terii economice. În explicitarea rela iei dintre dinamica investi iilor i ritmul 
cre terii economice este necesar s  se aib  în vedere faptul c  investi iile 
constituie atât un element al cererii din perioada curent , cât i unul dintre 
principalii factori care modeleaz  oferta în perioada urm toare. Din acest motiv, 
se pot identifica trei tipuri de corela ii între indicii anuali ai investi iilor i cei ai 
indicatorului sintetic al cre terii economice (produs intern brut sau venit na ional) 
i anume: 

a) corela ia simultan  între indicele investi iilor i indicele indicatorului 
sintetic al cre terii economice din anul curent. Indicele de devansare ob inut 
relev  tendin a de cre tere (dac  valoarea este mai mare de 100%) sau de 
diminuare (dac  valoarea este mai mic  de 100%) a ponderii investi iilor în 
indicatorul sintetic al cre terii economice în anul pentru care se efectueaz  
analiza. 

b) corela ia ex ante între indicele investi iilor din anul curent i indicele 
indicatorului sintetic al cre terii economice din anul precedent. Indicele de 
devansare astfel calculat relev  reac ia �optimist �, (dac  valoarea este mai 
mare de 100%) sau �pesimist �, (dac  valoarea este mai mic  de 100%) a 
investitorilor raportat  la evolu ia ritmului cre terii economice. 

c) corela ia ex post între indicele investi iilor din anul curent i indicele 
indicatorului sintetic al cre terii economice din anul urm tor. Indicele de 
devansare men ionat anterior red  informa ii asupra impactului pe care 
modificarea relativ  a volumului de investi ii din anul curent o are asupra 
principalului indicator de comensurare a cre terii economice din anul urm tor. 

Calculul tipurilor de corela ii dintre dinamica investi iilor i cea a 
indicatorului sintetic al cre terii economice men ionate anterior pentru perioada 
1950-1962 relev  o sporire sensibil mai rapid  a volumului investi iilor în raport 
cu venitul na ional, indicele de devansare fiind de 194,8%, ceea ce corespunde 
unui ritm mediu anual de devansare de 5,7% (tabelul nr. 8). 
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Tabelul nr. 8 
Corela ii între indicii anuali ai investi iilor i cei ai venitului na ional în 

România, în perioada 1951-1962 
 

An 
Indice in-

vesti ii 
(Inv) 

Indice ve-
nit 

na ional 
(VN) 

Corela ie 
simultan  

Inv-VN 

Corela ie 
ex-ante 
Inv-VN 

Corela ie 
ex-post 
VN-Inv 

1951 141,0 131,0 107,6  74,1 
1952 133,3 104,5 127,6 101,8 86,5 
1953 127,7 115,3 110,7 122,2 77,9 
1954 88,8 99,4 89,3 77,0 137,8 
1955 111,7 122,3 91,4 112,4 83,0 
1956 112,6 92,7 121,5 92,1 103,3 
1957 93,7 116,3 80,5 101,0 110,4 
1958 110,0 103,4 106,3 94,5 102,9 
1959 118,1 113,1 104,4 114,2 93,7 
1960 131,9 110,7 119,2 116,6 83,5 
1961 121,6 110,1 110,5 109,9 85,8 
1962 114,7 104,4 109,9 104,2 95,6 

1950-1962 600 308 194.8   
Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

Dinamica investi iilor a devansat-o pe cea a venitului na ional nu numai pe 
ansamblul perioadei, ci i în cazul a 9 dintre cei 12 ani avu i în vedere, excep iile 
fiind consemnate în anii 1954, 1955 i 1957. Evolu ia impetuoas  a volumului 
investi iilor a fost determinat  de voluntarismul politicii economice, fapt relevat 
de valorile indicilor anuali de corela ie ex-ante i ex-post. Se observ  c  indicii 
de corela ie ex-ante sunt mai mari de 100% în 8 cazuri, excep iile fiind 
consemnate în 1954,pe fondul reducerii volumului de investi ii i în anii 1955 i 
1957, datorit  faptului c  procesele investi ionale nu au urmat iner ia modific rii 
venitului na ional din anul precedent. Valorile indicelui de corela ie ex-post sunt 
mai mici decât 100% în anii 1951-1953, 1955, i 1959-1962 i mai mari decât 
100% în anii 1954 i 1956-1958. Din datele prezentate anterior, se desprinde 
concluzia c  fluxurile investi ionale au avut o iner ie ridicat , chiar i în condi iile 
unei stabilit i reduse a ritmului cre terii economice, ceea cea a condus la varia ii 
semnificative a eficien ei aparente a investi iilor la nivel macroeconomic. 
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În perioada 1962-1976 dinamica investi iilor a fost relativ apropiat  de cea 
a venitului na ional, ritmul mediu anual de devansare fiind de 0,9%. Indicii anuali 
de corela ie simultan  iau valori pe o plaj  mult mai restrâns  comparativ cu 
perioada anterioar , respectiv între 98,2% i 108,4%. Investi iile au sporit în mod 
relativ mai lent fa  de venitul na ional în anii 1963-1965, 1969, 1972 i 1975 
(tabelul nr. 9). 

Tabelul nr. 9 
Corela ii între indicii anuali ai investi iilor i cei ai venitului na ional în 

România, în perioada 1963-1976 
 

An Indice in-
vesti ii (Inv) 

Indice venit 
na ional 

(VN) 

Corela ie 
simultan  

Inv-VN 

Corela ie 
ex-ante Inv-

VN 

Corela ie 
ex-post  
VN-Inv 

1963 108,8 109,7 99,2 104,2 102,5 
1964 110,7 111,5 99,3 100,9 98,9 
1965 108,7 109,5 99,3 97,5 101,1 
1966 110,4 109,9 100,5 100,9 97,3 
1967 116,8 107,4 108,8 106,3 91,6 
1968 112,2 107 104,9 104,5 95,8 
1969 105,8 107,5 98,4 98,9 104,6 
1970 111,0 110,7 100,3 103,2 98,7 
1971 110,0 109,5 100,5 99,4 100,0 
1972 108,0 110 98,2 98,6 102,5 
1973 113,0 110,7 102,1 102,7 99,5 
1974 115,0 112,4 102,3 103,9 95,5 
1975 109,0 109,8 99,3 97,0 102,1 
1976 112,0 111,3 100,6 102,0 97,1 

1962-1976 419,7 369,3 113,6   
Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

Indicii de corela ie ex-ante au valori mai mari de 100% în 7 dintre cei 14 
ani ai perioadei analizate. Valorile mai mici de 100% sunt înregistrate în anii 
când ritmul de cre tere a investi iilor s-a redus, pe fondul sporirii sensibile a 
venitului na ional. Indicii de corela ie ex-post au valori mai mari de 100% în 1963, 
1965, 1969, 1972 i 1975 datorit  faptului c  în anii urm tori, ritmul de cre tere 
economic  s-a accelerat. Valori mai mici de 100% au fost consemnate, de 
regul , în anii când s-a înregistrat o intensificare a ritmului de cre tere a 
investi iilor. 

În perioada 1977-1989, reducerea ritmului de cre tere a venitului na ional 
i accentuarea dezechilibrelor din economie a limitat posibilit ile de expansiune 

a volumului investi iilor. În 1980 i 1981 nivelul investi iilor se reduce, pentru ca 
apoi în intervalul 1982-1986 s  se asiste la o expansiune a frontului investi ional. 
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Pe ansamblul intervalului de timp analizat, dinamica investi iilor a fost mai lent  
decât cea a venitului na ional, ritmul mediu anual de devansare fiind de �0,1%. 
În aceste condi ii, indicii de corela ie sunt, simultan, de regul  mai mici decât 
100%, excep iile fiind reprezentate de anul 1977, când investi iile i-au men inut 
iner ia din perioada anterioar , de intervalul 1984-1986, când a fost intensificat 
procesul investi ional pentru l rgirea bazei de materii prime i în 1989, datorit  
faptului c  venitul na ional s-a diminuat într-o propor ie mult mai mare decât 
volumul investi iilor (tabelul nr. 10) 

Tabelul nr. 10 
Corela ii între indicii anuali ai investi iilor i cei ai venitului na ional în 

România, în perioada 1977-1989 
% 

An Indice in-
vesti ii (Inv) 

Indice venit 
na ional 

(VN) 

Corela ie 
simultan  

Inv-VN 

Corela ie 
ex-ante Inv-

VN 

Corela ie 
ex-post VN-

Inv 
1977 116,0 108,7 106,7 104,2 92,4 
1978 104,0 107,2 97,0 95,7 102,4 
1979 103,0 106,5 96,7 96,1 101,2 
1980 93,0 104,2 89,3 87,3 107,1 
1981 97,0 99,6 97,4 93,1 107,2 
1982 102,0 104 98,1 102,4 103,9 
1983 102,0 106 96,2 98,1 104,4 
1984 107,0 106,5 100,5 100,9 92,4 
1985 102,0 98,9 103,1 95,8 101,2 
1986 109,0 103,2 105,6 110,2 92,3 
1987 96,0 100,6 95,4 93,0 102,1 
1988 94,5 98 96,4 93,9 97,5 
1989 97,9 92,1 106,3 99,9 143,1 

1976-1989 123,2 140,1 87,9   
Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

Indicii de corela ie ex-ante au valori mai mari decât 100% doar în anii 
1977, datorit  ac iunii for elor iner iale, 1982, ca urmare a sporirii investi iilor 
dup  un an în care venitul na ional se redusese în termeni reali, 1984 i 1986, 
pe fondul unei ultime relans ri a procesului investi ional în contextul economiei 
de comand . Indicii de corela ie ex-post sunt în 12 cazuri mai mari de 100%, 
datorit  faptului c  dinamica proceselor investi ionale a avut o tendin  de 
reducere. Se relev  astfel faptul c  în cursul fazei descendente a economiei de 
comand  nu a mai putut fi sus inut procesul investi ional. În aparen , a avut loc 
o cre tere a indicilor ex-post, dar aceasta nu a însemnat trecerea spre o 
dezvoltare intensiv  a economiei, ci manifestarea tot mai evident  a crizei în 
care intrase, i în România, sistemul economiei de comand . 
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Declan area procesului de transformare a economiei în direc ia 
implement rii mecanismelor concuren iale a modificat substan ial evolu ia 
volumului investi iilor din economia româneasc . Procesele investi ionale s-au 
dovedit a fi foarte sensibile în raport cu starea economiei, înregistrându-se 
reduceri anuale ale respectivului indicator în perioadele de recesiune i m riri 
ale fondurilor alocate în perioadele de relansare economic . Dar, pe ansamblul 
perioadei 1989-2000, nivelul relativ al investi iilor a fost sensibil mai redus decât 
cel al produsului inten brut, indicele de devansare fiind de 78,6% (tabelul nr. 11). 
Indicii anuali de corela ie simultan  dintre dinamica investi iilor i cea a 
produsului intern brut sunt de regul  mai mici decât 100% în cursul recesiunilor 
i mai mari de 100% în perioadele de relansare a activit ii economice, excep iile 

consemnându-se în anii 1992 i 1996. 
Tabelul nr. 11 

Corela ii între indicii anuali ai investi iilor i cei ai venitului na ional în 
România, în perioada 1989-2000 

% 

An 
Indice in-

vesti ii 
(Inv) 

Indice pro-
dus intern 
brut (PIB) 

Corela ie 
simultan  
Inv-PIB 

Corela ie 
ex-ante  
Inv-PIB 

Corela ie  
ex-post  
PIB-Inv 

1990 61,7 94,2 65,5 141,2 
1991 74,2 87,1 85,2 78,8 122,9 
1992 98,9 91,2 108,5 113,6 102,6 
1993 108,4 101,5 106,8 118,9 95,8 
1994 126,4 103,9 121,6 124,5 84,7 
1995 110,7 107,1 103,4 106,6 93,8 
1996 103,1 103,9 99,3 96,3 91,0 
1997 94,6 93,9 100,7 91,1 100,6 
1998 95,9 95,2 100,7 102,1 103,1 
1999 94,1 98,8 95,3 98,9 108,1 
2000 103,5 101,8 101,6 104,7  

1989-2000 62,6 79,6 78,6  
Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

Indicii corela iei ex-ante relev  o stare de pesimism a investitorilor nu 
numai în perioadele de recesiune (1991, 1997 i 1999), ci i într-un an cu 
cre tere economic , dar cu accentuarea dezechilibrelor din economie (1996). 
Indicii de corela ie ex-post au valori mai mari decât 100% în anii marca i de 
recesiuni, datorit  reducerii considerabile a sumelor alocate pentru sporirea 
imobiliz rilor corporale i a capitalului circulant. Respectivii indicatori calcula i 
pentru perioada 1993-1996 sunt mai mici decât 100%, ceea ce arat  c  
extinderea proceselor investi ionale nu a putut asigura un caracter sustenabil 
cre terii economice. 



 

 

148 

Structura investi iilor pe elemente componente s-a modificat semnificativ 
în func ie de carcteristicile dezvolt rii aparatului productiv, al deschiderii c tre 
schimburile externe de bunuri, servicii i capital, precum i al sistemului de 
pre uri existent în diferitele etape ale perioadei analizate. Astfel, în perioada 
1950-1962, lucr rile de construc ii-montaj au reprezentat principala component  
a investi iilor. Propor ia maxim  (55,2%) a fost atins  în anul 1956, dup  care se 
configureaz  o tendin  de reducere a importan ei respectivei componente a 
investi iilor (tabelul nr. 12). 

Ponderea utilajelor are o evolu ie complementar  celei a lucr rilor de 
construc ii-montaj. Lucr rile geologice au de inut în totalul investi iilor ponderi de 
peste 9% în intervalul 1950-1958, dup  care se contureaz  o tendin  de 
reducere accentuat  a acestora. În schimb, se constat  o continu  sporire a 
importan ei relative a altor cheltuieli de investi ii. Drept urmare, gradul de 
concentrare a cheltuielilor de investi ii pe elemente componente poate fi apreciat 
ca fiind moderat, valorile energiei informa ionale (Onicescu), fiind cuprinse între 
36,62% i 39,90%, în condi iile unui minim de 25%. Respectiva structur  a 
investi iilor reflect  impactul declan rii procesului de industrializare pe scar  
larg  a economiei române ti, precum i cre terea economic  de tip extensiv pe 
care a generat-o în contextul economiei de comand . 

Tabelul nr. 12 
Structura investi iilor pe elemente componente în România,  

în perioada 1950-1962  
% 

Anul 
Lucr ri de 
construc ii-

montaj 
Utilaje Explor ri 

geologice 

Alte chel-
tuieli de in-

vesti ii 

Energia in-
forma ional  
(Onicescu) 

1950 50,4 35,9 11,1 2,6 39,59 
1951 48,0 35,8 10,4 5,8 37,27 
1952 50,1 33,3 10,0 6,6 37,62 
1953 53,1 32,5 9,5 4,9 39,90 
1954 52,4 31,5 10,1 6,0 38,76 
1955 52,3 32,0 9,2 6,5 38,86 
1956 55,2 28,1 9,1 7,6 39,77 
1957 50,8 31,3 10,6 7,3 37,26 
1958 49,3 32,7 9,4 8,6 36,62 
1959 47,5 35,5 7,8 9,2 36,62 
1960 48,1 36,2 5,8 9,9 37,56 
1961 44,5 39,6 5,6 10,3 36,86 
1962 44,7 39,1 5,2 11,0 36,75 

Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
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În perioada 1963-1976, gradul de concentrare a cheltuielilor de investi ii 
pe elemente componente se majoreaz , energia informa ional  (Onicescu) 
luând valori cuprinse între 36,93% i 41,34% (tabelul nr. 13). Este un rezultat al 
contur rii unei tendin e de cre tere mai lent  a cheltuielilor pentru explor ri 
geologice i altor cheltuieli de investi ii. Pe fondul unei evolu ii sinuoase a 
ponderilor, se constat  o reducere a decalajelor dintre cheltuielile destinate 
lucr rilor de construc ii-montaj i cele destinate achizi ion rii de utilaje. 

În contextul acceler rii procesului de industrializare din prima parte a 
anilor �70, importan a relativ  a cheltuielilor pentru achizi ionarea utilajelor 
spore te sensibil în 1974 i 1975, acestea reprezentând principalul element 
component al investi iilor. Evolu iile men ionate anterior reflect  intrarea 
economiei române ti într-o nou  faz  a procesului de industrializare, în care s-
a încercat modernizarea aparatului productiv nu numai prin darea în func iune 
de noi capacit i de produc ie, ci i prin reînnoirea parcului de utilaje i instala ii 
de la întreprinderile existente. 

 
Tabelul nr. 13 

Structura investi iilor pe elemente componente în România,  
în perioada 1962-1976  

% 
Anul Lucr ri de con-

struc ii-montaj 
Uti-
laje

Explor ri 
geologice 

Alte cheltuieli 
de investi ii 

Energia informa ional  
(Onicescu) 

1962 44,7 39,1 5,2 11,0 36,75 
1963 45,8 38,0 4,9 11,3 36,93 
1964 46,1 38,6 4,9 10,4 37,47 
1965 45,5 39,4 4,6 10,5 37,54 
1966 46,6 36,8 5,5 11,1 36,79 
1967 47,7 37,3 4,7 10,3 37,95 
1968 47,6 37,3 4,2 10,9 37,93 
1969 47,3 38,8 4,0 9,9 38,57 
1970 46,4 40,3 3,8 9,5 38,82 
1971 46,3 40,3 3,5 9,9 38,78 
1972 45,1 42,1 3,2 9,6 39,09 
1973 44,6 43,6 3,0 8,8 39,77 
1974 40,6 48,1 2,7 8,6 40,43 
1975 38,9 50,5 2,6 8,0 41,34 
1976 45,6 43,9 2,5 8,0 40,77 
Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
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i în perioada 1977-1989 gradul de concentrare a cheltuielilor de investi ii 

se men ine ridicat, chiar dac  se constat  o reducere a valorilor energiei informa-
ionale (Onicescu), de la 41,23% în 1977 la 39,61% în 1989 (tabelul nr. 14). 

În perioada 1977-1981, se observ  un grad ridicat de concentrare a 
cheltuielilor de investi ii c tre lucr ri de construc ii-montaj i utilaje. Este de notat 
c , în acest interval de timp, utilajele au reprezentat prinicipalul element al 
cheltuielilor destinate investi iilor, ceea semnific  manifestarea unei iner ii în 
orientarea proceselor investi ionale i în cea de-a doua jum tate a anilor �70, 
chiar dac  ritmul cre terii economice începuse s  se reduc . 

Dup  1981, se constat  o reducere a importan ei relative a utilajelor, care 
devin al doilea element al cheltuielilor de investi ii dup  lucr rile de construc ii-
montaj. Modific rile operate în distribu ia cheltuielilor de investi ii pe elemente 
componente reflect  reducerea posibilit ilor de utilare a întreprinderilor, dar i 
sporirea cheltuielilor de investi ii specifice fazelor de cre tere economic  
extensiv , sau/ i de reducere a gradului de deschidere c tre fluxurile economice 
externe. 

Tabelul nr. 14 
Structura investi iilor pe elemente componente în România,  

în perioada 1976-1989  
% 

Anul 
Lucr ri de 
construc ii-

montaj 
Utilaje Explor ri 

geologice 

Alte chel-
tuieli de in-

vesti ii 

Energia in-
forma ional  
(Onicescu) 

1976 45,6 43,9 2,5 8,0 40,77 
1977 43,4 46,6 2,0 8,0 41,23 
1978 42,3 48,2 1,9 7,6 41,74 
1979 42,4 48,0 1,9 7,7 41,65 
1980 41,0 49,3 2,0 7,7 41,75 
1981 43,1 45,7 2,7 8,5 40,26 
1982 45,2 43,2 3,2 8,4 39,90 
1983 47,2 42,0 2,6 8,2 40,66 
1984 46,3 42,8 2,9 8,0 40,48 
1985 44,9 44,2 3,0 7,9 40,41 
1986 45,6 43,5 3,2 7,7 40,41 
1987 46,2 42,2 3,2 8,4 39,96 
1988 45,2 43,1 3,3 8,4 39,82 
1989 43,5 44,5 3,1 8,9 39,61 

Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
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Modific ri însemnate au avut loc în structura investi iilor pe elemente 
componente i în perioada 1989-2000. În perioada 1990-1993, gradul de 
concentrare al cheltuielilor de investi ii se reduce, sub nivelul din 1989, energia 
informa ional  (Onicescu) având valori cuprinse între 35,30% i 37,93%, la 
respectiva evolu ie contribuind reducerea ponderii utilajelor în intervalul 1990-
1992, concomitent cu sporirea propor iei cheltuielilor destinate explor rilor 
geologice i a altor cheltuieli de investi ii (tabelul nr. 15). Respectiva modificare 
în distribu ia cheltuielilor de investi ii pe elemente componente poate fi apreciat  
ca un efect al destructur rii vechiului sistem de coordonare a activit ii 
economice, ceea ce a determinat reducerea drastic  a investi iilor pentru 
achizi ionarea de noi utilaje. 

În perioada 1994-2000, cheltuielile de investi ii se concentreaz  în cadrul 
lucr rilor de construc ii-montaj i achizi ionarea de utilaje, fapt subliniat de 
valorile de peste 40% ale energiei informa ionale (Onicescu). Evolu ia ponderilor 
celor dou  componente principale ale cheltuielilor de investi ii a fost sinoas , dar 
se poate observa o tendin  de sporire rapid  a importan ei relative a utilajelor 
în detrimentul lucr rilor de construc ii-montaj. Astfel, se reflect  faptul c  în 
contextul celor dou  recesiuni transforma ionale, cu toate condi iile nefavorabile, 
agen ii economici s-au preocupat de reînnoirea aparatului productiv. 

Tabelul nr. 15 
Structura investi iilor pe elemente componente în România, în perioada 

1989-2000  
% 

Anul 
Lucr ri de 
construc ii-

montaj 

Utilaje i 
instala ii 

Explor ri 
geologice 

Alte chel-
tuieli de in-

vesti ii 

Energia in-
forma ional  
(Onicescu) 

1989 43,5 44,5 3,1 8,9 39,61 
1990 44,8 40,8 4,2 10,2 37,93 
1991 47,2 39,0 5,7 8,1 38,47 
1992 44,1 37,1 5,4 13,4 35,30 
1993 38,2 44,8 4,4 12,6 36,44 
1994 38,6 52,4 4,1 4,9 42,77 
1995 46,6 44,8 2,4 6,2 42,23 
1996 40,6 50,9 2,4 6,1 42,82 
1997 39,3 52,2 2,6 5,9 43,11 
1998 44,5 45,0 3,1 7,4 40,70 
1999 39,5 50,9 2,3 7,3 42,09 
2000 32,4 57,9 1,6 8,1 44,70 

Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

De asemenea, în acela i sens a ac ionat i relansarea cre terii economice 
în perioada 1993-1996. La sporirea considerabil  a propor iei cheltuielilor 
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destinate achizi ion rii de utilaje în totalul investi iilor, un impact semnificativ l-a 
avut ponderea ridicat  a importurilor, realizate în contextul unui curs de schimb 
foarte redus al monedei na ionale în raport cu principalele valute folosite pentru 
derularea tranzac iilor comerciale pe plan interna ional. 

Alocarea fondurilor de investi ii pe sectoare de activitate a avut, în cursul 
celei de a doua jum t i a secolului al XX-lea, varia ii notabile, în func ie de 
specificul diferitelor etape de dezvoltare. Astfel, în perioada 1950-1962 
ponderea sectorului industrial (industria i construc iile) în totalul investi iilor a 
fost de peste 50%, cu excep ia anilor 1950 i 1960 (tabelul nr. 16). 

Metodele de alocare a resurselor specifice economiei de comand  i mai 
cu seam  voluntarismul manifestat în cursul primului plan cincinal (1951-1955) 
au determinat atingerea unor ponderi supradimensionmate ale sectorului 
industrial (de peste 59%) i reducerea considerabil  a fondurilor investi ionale 
aflate la dispozi ia agriculturii. 

Tabelul nr. 16  
Repartizarea sectorial  a investi iilor în România, în perioada 1950-1962 

% 
Anul Sector primar Sector industrial Sector ter iar 
1950 11,8 49,5 38,7 
1951 8,8 62,8 28,4 
1952 9,7 62,5 27,8 
1953 8,0 62,6 29,5 
1954 12,9 61,8 25,3 
1955 14,8 59,2 26,0 
1956 11,6 59,4 29,0 
1957 14,1 56,9 29,0 
1958 18,1 54,9 27,0 
1959 20,7 50,8 28,5 
1960 19,6 44,7 35,7 
1961 20,9 50,7 28,4 
1962 20,9 52,7 26,4 

Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

Ulterior, în perioada 1958-1962 ponderea sectorului industrial s-a 
diminuat, sumele investite în agricultur  sporind mult mai rapid în compara ie cu 
cele acordate altor sectoare de activitate. Sectorul ter iar a avut o evolu ie 
sinuoas  a ponderii în totalul sumelor investite în perioada 1951-1962, minimul 
fiind atins în anul 1954 iar maximul în anul 1960. Dificultatea de a contura o 
tendin  de evolu ie a ponderilor sectoriale ale investi iilor reflect  în mod indirect 
i schimbarea brusc  a raportului acumulare-consum, precum i efectele pe 

care for area industrializ rii le-a avut asupra expansiunii din activit ile 
circumscrise sectorului ter iar. 
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În perioada 1962-1976, ponderile sectoriale ale investi iilor sunt mai 
stabile. Se observ  o tendin  de reducere a importan ei relative a sectorului 
primar. Sectorul industrial a de inut ponderi cuprinse între 52,7% i 58,1%, 
reflectând faptul c , i în aceast  perioad , a fost principalul beneficiar al 
eforturilor i resurselor alocate pentru sus inerea cre terii economice (tabelul 
nr. 17). 

Tabelul nr. 17  
Repartizarea sectorial  a investi iilor în România, în perioada 1962-1976 

% 
ANUL Sector primar Sector industrial Sector ter iar 
1962 20,9 52,7 26,4 
1963 20,5 52,9 26,5 
1964 19,4 54,0 26,6 
1965 19,1 54,1 26,8 
1966 16,1 54,9 29,0 
1967 15,4 58,1 26,5 
1968 16,4 57,8 25,8 
1969 16,6 56,9 26,5 
1970 16,4 52,0 31,7 
1971 16,4 53,3 30,2 
1972 15,3 55,0 29,7 
1973 14,1 57,0 28,9 
1974 13,6 55,9 30,5 
1975 13,5 54,5 32,0 
1976 15,0 55,0 30,0 

Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
Sectorul ter iar a avut în cea mai mare parte a anilor 1960 ponderi care au 

oscilat între 25,8% i 29,0%, pentru ca în prima parte a anilor 1970 s  se 
dep easc  în mod constant 29%. În cea de-a doua jum tate a anilor 1970, se 
continu  tendin ele din prima parte a respectivului deceniu (tabelul nr. 18). 

 
Tabelul nr. 18 

Repartizarea sectorial  a investi iilor în România, în perioada 1976-1989 
% 

Anul Sector primar Sector industrial Sector ter iar 
1976 15,0 55,0 30,0 
1977 14,9 56,6 28,5 
1978 14,3 58,7 27,0 
1979 13,1 58,3 28,6 
1980 13,3 55,5 31,2 
1981 15,8 54,2 30,0 
1982 15,6 50,8 33,6 
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Anul Sector primar Sector industrial Sector ter iar 
1983 16,2 51,9 31,8 
1984 16,7 54,6 28,7 
1985 18,2 53,0 28,8 
1986 17,4 54,6 28,0 
1987 17,0 52,0 30,1 
1988 16,5 52,4 31,1 
1989 17,3 48,0 34,7 

Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

În anii �80 se constat  o u oar  sporire a ponderii sectorului primar, 
concomitent cu reducerea importan ei relative a sectorului industrial, de la 
55,5% în anul 1980 la 48,0% în anul 1989. Sectorul ter iar a avut o tendin  de 
majorare a propor iei de inute în totalul investi iilor, pe fondul unei evolu ii 
marcate de importante sinuozit i. 

Schimb ri sensibile în repartizarea sectorial  a investi iilor s-au produs i 
în perioada 1989-2000, în principal datorit  evolu iei contorsionate a economiei 
în ansamblu. Sectorul industrial a r mas principalul beneficiar al fluxurilor 
investi ionale, urmat de sectorul ter iar i cel primar (tabelul nr. 19). 

 
Tabelul nr. 19 

Repartizarea sectorial  a investi iilor în România,  
în perioada 1989-2000 

% 
Anul Sector primar Sector industrial Sector ter iar 
1989 17,3 48,0 34,7 
1990 18,1 49,7 32,2 
1991 10,1 56,6 33,3 
1992 10,8 59,1 30,1 
1993 7,0 52,7 40,3 
1994 19,1 42,3 38,6 
1995 10,9 46,8 42,3 
1996 11,6 50,1 38,3 
1997 6,5 53,1 40,4 
1998 6,8 52,5 40,7 
1999 7,1 51,1 41,8 
2000 7,9 48,1 44,0 

Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

În cursul primei recesiuni transforma ionale a avut loc o sporire a ponderii 
sectorului industrial i o reducere a sectorului primar i a celui ter iar. În cursul 
relans rii economice din 1993-1996, ponderile sectoriale au avut evolu ii 
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instabile, dar tendin a a fost de reducere a importan ei relative a sectorului 
industrial i de reducere a ponderii celorlate dou  sectoare. Intrarea economiei, 
în 1997, într-o nou  recesiune transforma ional  a dus la repetarea tendin ei din 
perioada 1990-1992. Ulterior, între 1998 i 2000 se constat  o revenire la 
tendin a din intervalul 1993-1996. Respectiva evolu ie nu a dus la atingerea de 
c tre sectorul primar a ponderii de inute în 1996, dar a contribuit la reducerea 
semnificativ  a decalajului dintre sectorul industrial i cel ter iar în ceea ce 
prive te alocarea fondurilor de investi ii. 

 



 

5. Dinamica acumul rii capitalului fix 

Fluxurile investi ionale au avut ca principal efect sporirea substan ial  în 
termeni reali a valorii capitalului fix, pe tot parcursul jum t ii de secol analizate. 
Dar, în func ie de caracteristicile etapei de evolu ie a economiei, ritmul de 
cre tere a prezentat varia ii. Astfel, între 1950 i 1962 ritmul mediu de cre tere 
a capitalului fix a fost de 5,02% pe ansamblul întregii economii i de 8,29% în 
sectorul socialist (tabelul nr. 20). Se reflect  astfel caracterul de tranzi ie al 
perioadei respective, în care sectorul etatist (socialist) era puternic sus inut, în 
timp ce ini iativa privat  a fost puternic frânat . Compara ia dintre ritmul mediu 
i cel reprezentativ relev  o traiectorie convex . 

Tabelul nr. 20 
Ritmul mediu (Rm) i ritmul reprezentativ (Rr) în cadrul etapelor de 

evolu ie a economiei României, în cea de-a doua jum tate a secolului al 
XX-lea 

% 
Perioada Rm Rr Rm-Rr 

1950-1962 (sector socialist) 8,29 8,12 0,17 
1950-1962 (total economie) 5,02 � � 
1962-1976 (total economie) 8,82 8,68 0,14 
1976-1989 (total economie) 7,74 8,41 -0,67 
1989-2000 (total economie) 12,40 7,12 5,28 

Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

În perioada 1962-1976, ritmul mediu înregistreaz  la nivelul economiei 
na ionale o cre tere comparativ cu perioada anterioar . Ca urmare a 
intensific rii procesului de industrializare, traiectoria de evolu ie a fost convex . 
În perioada 1976-1989, ritmul mediu de cre tere se reduce cu peste 1% în raport 
cu intervalul anterior, în timp ce reducerea ritmului reprezentativ a avut o 
intensitate mai redus . Traiectoria concav , precum i reducerea ritmului mediu 
de cre tere sunt un simptom al realiz rii pân  la sfâr itul anilor 1970 a 
industrializ rii, dar i a manifest rii unor blocaje i ulterior a crizei economiei de 
comand . 

Între 1989 i 2000, înregistr rile statistice referitoare la dinamica în 
termeni reali a capitalului fix duc la o concluzie paradoxal . Ritmul mediu anual 
dep e te 12%, iar traiectoria este convex  în condi iile în care perioada 
respectiv  a fost caracterizat  printr-o restructurare de mari propor ii a industriei, 
ceea ce a presupus scoaterea din uz a multor capacit i de produc ie. În fapt, 
respectiva dinamic  nu este un rezultat al unui impetuos proces investi ional, ci 



 

 

157 

unul al unor deficien e în eviden a statistic 1. Una dintre cauze a fost infla ia care 
a f cut ca procesul de reevaluare s  fie f cut în repetate rânduri. În aceste 
condi ii, în unele cazuri au fost catalogate drept cre teri în termeni reali a valorii 
capitalului unele dintre efectele major rii pre urilor.  

În acela i timp, a ap rut i fenomenul dublei înregistr ri datorat extinderii 
fenomenului de divizare a marilor firme aflate ini ial în proprietate public . În fapt, 
capitalul fix al vechilor firme nu a fost radiat din eviden a statistic  sau radiat 
doar par ial. În aceste condi ii, capitalul noilor firme a ap rut ca fiind un aport net 
de capital. Cu alte cuvinte, din punct de vedere statistic a fost generat un aport 
net de capital f r  ca vreo investi ie real  s  fi avut loc.  

La supraevaluarea dinamicii capitalului fix a mai concurat i renun area la 
eviden a distinct  la nivel macroeconomic a capitalului fix i utilizarea în locul 
acestuia, începând din anul 1995, a imobiliz rilor corporale, care include atât 
capitalul fix cât i valoarea terenurilor. Dar în contextul cre terii spectaculoase 
în ultimii ani a pre urilor terenurilor a fost favorizat  o supraevaluare accentuat  
a dinamicii celui mai important element al acumul rii capitalului2.  

În evaluarea dinamicii capitalului fix este necesar s  se in  seama i de 
mi carea capitalului fix, respectiv de raportul dintre intr rile i scoaterile din 
                                                            
1 Supraevaluarea dinamicii capitalului fix a fost sesizat  la începutul anilor 2000 în unele 

lucr ri referitoare la analiza procesului de transformare a economiei, elaborarea unor 
prognoze referitoare la evolu ia macroeconomic  pe termen mediu sau estimarea 
produsului intern brut poten ial. Astfel, L.L. Albu i A. Roudoi în capitolul �Scenarii ale 
dezvolt rii economice în România. Modele de prognoz  pe termen mediu i lung� din 
lucrarea: E. Dobrescu, L. L. Albu (coord.) Dezvoltarea durabil  în România. Modele i 
scenarii pe termen mediu i lung, Editura Expert , Bucure ti 2005, se face o trecere în 
revist  a unor metode de corec ie a dinamicii stocului de capital fix. Se au în vedere fie 
dinamica fluxurilor investi ionale i rata de uzur  (deprecirea ) capitalului fix, fie raportul 
dintre capital i output. În primul caz se arat  c  fluxurile investi ionale sunt preluate din 
statistica oficial , iar rata uzurii (deprecierii) este stabilit  în mod aprioric la diferite valori în 
func ie de ipotezele teoretice adoptate. În cel de-al doilea caz, se porne te de la premisa 
c  raportul dintre capital i output este, pe termen scurt, dependent de nivelul de dezvoltare 
al diferitelor ri. Cu titlu de exemplu, se citeaz  un raport de ar  pentru România elaborat 
de o misiune a Fondului Monetar Interna ional, în anul 2002, în care se estimeaz , pentru 
anul 1992, la 1,3 raportul dintre capital i output în România i la 4,6 în Germania. Totodat , 
în respectivul studiu se apreciaz  c  între 1992 i 2001, stocul de capital a sporit în 
România cu circa 10%. Pe aceast  baz , se estimeaz  o rat  a uzurii (deprecierii) 
capitalului fix de 10,5% pentru perioada 1992-2000. 

2 Dificult i în ceea ce prive te m surarea corect  a stocului de capital în contextul procesului 
de transformare a economiei nu s-au manifestat numai în România ci i în alte ri central 
i est-europene. Complexitatea i importan a problemei a fost relevat  în cadrul celei de a 

18-a întâlniri a Grupului de lucru al Comisiei ONU pentru statistic  referitoare la 
coordonarea programelor statistice interna ionale din aprilie 1996. Atât cercet torii cât i 
statisticienii au recunoscut c  estimarea stocului de capital este o problem  complicat . 
Problemele practice ale estim rii sunt mai mari decât în orice alt domeniu al statisticii 
economice, fiind în fapt una dintre cele mai dificile sarcini pe care economi tii le impun 
statisticienilor. 



 

 

158 

func iune. Pentru atingerea acestui obiectiv, se poate apela la datele furnizate 
de balan a capitalului fix1. Datele de care am dispus permit s  se releve 
caracteristicile mi c rii anuale în pre uri curente a capitalului fix, în perioada 
1985-2000. De asemenea, în Anuarele statistice exist  date disparate 
referitoare la anii 1970, 1975 i 1980.  

Astfel, se observ  c  în anul 1970 intr rile reprezentau în pre uri curente 
circa 13% din capitalul fix ini ial, iar ie irile circa 4%, ceea ce duce la un spor 
relativ anual de 9%, apropiat de ritmul mediu din perioada 1962-1976 i la o 
valoare a indicelui Gruber de peste 51%, semnificând un proces investi ional 
intens, precum i o rat  normal  de înnoire a aparatului productiv (tabelul nr. 21). 

 În 1980, modificarea relativ  anual  se reduce datorit  unei rate mai mari 
a ie irilor din func iune. 

Între 1985 i 1989, se asist  la o reducere a sporurilor relative anuale în 
contextul diminu rii amploarei mi c rii capitalului fix. Este un reflex al epuiz rii 
posibilit ilor de asigurare a unei dinamici exponen iale a fluxurilor investi ionale, 
precum i a unei tendin e de conservare a capitalului fix în contextul accentu rii 
tendin ei spre semiautarhie.  

Tabelul nr. 21 
Caracteristici ale fluxurilor de capital fix în pre uri curente în economia 

României, în perioada 1970-2000 
% 

An Intr ri de capital 
fix 

Ie iri de capital 
fix 

Spor de capital 
fix 

Mi care capital 
fix 

Indice 
Gruber 

1970 13,18 4,18 8,99 17,36 51,80 
1980 13,19 4,84 8,35 18,03 46,31 
1985 10,05 3,15 6,90 13,20 52,29 
1986 10,48 3,54 6,94 14,02 49,53 
1987 9,06 2,71 6,34 11,77 53,89 
1988 8,07 2,50 5,57 10,58 52,64 
1989 7,87 2,90 4,97 10,77 46,12 
1990 9,15 9,93 -0,78 19,09 -4,10 
1991 20,80 9,37 11,43 30,18 37,87 

                                                            
1 Metoda balan ei capitalului fix se bazeaz  pe observarea direct  a mi c rii capitalului fix din 

cadrul unei economii na ionale. Ea deriv  din logica sistemului produc iei materiale utilizat 
în spa iul central i est-european în cursul economiei de comand . Respectiva metod  
difer  de cea la care se face apel în cazul unei economii de pia , respectiv metoda 
inventarului continuu (perpetual inventory method). Deoarece, la sfâr itul anilor �80 toate 

rile în care în cursul anului 1990 a fost declan at procesul de transformare a economiei 
în direc ia implement rii mecanismelor concuren iale întocmeau respectiva balan , 
procedeul a fost p strat i pentru anii urm tori. Dar, pe m sura adopt rii sistemului 
conturilor na ionale în varianta 1993 au fost operate o serie de modific ri în modul concret 
de evaluare a capitalului fix, astfel încât s  se asigure compatibilitatea dintre datele 
prezentate în balan a capitalului fix i celelate componente ale sistemului conturilor 
na ionale.  
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An Intr ri de capital 
fix 

Ie iri de capital 
fix 

Spor de capital 
fix 

Mi care capital 
fix 

Indice 
Gruber 

1992 4,12 1,33 2,79 5,45 51,26 
1993 8,45 1,89 6,56 10,35 63,43 
1994 14,45 3,52 10,93 17,97 60,85 
1995 15,92 5,75 10,18 21,67 46,97 
1996 18,35 7,13 11,23 25,48 44,06 
1997 34,76 11,77 22,99 46,53 49,40 
1998 63,30 21,65 41,65 84,96 49,03 
1999 145,61 50,22 95,39 195,83 48,71 
2000 103,77 39,21 64,56 142,98 45,15 
Calculat dup  Anuarul statistic al României.  
 

În 1990, valoarea scoaterilor din func iune dep e te valoarea intr rilor 
de capital fix, ceea ce duce la o valoare negativ , dar de valoare absolut  redus  
a indicelui Gruber. În urm torii ani în termeni nominali se înregistreaz  o 
continu  cre tere a volumului de capital fix, dar cu valori oscilante ale indicelui 
Gruber, ca urmare a unei mari diversit i a raporturilor dintre intr ri i ie iri.  

Astfel, în 1991 se consemneaz  o sporire semnificativ  a intr rilor de 
capital fix, explicabil  prin influen a procesului infla ionist, pe fondul men inerii 
constante a pre urilor pentru capacit ile de produc ie existente. În 1992, 1993 
i 1994 scoaterile din func iune se reduc în mod drastic, ceea ce duce la valori 

de peste 51%. 
Relevarea în statistica macroeconomic  a imobiliz rilor corporale i nu a 

capitalului fix, pe fondul unor persistente tendin e infla ioniste în ceea ce prive te 
pre ul terenurilor, a avut ca efect cre terea exploziv  a sporurilor relative anuale 
în termeni nominali. Acest fenomen, precum i celelalte caren e ale eviden ei 
statistice relevate anterior au �acoperit� scoaterile masive din func iune de 
capacit i de produc ie în termeni fizici din cursul procesului de restructurare 
industrial , deoarece respectivele active nu au mai fost reevaluate în mod 
sistematic.  

Derularea procesului de industrializare i apoi de transformare a 
economiei în sensul implement rii mecanismelor concuren iale au influen at în 
mod semnificativ distribu ia sectorial  a capitalului fix. În leg tur  cu acest 
aspect, este de notat c  anumite modific ri ale metodologiei de eviden  
statistic  determin  o serie de perturba ii în aprecierea corect  a respectivei 
reparti ii. Astfel, pentru perioada 1950-1970 a fost folosit  ini ial o evaluare a 
capitalului fix din transporturi i telecomunica ii, care a fost modificat  în anul 
1971. În aceste condi ii, în Anuarul statistic nu au mai fost reconstituite datele 
decât pentru anii 1950, 1955, 1960, 1965 i 1970. Analiza structurii sectoriale a 
capitalului fix pe perioade cincinale relev  o continu  cre tere a ponderii 
sectorului secundar (industria i construc iile), de la 20,5% în anul 1950 la 52,7% 
în anul 1990, o înjum t ire a ponderii sectorului primar (agricultura i 
silvicultura), de la 19,0% în anul 1950 la 9,2% în anul 1990, precum i o reducere 
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a ponderii sectorului ter iar (serviciile) de la 60,5% în anul 1950 la 37,8% în anul 
1990 (tabelul nr. 22) 

Tabelul nr. 22 
Structura sectorial  a capitalului fix în România, în perioada 1950-1990 

% 
Anul Sector 1 Sector 2 Sector 3 
1950 19 20,5 60,5 
1955 16,6 26,4 57 
1960 14,9 29,7 55,4 
1965 13,5 34,2 52,5 
1970 12,6 40,1 47,3 
1975 11,4 45,1 45,5 
1980 10,7 48,4 40,9 
1985 11 49,3 39,7 
1990 9,3 52,9 37,8 

Calculat dup  Anuarul statistic al României.  
 

Dup  1990, în contextul turbulen elor provocate de presiunile infla ioniste, 
dar i a modific rilor operate în metodologia de eviden  statistic , structura 
sectorial  a capitalului fix a avut o evolu ie instabil . Astfel, între 1990 i 1994 
ponderea sectorului primar s-a redus de la 9,3% la 8,9% (tabelul nr. 23). A fost 
un efect al aplic rii Legii fondului funciar din 1991, care a dus la pierderi 
însemnate din patrimoniul fostelor cooperative agricole de produc ie. În aceast  
perioad , ponderea sectorului secundar a avut o tendin  de cre tere, nu lipsit  
de oscila ii. Propor ia de inut  de sectorul ter iar a înregistrat o tendin  de 
reducere, ceea ce nu a exclus manifestarea unor sinuozit i.  

Tabelul nr. 23 
Structura sectorial  a capitalului fix în România în perioada 1990-2000 

% 
Anul Sector 1 Sector 2 Sector 3 
1990 9,3 52,9 37,9 
1991 8,3 52,6 39,1 
1992 8,8 65,0 26,2 
1993 8,7 63,6 27,7 
1994 8,9 60,4 30,7 
1995 12,0 61,1 27,0 
1996 10,9 60,8 28,3 
1997 8,2 63,2 28,6 
1998 6,4 61,6 32,0 
1999 4,0 71,8 24,2 
2000 2,1 49,3 48,5 

Calculat dup  Anuarul statistic al României.  
Eviden ierea, începând din anul 1995, a imobiliz rilor corporale i nu doar 

a capitalului fix, a determinat o sporire notabil  a ponderii sectorului primar (cu 
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3,1%) i una de mic  intensitate (0,7%) a sectorului secundar. În mod 
corespunz tor, sectorul ter iar i-a redus ponderea cu 3,8%.  

Între 1995 i 2000, sectorul primar s-a redus continuu. În ceea ce prive te 
celelalte dou  sectoare se poate detecta o tendin  de cre tere. Sunt de 
men ionat evolu iile din 1999 i 2000, în sensul unei sporiri explozive în anul 
1999 a ponderii sectorului secundar, urmat  în anul 2000 de dublarea ponderii 
sectorului ter iar. Este un efect al procesului de restructurare industrial , dar i 
a modific rii pre urilor diferitelor componente ale imobiliz rilor corporale. În urma 
acestor evolu ii, în anul 2000 sectorul ter iar avea o pondere comparabil  cu cea 
a sectorului secundar. 

Pe parcursul perioadei analizate repartizarea sectorial  a capitalului fix 
difer  semnificativ de cea a popula iei ocupate1, atât ca valori absolute cât i ca 
sens de evolu ie. Drept urmare, nivelul relativ al înzestr rii tehnice a muncii 
(raportul dintre capitalul fix i popula ia ocupat ) în cadrul celor trei mari sectoare 
de activitate a avut evolu ii care la prima vedere sunt surprinz toare. Astfel, în 
1950 sectorul ter iar avea cel mai ridicat nivel relativ al înzestr rii tehnice a 
muncii, respectiv de 526,09%. În sectorul secundar, valoarea respectivului 
indicator era de 144,37%, iar în sectorul primar de numai 25,57% (tabelul nr. 24).  

Tabelul nr. 24  
Înzestrarea relativ  a muncii la nivel sectorial în România,  

în perioada 1950-1990 
% 

Anul Sector 1 Sector 2 Sector 3 
1950 25,57 144,37 526,09 
1955 23,82 151,72 441,86 
1960 22,71 148,50 384,72 
1965 23,81 134,12 294,94 
1970 25,56 130,19 237,69 
1975 29,92 116,54 196,12 
1980 35,91 110,50 154,92 
1985 38,06 110,79 149,25 
1990 32,07 121,61 137,45 

Calculat dup  Anuarul statistic al României.  
 

Pe parcursul economiei de comand , nivelul relativ al înzestr rii tehnice 
s-a redus în sectorul secundar i ter iar, ceea ce reflect  faptul c  în respectivele 
domenii de activitate ritmul de creare de noi locuri de munc  a fost mai rapid 
decât cel al cre terii volumului capitalului fix. În sectorul primar, se asist  la 
reducerea valorii indicatorului în anii �50, pentru ca apoi, pe m sura reducerii 
                                                            
1 Evolu ia structurii popula iei ocupate pe parcursul celei de a doua jum t i a secolului al XX-

lea este pe larg prezentat  în F.M. Pavelescu � �Ocuparea i utilizarea for ei de munc  în 
România în a doua jum tate a secolului al XX-lea�, Probleme economice nr. 240-241, 
CIDE, Bucure ti, 2007. 
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resurselor de for  de munc  disponibile, s  se înregistreze o anumit  reducere 
fa  de valorile consemnate în sectorul secundar.  

Declan area procesului de transformare a economiei în direc ia 
implement rii mecanismelor concuren iale a dus la modific ri ale tendin ei de 
evolu ie a nivelului relativ al înzestr rii tehnice a muncii. Astfel, în sectorul primar 
valoarea indicatorului a avut o tendin  accentuat  de reducere ca urmare a 
diminu rii ponderii de inute în totalul capitalului, dar i al ac iunii sectorului 
primar ca un domeniu de refugiu pentru for  de munc  eliberat  din industrie, 
construc ii i transporturi în cursul celor dou  recesiuni transforma ionale. În 
aceste condi ii, în raport cu media na ional  valoarea capitalului pe o persoan  
ocupat  reprezenta 32,07% în anul 1990, 34,76% în anul 19951 i 5,12% în anul 
2000 (tabelul nr. 25) 

Tabelul nr. 25  
Înzestrarea relativ  a muncii la nivel sectorial în România,  

în perioada 1950-1990 
% 

Anul Sector 1 Sector 2 Sector 3 
1990 32,07 121,61 137,45 
1991 28,03 131,74 128,66 
1992 26,88 175,10 87,32 
1993 24,18 177,68 97,91 
1994 24,50 175,48 105,20 
1995 34,76 181,77 84,28 
1996 30,88 177,22 93,34 
1997 21,84 197,56 93,75 
1998 16,78 200,57 102,38 
1999 9,65 252,87 79,64 
2000 5,12 180,70 155,11 

Calculat dup  Anuarul statistic al României.  
 
În sectorul secundar, nivelul relativ al înzestr rii tehnice a muncii a sporit 

an de an, excep iile fiind consemnate în anii 1994 i 2000. Nivelul relativ maxim 
a fost atins în anul 1999, fiind în esen  datorat schimb rilor metodologiei de 
evaluare a imobiliz rilor corporale. În sectorul ter iar, pe parcursul anilor �90 
tendin a a fost de reducere a nivelului relativ al înzestr rii tehnice a muncii, de 
la 137,45% în anul 1990 la 79,64% în anul 1999, dar procesul nu a fost lipsit de 
o serie de oscila ii, datorate atât dinamicii în termeni nominali ai capitalului fix 
sau imobiliz rilor corporale, cât i a sinuozit ilor cererii de for  de munc  
generate de respectivul sector de activitate. 

                                                            
1 Nivelul mai ridicat din anul 1995 este o consecin  a faptului c  în respectivul an a început 

relevarea în eviden a statistic  a imobiliz rilor corporale i nu numai a capitalului fix. 



 

6. Corela ia dintre productivitatea capitalului  
i productivitatea total  a factorilor 

Deoarece capitalul fix reprezint  unul dintre factorii de produc ie esen iali 
pentru asigurarea durabilit ii cre terii economice, este necesar s  se analizeze 
nu numai dinamica i structura acestuia, ci i evolu ia eficien ei utiliz rii acestuia. 
Ca principal indicator de eficien  în literatura de specialitate se apeleaz  la 
productivitatea capitalului (raportul dintre output i valoarea capitalului fix). 
Dinamica productivit ii capitalului este modelat  nu numai de ritmul cre terii 
economice sau caracteristicile proceselor investi ionale, dar i de intensitatea 
substitu iei dintre capitalulul fix i popula ia ocupat . Din acest motiv, este 
recomandabil ca evolu ia ritmului productivit ii capitalului s  fie analizat  în 
corela ie cu productivitatea total  a factorilor. În form  simplificat , indicele 
cre terii productivit ii total  a factorilor (PTF) se calculeaz  ca medie 
geometric  ponderat  a indicelui productivit ii muncii (Y/L) i a indicelui 
productivit ii capitalului (Y/K). 

Drept urmare, se poate scrie: (1 )( / ) *( / )s sPTF Y L Y K , 

echivalent cu: ( / )*( / )sPTF Y K K L  
unde s = ponderea de inut  de cheltuielile cu for a de munc  în costurile cu 

principalii factori de produc ie.  
(K/L) = indicele înzestr rii tehnice a muncii. 
Una dintre problemele importante pentru determinarea valorii indicatorului 

men ionat anterior este stabilirea m rimii factorului de ponderare. În func ie de 
premisele teoretice avute în vedere, se poate opta fie pentru o pondere flexibil , 
dar relativ stabil  a factorului de ponderare, în cazul în care se poate determina 
cu acurate e raportul dintre cheltuielile cu for a de munc  i cele cu capitalul fix 
sau imobiliz rile corporale, fie pentru o valoare fix  atunci când se manifest  
presiuni infla ioniste sau nu se pot determina în mod adecvat raporturile dintre 
costurile factorilor de produc ie. În calculele pe care le vom realiza în continuare 
vom utiliza o valoare fix  de 0,7 a factorului de ponderare s.1  

                                                            
1 Valoarea de 0,7 a factorului de ponderare s este o valoare intermediar  între cea propus  

de M. Manoilescu într-o construc ie teoretic  echivalent  ritmului productivit ii totale a 
factorilor, pornind de la importan a celor doi factori de produc ie, în care se atribuia o 
pondere de dou  treimi for ei de munc  i o treime capitalului i cea considerat  în lucr rile 
de factur  neoclasic  ca fiind propor ia optim  în care trebuie s  fie repartizate rezultatele 
produc iei între salaria i i întreprinz tori, respectiv trei p trimi pentru salariile lucr torilor i 
o p trime pentru profitul întreprinz torilor.  

Premisele teoretice i alte aspecte metodologice legate de calculul ritmului de cre tere a 
productivit ii totale a factorilor sunt pe larg prezentate în articolul F.M. Pavelescu � 
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În perioada 1950-1962, în România productivitatea capitalului a avut o 
tendin  de cre tere, fapt relevat de ritmul anual de 4,58% (tabelul nr. 26). Anii 
în care s-au înregistrat reduceri ale acestui indicator sunt cei în care fie outputul 
avut în vedere (venitul na ional) s-a diminuat în mod absolut (1954 i 1957), fie 
anii în care ritmul de cre tere s-a încetinit în raport cu anii preceden i.  

Tabelul nr. 26 
Dinamica productivit ii capitalului i a productivit ii totale a factorilor în 

România, în perioada 1950-1962 
% 

Anul Y L K Y/K K/L PTF 
1951 131,0 100,6 106,0 123,6 105,4 128,2 
1952 104,6 102,3 103,8 100,8 101,4 101,8 
1953 115,3 102,3 104,5 110,3 102,2 112,0 
1954 99,4 102,2 103,5 96,1 101,3 96,9 
1955 122,3 103,8 105,0 116,4 101,2 117,4 
1956 92,7 100,0 104,0 89,1 104,0 91,6 
1957 116,3 101,1 105,4 110,4 104,2 113,6 
1958 103,4 100,1 105,1 98,4 105,0 101,8 
1959 113,1 100,0 105,6 107,1 105,6 111,3 
1960 110,7 100,7 105,9 104,5 105,2 108,3 
1961 110,1 100,0 106,2 103,7 106,2 108,1 
1962 104,4 100,0 105,3 99,2 105,3 102,8 

Indice 1950-1962 308,0 113,9 180,0 171,1 158,0 235,7 
Ritm mediu anual 

1950-1962 
9,83 1,09 5,02 4,58 3,89 7,41 

Y = dinamica outputului, L = dinamica popula iei ocupate, K= dinamica capitalului 
fix, Y/K = dinamica productivit ii capitalului, K/L= dinamica înzestr rii tehnice a 
muncii, PTF = dinamica productivit ii totale a factorilor, 
N.B: dinamicile anuale ale capitalului fix au fost aproximate prin corelare cu 
dinamicile respectivului indicator înregistrate în sectorul socialist. S-a recurs la 
aceast  metod , avându-se în vedere datele statistice disponibile.  
Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

Este de remarcat c  ritmul mediu anual de cre tere a înzestr rii tehnice a 
muncii (3,89%) a fost mai lent decât al productivit ii capitalului. Este un reflex 
al faptului c  în respectiva perioad  cre terea economic  a fost în esen  
determinat  de realizarea industrializ rii de baz  pe fondul unei abunden e a 
resurselor umane i materiale. De asemenea, mai trebuie avut în vedere i faptul 
c , în contextul procesului de transformare în direc ia impunerii economiei de 
comand , partea covâr itoare a sporirii capitalului fix s-a realizat în sectorul 
                                                            

�Considera ii teoretico-metodologice privind cuantificarea evolu iei eficien ei utiliz rii factorilor 
de produc ie�, în Revista român  de economie nr. 1/2001. 
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socialist, care ini ial avea o pondere sc zut  în totalul activit ilor economice. 
Drept urmare, ritmul de cre tere a capitalului fix la nivelul întregii economii 
na ionale apare ca fiind sensibil mai redus decât cel al outputului. Cre terea 
productivit ii capitalului, care având în vedere specificul acestui factor de 
produc ie poate fi apreciat  ca find una rapid , combinat  cu cre terea moderat  
a înzestr rii tehnice a muncii, a condus la un ritm de cre tere deosebit de ridicat 
al productivit ii totale a factorilor (7,41%). Sporirea rapid  a valorii indicatorilor 
de productivitate este necesar s  fie apreciat  în contextul istoric al perioadei. 
Nu numai în ara noastr  se înregistrau respectivele tendin e, ci i în alte ri 
europene în care se realiza procesul de reconstruire a economiilor na ionale 
grav afectate de cel de-al doilea r zboi mondial. În plus, mai trebuie ar tat c  
una dintre caracteristicile economiei de comand  a fost capacitatea deosebit  a 
acesteia de a mobiliza rapid resursele materiale, financiare i umane1 Aceasta 
a condus la ob inerea unei eficien e ridicate în termenii staticii comparative, 
reliefate prin intermediul indicatorilor de productivitate.  

În perioada 1962-1976, accelerarea ritmului anual de cre tere a 
productivit ii muncii comparativ cu intervalul 1950-19622, s-a ob inut în contexul 
sporirii înzestr rii tehnice a muncii al c rei ritm mediu anual a fost de 8,28% 
(tabelul nr. 27).  

Tabelul nr. 27  
Dinamica productivit ii capitalului i a productivit ii totale a factorilor în 

România, în perioada 1962-1976 
% 

Anul Y L K Y/K K/L PTF 
1963 109,7 101,0 107,2 102,3 106,2 106,7 
1964 111,5 100,0 107,3 104,0 107,3 109,2 
1965 109,5 100,5 107,7 101,6 107,2 106,7 
1966 109,9 101,2 116,6 94,3 115,2 104,1 
1967 107,5 100,3 110,8 97,0 110,4 104,0 
1968 107,0 100,2 108,3 98,8 108,1 104,3 
1969 107,5 100,2 112,8 95,3 112,6 103,5 
1970 106,8 100,1 101,4 105,3 101,3 106,3 
1971 113,5 100,6 109,2 103,9 108,5 110,1 
1972 110,0 100,3 108,2 101,7 107,8 107,2 
1973 110,7 100,5 108,8 101,8 108,3 107,6 
1974 112,4 100,5 110,4 101,8 109,8 108,7 
1975 109,8 100,8 111,7 98,3 110,8 105,6 
1976 111,3 100,8 110,1 101,1 109,2 107,5 

Indice 1962-1976 369,3 107,2 326,7 113,1 304,7 246,6 

                                                            
1 J.Kornai- Growth, Shortage, efficiency, Basil Blackwell, Oxford, 1982. 
2 În perioada 1950-1962 ritmul mediu anual de cre tere a productivit ii muncii a fost de 8,6%, 

iar în perioada 1962-1976 a fost de 9,2%. 
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Ritm mediu anual 1962-1976 9,78 0,50 8,82 0,88 8,28 6,66 
Y, L, K, Y/K, K/L, PTF au semnifica iile relevate la tabelul nr. 26. 
Calculat dup  Anuarul statistic al României. 

Productivitatea capitalului a înregistrat în continuare o tendin  de 
cre tere, dar într-un ritm apropiat de 1%. Indicii anuali au oscilat între 94,3% i 
104,0%. Reduceri ale nivelului acestui indicatori au fost consemnate în 5 dintre 
cei 14 ani ai intervalului de timp analizat. Ca urmare acestor evolu ii, ritmul mediu 
anual de cre tere a productivit ii totale a factorilor a fost de 6,66%. 

În perioada 1976-1989 dinamica outputului la nivel macroeconomic, 
precum i cea a capitalului fix s-au redus, ca un reflex al intr rii economiei de 
comand  în faza sa descendent . Astfel, ritmul de cre tere a venitului na ional 
se reduce la 2,63%, iar cel al capitalului fix la 7,75% (tabelul nr. 27). 

 
Tabelul nr. 27  

Dinamica productivit ii capitalului i a productivit ii totale a factorilor în 
România în perioada 1976-1989 

% 
Anul Y L K Y/K K/L PTF 
1977 108,7 100,4 109,7 99,1 109,3 105,4 
1978 107,2 100,3 108,7 98,6 108,4 104,3 
1979 106,5 100,3 108,7 98,0 108,4 103,6 
1980 104,2 100,3 108,5 96,0 108,2 101,5 
1981 99,6 100,2 108,2 92,0 108,0 97,1 
1982 104,0 100,5 108,6 95,8 108,1 101,1 
1983 106,0 100,3 108,6 97,6 108,2 103,2 
1984 106,5 100,4 109,0 97,7 108,6 103,5 
1985 98,9 100,8 107,0 92,5 106,1 96,4 
1986 103,2 100,8 106,9 96,5 106,1 100,6 
1987 100,6 100,5 106,3 94,6 105,8 98,4 
1988 98,0 100,8 105,6 92,8 104,8 95,9 
1989 92,1 101,3 104,9 87,8 103,6 90,0 

Indice 1976-1989 140,1 107 263,8 53,1 246,5 99,9 
Ritm mediu anual 1976-1989 2,63 0,52 7,75 -4,75 7,19 -0,01 

Y, L, K, Y/K, K/L, PTF au semnifica iile relevate la tabelul nr. 26. 
Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

În consecin , productivitatea capitalului s-a diminuat continuu într-un ritm 
mediu anual de 4,75%. Înzestrarea tehnic  a muncii continu  s  creasc  dar 
într-un ritm mai lent comparativ perioadele anterioare, ceea ce a dus la ob inerea 
unui ritm negativ, dar foarte apropiat de zero al productivit ii totale a factorilor1. 
                                                            
1 Tendin a de reducere a productivit ii totale a factorilor în contextul continu rii sporirii 

productivit ii sociale a muncii în cursul anilor 1980 nu a fost specific  numai României, ci 



 

 

167 

Este de men ionat c  la ob inerea acestui rezultat o mare influen  a avut-o 
reducerea sensibil  în termeni reali a nivelului venitului na ional în cursul anilor 
1988 i 1989. 

În perioada 1989-2000, desf urarea procesului de transformare a econo-
miei în direc ia implement rii mecanismelor concuren iale a dus la apari ia a 
dou  recesiuni, ceea ce a creat premisele pentru reducerea productivit ii 
factorilor de produc ie la nivel macroeconomic. În cazul productivit ii muncii, 
dup  evolu ii contorsionsate ale dinamicii produsului intern brut i a reducerii 
continue a popula iei ocupate, în anul 2000 nivelul productivit ii muncii era 
practic egal cu cel din anul 1989. În ceea ce prive te productivitatea capitalului, 
aceasta a fost afectat  nu numai de reducerea valorii în termeni reali a 
produsului intern brut, ci i de supraevaluarea dinamicii capitalului fix. Între 1989 
i 2000, conform datelor statistice, ritmul de cre tere a capitalului fix 

(imobiliz rile corporale) a fost de 12,40%. (tabelul nr. 28). 
Tabelul nr. 28  

Dinamica productivit ii capitalului i a productivit ii totale a factorilor în 
România, în perioada 1976-1989 

% 
Anul Y L K Y/K K/L PTF 
1990 94,4 99 99,3 95,1 100,3 95,3 
1991 87,1 99,5 103,8 83,9 104,3 86,4 
1992 91,2 97 106,3 85,8 109,6 91,5 
1993 101,6 96,2 100,3 101,3 104,2 104,3 
1994 103,9 99,5 113,8 91,3 114,3 100,3 
1995 107,1 94,8 114,1 93,9 120,3 106,9 
1996 104 98,8 104,7 99,4 105,9 103,5 
1997 93,9 96,2 102,3 91,8 106,3 95,8 
1998 95,2 97,7 133,4 71,4 136,5 88,8 
1999 98,9 95,5 125,9 78,6 131,8 95,3 
2000 102,2 102,5 141,3 72,3 137,9 90,5 

Indice 1989-2000 79,6 78,8 361,8 22,0 459,1 63,9 
Ritm mediu anual 1989-

2000 
-2,05 -2,14 12,40 -12,86 14,86 -3,98 

Y, L, K, Y/K, K/L, PTF au semnifica iile relevate la tabelul nr. 26. 
Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

                                                            
i altor ri din spa iul central i est-european. În acest sens, se poate cita observa ia f cut  

de K. Poznanski în lucrarea Technological Change in Eastern Europe Economies, World 
Bank, Washington, 1985, potrivit c reia se poate constata faptul c  economiile de comand  
puteau asigura în respectiva perioad  doar sporirea productivit ii muncii dar nu i 
cre terea productivit ii totale factorilor. 
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În aceste condi ii, productivitatea capitalului a descrescut într-un ritm 
mediu anual de �12,86%, în timp ce înzestrarea tehnic  a muncii a sporit într-
un ritm mediu anual de 14,86%. Respectivele evolu ii au dus la un ritm negativ 
(de circa 4%) al productivit ii totale a factorilor. 

Corela ia dintre productivitatea capitalului i înzestrarea tehnic  a muncii 
în decursul unei perioade de timp poate fi reliefat  i prin intermediul estim rii 
parametrilor func iei de produc ie (Y/K)= A(K/L)*(K/L) . Respectiva func ie de 
produc ie este strâns legat  de func ia Cobb-Douglas cu randamente constante 
(Y/L)= A(K/L)*(K/L) , în care între parametrii  i  exist  rela ia: =1+ . În leg tur  
cu parametrul A(K/L)1 se poate preciza c , indiferent de forma de estimare, 
valoarea sa este aceea i.  

Estimarea parametrilor func iei de produc ie men ionate anterior relev  c  
atât în perioada 1950-1962, cât i în perioada 1962-1976, s-a înregistrat o 
sporire a productivit ii capitalului pe fondul cre terii înzestr rii tehnice a muncii, 
fapt relevat de valorile mai mari de 100% ale indicelui reprezentativ al 
productivit ii capitalului, dar i a valorilor pozitive ale parametrului 1 (tabelul nr. 
29). Valorile parametrului A(K/L)  sunt foarte apropiate de cele ale indicelui 
reprezentativ, ceea ce sugereaz  o devia ie destul de însemnat  a valorii 
estimate a parametrului 1 de la m rimea raportului dintre logaritmul indicelui 
reprezentativ al productivit ii capitalului i logaritmul indicelui reprezentativ al 
înzestr rii tehnice a muncii. De asemenea, se observ  diferen ieri ale m rimii 
coeficientului de determinare, respectiv ridicat  în perioada 1950-1962 (0,8305) 
i foarte redus  în intervalul 1962-1976 (0,2086). 

Tabelul nr. 29 
Valoarea indicelui reprezentativ al productivit ii capitalului i valorile 

parametrilor estima i ai func iei de produc ie (Y/K)= A(K/L)*(K/L)  în cursul 
etapelor dezvolt rii economiei României, în cea de-a doua jum tate a 

secolului al XX-lea 
 

Perioada (Y/K)R A(Y/K) 1 R2 (ln (Y/K);ln 
(K/L)) 

1950-1962 147,19 125,22 0,7711 0,8305 
1962-1976 105,10 99,73 0,0885 0,2086 

                                                            
1 Parametrul A1 reprezint  un factor rezidual-compensatoriu i este influen at de valoarea 

indicelui reprezentativ al variabilei rezultative (productivitatea capitalului, în cazul de fa ), 
precum i de complementara devia iei valorii estimate a parametrului  de la valoarea 
raportului dintre logaritmul indicelui reprezentativ al variabilei rezultative i logaritmul 
indicelui reprezentativ al variabilei explicative (înzestarea tehnic  a muncii în cazul de fa ).  

Indicele reprezentativ a fost definit în F.M. Pavelescu � �Some considerations regarding the 
significance of the Cobb-Douglas production function estimated parameters. A new 
approach�. în Revue Roumaine des Sciences Sociales nr. 1-2/ 1986, iar caracterul rezidual 
compensatoriu al factorului a fost relevat în F.M. Pavelescu - Progresul tehnologic i 
ocuparea for ei de munc , Editura IRLI, Bucure ti, 1997. 
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1976-1989 77,60 112,12 -0,6854 0,9303 
1989-2000 51,85 86,46 -0,8709 0,9731 

Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

În perioada 1976-1989, se poate detecta o reducere a productivit ii 
capitalului, în contextul manifest rii unor ritmuri instabile de cre tere economic , 
dar i al unei corela ii negative puternice între modificarea relativ  anual  a 
productivit ii capitalului i cea a înzestr rii tehnice a muncii.  

În intervalul 1989-2000, se accentueaz  reducerea productivit ii 
capitalului, ceea ce este reflectat de valoarea redus  (51,85%) a indicelui 
reprezentativ, dar i de valoarea puternic negativ  a elasticit ii propriu-zise a 
productivit ii capitalului în raport cu înzestrarea tehnic  a muncii. 

Studierea comportamentului productivit ii capitalului poate dobândi noi 
valen e prin introducerea în func ia de produc ie men ionat  anterior a factorului 
timp. În acest fel, se poate estima nu numai ritmul progresului tehnic 
neîncorporat, ci i unele aspecte legate de exponen ialitatea evolu iei în timp a 
productivit ii capitalului i a înzestr rii tehnice a muncii. Dar, pentru a se ob ine 
rezultate fezabile este necesar s  se analizeze raporturile între coeficien ii de 
corela ie aferen i triunghiului: productivitate a capitalului - înzestrare tehnic  a 
muncii - factor timp.  

Analiza valorilor coeficientului de corela ie dintre logaritmul productivit ii 
capitalului i logaritmul înzestr rii tehnice a muncii (R (ln (Y/K); ln(K/L)), 
coeficientul de corela ie dintre logaritmul productivit ii capitalului i factorul timp 
(R (ln (Y/K);t) i coeficientul de corela ie dintre logaritmul înzestr rii tehnice a 
muncii i factorul timp (R(ln (K/L);t), prezentate în tabelul nr. 30 duce la concluzia 
c  se pot estima valorile func iei de produc ie (Y/K)= A2  (K/L)   e *t numai 
pentru intervalele 1976-1989 i 1989-2000, în celelalte cazuri fenomenul 
colinearit ii dintre înzestrarea tehnic  a muncii i factorul timp dep ind pragul 
critic1. Se reflect  astfel faptul c  în cursul economiei de comand , datorit  
puternicei iner ii a proceselor investi ionale s-a asigurat o cre tere cvasi-
exponen ial  a înzestr rii tehnice a muncii. Dar acest efort nu a fost urmat de o 
cre tere stabil  în timp a productivit ii capitalului, atât în cursul fazei de 
impunerii respectivului tip de economie (1950-1962), cât i în faza sa 
ascendent  (1962-1976). Drept urmare, diferen a dintre intensitatea leg turii 

                                                            
1 Condi ia de dep ire a pragului critic al colinearit ii care face ca rezultatele estim rii para-

metrilor unei regresii bifactoriale s  nu mai fie fezabile este ca produsul R(ln (Y/K); t)  r 
sau raportul R (ln (Y/K); t)/r s  fie mai mare ca 1. Demonstra ia algebric  este realizat  în 
F.M. Pavelescu � �Some considerations regarding the significance of the Cobb-Douglas 
production function estimated parameters. A new approach� în Revue Roumanie des Sci-
ences Sociales nr. 1-2/1986, iar semnifica ia din punct de vedere al calit ii estima iei în 
F.M. Pavelescu � �Impact of collinearity on the esimated parameters and classical statistical 
tests values of multifactorial linear regressions in conditions of OLS�, în Romanian Journal 
of Economic Forecasting. 
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dintre logaritmul înzestr rii tehnice i factorul timp mediat  de logaritmul 
productivit ii capitalului (raportul r) este mai redus  decât cea a leg turii directe 
factorul timp i logaritmul înzestr rii tehnice, ceea ce are ca efect apari ia 
fenomenului de colinearitate. 

 
Tabelul nr. 30 

Testarea posibilit ii de introducere în func ia de productivitate  
Cobb-Douglas referitoare la etapele de dezvoltare a economiei României 

a factorului timp 
 

Perioada 1950-1962 1962-1976 1976-1989 1989-2000 
R (ln (Y/K); ln(K/L) 0,9113 0,4568 -0,9645 -0,9837 
R (ln (Y/K); t) 0,9427 0,5485 -0,9836 -0,9348 
r 0,9667 0,8328 0,9806 1,0523 
1/r 1,0345 1,2007 1,0198 0,9503 
R(ln (K/L);t) 0,9736 0,9930 0,995488 0,9602 

Calculat dup  Anuarul statistic al României.  
În ceea ce prive te perioadele 1976-1989 i 1989-2000 este de men ionat 

c  datorit  propriet ilor metodei celor mai mici p trate i a faptului c  
productivitatea capitalului are o tendin  de reducere, nu se poate estima o 
valoare fezabil  pentru ritmul progresului tehnic neîncorporat1. 

 

                                                            
1 Interdependen ele dintre valorile estimate ale func iei de produc ie (productivitate) Cobb-

Douglas cu randamente de scar  constante i progres tehnic neîncorporat sunt prezentate 
în F.M. Pavelescu - Progresul tehnologic i ocuparea for ei de munc , Editura IRLI, 
Bucure ti, 1997. Interpretarea respectivelor interdependen e din perspectiva fenomenului 
de colinearitate este f cut  în F.M. Pavelescu capitolul � �Semnifica ia parametrilor estima i 
ai func iilor de produc ie�, din lucrarea E. Dobrescu, L.L.Albu (coord.) - Dezvoltarea durabil  
în România. Modele i scenarii pe termen mediu i lung, Ed.  Expert, Bucure ti, 2005. 



 

7. Func ia de produc ie Cobb-Douglas cu randamente 
de scar  nonconstante în cadrul etapelor de dezvoltare 

a economiei României 

În condi iile în care nu se pot estima parametrii func iei de productivitate 
Cobb Douglas (cu randamente de scar  constante i cu progres tehnic 
neîncorporat) se va testa în continuare posibilitatea ob inerii unor rezultate 
fezabile referitoare la contribu ia acumul rii capitalului fix la sus inerea cre terii 
economice în cursul celei de a doua jum t i a secolului al XX-lea în România 
prin intermediul func iei de produc ie Cobb-Douglas cu randamente de scar  
non-constante. Respectiva func ie de produc ie poate fi scris  sub forma: 

Y=A2KL  La  Kb, 
unde: Y= outputul (venitul na ional sau produsul intern brut); 

A2KL= factorul rezidual-compensatoriu; 
L = popula ia ocupat ; 
a=elasticitatea outputului în raport cu for a de munc ; 
K= capitalul fix( imobiliz rile corporale); 
b= elasticitatea outputului în raport cu capitalul fix( imobiliz rile corporale). 
 
Pentru a evita calcularea unor parametri nefezabili ca urmare a 

manifest rii fenomenului de colinearitate vom determina mai întâi valorile 
elasticit ilor outputului în raport cu cei doi factori de produc ie avu i în vedere, 
prin realizarea unor regresii unifactoriale. În cazul elasticit ii propriu-zise a 
outputului în raport cu capitalul fix, se observ  c  acestea au valori supraunitare 
în perioada 1950-1962 i 1962-1976, ceea ce reflect  o sporire a productivit ii 
capitalului în contextul unui ritm alert de cre tere economic , indicele 
reprezentativ al venitului na ional fiind apropiat de 200% (tabelul nr. 31). De 
asemenea, sunt de remarcat valorile ridicate ale coeficientului de determinare 
(de circa 98%).  

Tabelul nr. 31 
Valoarea indicelui reprezentativ al outputului (Y)R i valorile parametrilor 

estima i ai func iei de produc ie (Y)= A(K)  (K)b1 în cursul etapelor 
dezvolt rii economiei României în cea de-a doua jum tate a secolului al 

XX-lea 
 

Perioada (Y)R A(K) b1 R2 (ln Y;ln K) 
1950-1962 199,55 1,213634 1,6414 0,9816 
1962-1976 197,07 0,99966 1,084534 0,9779 
1976-1989 136,58 1,11655 0,3564 0,8284 
1989-2000 81,57 0,829389 -0,1468 0,0676 

Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
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În perioada 1976-1989, valoarea subunitar  a elasticit ii venitului na ional 

în raport cu capitalul fix relev  conturarea unei tendin e de diminuare a 
productivit ii respectivului factor de produc ie. În cursul intervalului 1989-2000, 
se poate detecta o valoare negativ  a elasticit ii produsului intern brut în raport 
cu capitalul fix datorit  reducerii volumului activit ii economice ca urmare a 
derul rii procesului de transformare a economiei în direc ia implement rii 
mecanismelor concuren iale. De asemenea, este de notat reducerea valorii 
coeficien ilor de determina ie dintre logaritmii outputului i cei ai capitalului fix pe 
m sura apari iei i accentu rii blocajelor i st rii de criz . 

Elasticitatea propriu-zis  a outputului în raport cu popula ia ocupat  a 
atins nivelul maxim în perioada 1962-1976, respectiv 20,6939 (tabelul nr. 32). 
Aceast  valoare a fost ob inut  în contextul unei cre teri economice alerte, dar 
i a unei corela ii puternice între modificarea relativ  a outputului i cea a 

popula iei ocupate.  
Tabelul nr. 32 

Valoarea indicelui reprezentativ al outputului (Y)R i valorile parametrilor 
estima i ai func iei de produc ie (Y)= A(L)*(L)a1 în cursul etapelor 

dezvolt rii economiei României, în cea de-a doua jum tate a secolului al 
XX-lea 

 
Perioada (Y)R A(K) a1 R2 (ln Y;ln L) 

1950-1962 199,55 114,86 5,8392 0,7778 
1962-1976 197,07 92,78 20,6939 0,9762 
1976-1989 136,58 120,99 4,2683 0,5714 
1989-2000 81,53 83,68 0,1972 0,0676 

Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

Valorile estimate pentru intervalele 1950-1962 i 1976-1989 sunt relativ 
apropiate, dar semnificativ mai mici decât cele din perioada 1962-1976. De 
asemenea, se observ  o reducere a intensit ii leg turii dintre modificarea 
outputului i modificarea num rului de persoane ocupate. Ele reflect  îns  
procese diferite i anume: o cre tere economic  mai munco-intensiv  în 
perioada 1950-1962 i o reducere a posibilit ii de expansiune economic  în 
intervalul 1976-1989.  

În intervalul 1989-2000, valoarea pozitiv  a elasticit ii produsului intern 
brut în raport cu popula ia ocupat  reflect  atât evolu ia contorsionat  a 
volumului activit ii economice, cât i continua reducere a num rului de locuri 
de munc , precum i slaba leg tur  dintre dinamica outputului i dinamica cererii 
de for  de munc . 

Examinarea posibilit ii de construire a func iei de produc ie Cobb-
Douglas cu randamente de scar  nonconstante relev  faptul c , în timp, rolul 
celor doi principali factori de produc ie s-a modificat. Astfel, în perioada 1950-
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1962, prin prisma valorii absolute a coeficientului de corela ie, factorul principal 
al dinamicii outputului este capitalul fix. Valoarea coeficientului de corela ie 
dintre logaritmul indicilor venitului na ional i logaritmul indicilor capitalului fix 
este de peste 0,99, în timp ce valoarea aferent  popula iei ocupate este de 
0,8819 (tabelul nr. 33). Corela ia dintre logaritmul indicilor celor doi factori de 
produc ie poate fi apreciat  ca fiind puternic , dar permite estimarea 
parametrilor func iei de produc ie Cobb-Douglas cu randamente de scar  
nonconstante. 

Tabelul nr. 33 
Testarea posibilit ii de construire a func iei de produc ie Cobb-Douglas 

cu randamente de scar  nonconstante referitoare la etapele de dezvoltare 
a economiei României, în cea de-a doua jum tate a secolului al XX-lea 

 
Perioada 1950-1962 1962-1976 1976-1989 1989-2000 

R (ln Y; lnK) 0,9908 0,9889 0,9102 0,2530 
R (ln Y; ln L) 0,8819 0,9880 0,7559 -0,2601 
r 0,8901 0,9991 0,8305 -0,9731 
1/r 1,1235 1,0009 1,1922 -1,0276 
R(ln K; lnL) 0,8640 0,9891 0,9537 -0,9077 

Calculat dup  Anuarul statistic al României.  
 

În perioada 1962-1976, dinamicile factorilor de produc ie se coreleaz  
foarte puternic cu evolu ia outputului. De i coeficientul de corela ie direct  dintre 
logaritmii indicilor popula iei ocupate i cei ai capitalului fix este de peste 0,98 
se evit  influen a colinearit ii i se poate realiza regresia bifactorial . Valorile 
indicatorilor men iona i anterior reflect  o anumit  stabilitate a sistemului 
economic i o ordonare a aloc rii factorilor de produc ie.  

În intervalul 1976-1989, intensitatea leg turii dintre modificarea relativ  a 
volumului capitalului fix i cea a popula iei ocupate se men ine ridicat . Dar, 
datorit  dificult ilor de expansiune a outputului intensitatea leg turii dintre 
modificarea relativ  a cantit ilor alocate din cei doi factori de produc ie i 
modificarea relativ  a outputului se reduce mai cu seam  în cazul popula iei 
ocupate. Drept urmare, se creeaz  condi iile pentru dep irea pragului critic al 
colinearit ii, ceea ce face ca s  nu se poat  estima valori fezabile pentru func ia 
de produc ie pe care o avem în vedere. 

În intervalul 1989-2000, coeficientul de corela ie dintre logaritmul indicilor 
popula iei ocupate i cei ai capitalului fix este de peste 0,90. Chiar dac  
coeficien ii de corela ie dintre logaritmul indicilor outputului i cei ai factorilor de 
produc ie sunt foarte sc zu i, divergen a dintre valorile acestora nu este atât de 
mare încât s  determine dep irea pragului critic al colinearit ii care s  
determine apari ia unor valori estimate în contradic ie cu sensul leg turii dintre 
variabila rezultativ  i una dintre variabilele explicative. 
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Calculul parametrilor de produc ie Cobb-Douglas cu randamente de scar  
nonconstante relev  faptul c , pentru perioadele 1950-1962 i 1962-1976, 
valoarea coeficientului de determinare este de peste 0,98 (tabelul nr. 34). Cu 
alte cuvinte, modul de alocare a celor doi principali factori de produc ie a avut o 
influen  determinant  asupra dinamicii outputului. 

Rezultatele ob inute pentru intervalul 1976-1989 sunt nefazabile, chiar 
dac  valoarea coeficientului de determinare este de peste 0,96, datorit  
dep irii pragului critic al colinearit ii. Astfel, se observ  c  pentru popula ia 
ocupat  elasticitatea apare ca fiind negativ , de i dinamica respectivului factor 
de produc ie a avut acela i sens cu cea a outputului, în timp ce pentru capitalul 
fix elasticitatea apare ca fiind supraunitar , de i productivitatea capitalului a avut 
o continu  reducere. 

Tabelul nr. 34 
Parametrii estima i ai func iei de produc ie Y=A2KL*La*Kb aferent  etapelor 
de evolu ie a economiei României în cea de-a doua jum tate a secolului  

al XX-lea 
Perioada A2KL(%) A B R2(lnY, lnK, lnL) 

1950-1962 119,00 1,4886 0,6759 0,9842 
1962-1976 96,05 9,5864 0,5867 0,9824 
1976-1989 104,85 -6,9901 1,0749 0,9672 
1989-2000 83.49 -0,0158 0,1310 0,0692 

Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

Pentru perioada 1989-2000, rezultatele nu sunt distorsionate de 
fenomenul colinearit ii. Dar valoarea extrem de sc zut  a coeficientului de 
determinare relev  faptul c , pe baza datelor statistice disponibile, dinamica 
produsului intern brut a fost practic independent  de dinamica aloc rii în cadrul 
aparatului productiv a for ei de munc  i respectiv a capitalului fix.  

Având în vedere valoarea coeficien ilor de determinare, apreciem c  se 
poate estima dinamica frontierei produc iei i a eficien ei tehnice a economiei 
României pe baza func iei Cobb-Douglas cu randamente de scar  nonconstante 
pentru perioadele 1950-1962 i 1962-1976. Pentru aceasta, se va apela la 
metoda celor mai mici p trate corectate care permite estimarea unor modele 
stocastice ale frontierei produc iei1. 

                                                            
1 În metoda celor mai mici p trate corectate, se adaug  la valoarea factorului rezidual-

compensatoriu o constant , pornindu-se de la ipoteza unei distribu ii seminormale a 
diferen elor dintre valorile observate i cele estimate ini ial. Ulterior, diferen ele dintre 
valorile observate i cele reestimate negative sunt considerate ca reflectând ineficien a 
tehnic , în timp ce diferen ele pozitive reflect  ac iunea unor factori exogeni care au dus la 
o valoare a outputului deasupra dinamicii normale a frontierei produc iei (cf. K. Lovell, H. 
Fries, S. Schimdt (ed.) - The measurement of productive efficiency, technics and 
applications, Oxford University Press, 1992). 
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Pentru perioada 1951-1962 a fost estimat un ritm mediu anual de cre tere 
a frontierei produc iei de 10,20% în raport cu nivelul outputului din anul 1950 
(tabelul nr. 35). 

 
Tabelul nr. 35 

Evolu ia indicelui frontierei produc iei i a eficien ei tehnice în România,  
în perioada 1951-1962 

1950=100 

Anul Indicele outputului 
real 

Indicele frontierei 
produc iei 

Indicele eficien ei 
tehnice 

1951 131 134,1 97,7 
1952 137,0 143,9 95,2 
1953 158,0 156,2 101,2 
1954 157,0 166,7 94,2 
1955 192,1 184,0 104,4 
1956 178,0 195,1 91,3 
1957 207,1 212,5 97,5 
1958 214,1 229,0 93,5 
1959 242,2 248,2 97,6 
1960 268,1 271,6 98,7 
1961 295,1 297,1 99,3 
1962 308,1 320,7 96,1 

Ritm de cre tere 9,83 10,20  
Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

Influen a factorilor aleatori care au dus la dep irea nivelului frontierei 
produc iei s-a manifestat în anii 1953 i 1955. Indicele eficien ei tehnice a luat 
valori cuprinse între 91,3% i 99,3%. Respectivul indicator s-a situat sub nivelul 
de 95% în anii când au fost înregistrate reduceri absolute ale venitului na ional, 
sau când ritmul de cre tere s-a încetinit.  

În perioada 1963-1976, ritmul anual de cre tere atât al nivelului observat 
al outputului cât i cel al frontierei produc iei se men ine practic la acela i nivel 
din perioada precedent . Drept urmare, în 1976 se poate estima o cre tere a 
poten ialului economiei române ti de circa 4 ori comparativ cu anul 1962 (tabelul 
nr. 36) 
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Tabelul nr. 36 
Evolu ia indicelui frontierei produc iei i a eficien ei tehnice în România,  

în perioada 1963-1976 
1950=100 

Anul Indicele outpu-
tului real 

Indicele frontierei 
produc iei 

Indicele eficien ei 
tehnice 

1963 109,7 114,6 95,7 
1964 122,3 119,4 102,4 
1965 133,9 130,8 102,4 
1966 147,2 160,5 91,7 
1967 158,2 175,4 90,2 
1968 169,3 187,4 90,4 
1969 182,0 205,0 88,8 
1970 194,4 208,7 93,1 
1971 220,6 225,0 98,1 
1972 242,7 242,5 100,1 
1973 268,7 267,2 100,5 
1974 302,0 297,0 101,7 
1975 331,6 342,2 96,9 
1976 369,0 390,8 94,4 

Ritm de cre tere 9,78 10,23  
Calculat dup  Anuarul statistic al României.  
 

Analiza valorii indicelui eficien ei tehnice relev  faptul c  intensificarea 
ritmului de cre tere economic  în anii 1964 i 1965, precum i în intervalul 1972-
1974 a fost determinat  de ac iunea unor factori exogeni. În ceilal i ani indicele 
eficien ei tehnice a avut valori cuprinse între 88.8% i 98,1%. Valori mai mici de 
95% au fost consemnate între 1966-1970, când, în raport cu ansamblul 
perioadei avute în vedere, ritmul cre terii economice a fost mai lent. 

 



 

8. Concluzii. Acumularea capitalului în contextul 
modific rilor din cadrul institu ional i aparatul 

productiv în cea de-a jum tate a secolului  
al XX-lea  

Dinamica procesului de acumulare a capitalului, alocarea acestui factor 
de produc ie în cadrul sectoarelor de activitate este necesar s  fie privit  nu 
numai prin prisma unor indicatori de eficien  cum sunt cei care rezult  din 
modelul lui Domar, productivitatea capitalului, înzestrarea tehnic  a muncii, 
productivitatea total  a factorilor, sau elasticitatea outputului în raport cu 
capitalul, ci i prin rela ionarea respectivelor evolu ii cu modific rile ap rute în 
cadrul institu ional i aparatul productiv în perioada analizat . Astfel, pe 
parcursul primelor decenii ale celei de a doua jum t i a secolului al XX-lea, atât 
în România, cât i în alte ri central i est-europene una dintre cele mai 
importante probleme ale moderniz rii aparatului productiv a constituit-o 
realizarea industrializ rii de baz . Atingerea acestui obiectiv în contextul 
economiei de comand  a imprimat o serie de caracteristici specifice rela iei 
dintre acumulare i consum. Faptul c  România era la începutul anilor 1950 o 
ar  r mas  în urm  din punct de vedere a dezvolt rii industriale, cu un nivel 

ridicat de agrarizare a economiei, precum i al i factori care ineau de 
caracteristicile sistemului politic a favorizat orientarea spre o rat  înalt  a 
acumul rii capitalului. Respectiva orientare de politic  economic  a determinat 
o accelerare i chiar o for are a ritmului de cre tere a venitului na ional, precum 
i o majorare a ponderii industriei în cadrul activit ii economice1. Dar, pe termen 

lung, acest model de cre tere s-a dovedit a nu avea durabilitate în contextul 
reducerii abunden ei resurselor materiale i umane. În plus, alocarea 
centralizat  a resurselor i controlul strict al fluxurilor de comer  exterior au 
contribuit la apari ia unei structuri economice cu un grad foarte ridicat de 
complexitate i rigiditate2. Din acest motiv, impactul celor dou  ocuri petroliere 
din anii 1970 a fost deosebit de puternic în spa iul central i est-european, 
determinând practic intrarea economiei de comand  în faza sa descendent . 
Rigiditatea cadrului institu ional a f cut ca implementarea unor noi tehnologii 
                                                            
1 A. Tsantis i R. Pepper ar tau în lucrarea �Romania, the industrialization of an agrarian 

country under socialist planning�, World Bank, Washington, 1979, c  în perioada 1950-
1975 România se num ra printre rile cu cele mai rapide ritmuri de cre tere economic  
înregistrate pe plan interna ional. 

2 Este de notat c  strategia de realizare a structurii industriale în principal prin substituirea 
importurilor a dus la formarea unor structuri economice complexe nu numai în rile cu 
economie de comand , ci i în ri cu economie de pia , un exemplu în acest sens 
constituindu-l Pakistanul în anii 1980 (cf. xxx - Towards a human development, UNDP, New 
York, 1993). 
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aflate sub paradigma electronicii i a informaticii s  fie dificil . Drept urmare, 
ineficien a sistemului a sporit, cu toate c  acumularea capitalului a de inut, în 
cadrul produsului intern brut, propor ii relativ ridicate.  

Ie irea prin explozie din cadrul rigid al economiei de comand  a însemnat 
din punct de vedere func ional pierderea unei importante p r i a capitalului fix. 
Chiar dac  statistic pierderea nu a putut fi eviden iat  din motive obiective i 
subiective, demararea procesului de implementare a mecanismelor 
concuren iale în contextul unui grad ridicat de deschidere a economiei c tre 
fluxurile externe de bunuri, servicii i factori de poduc ie a impus economiei 
române ti o serie de restric ii în ceea ce prive te natura corela iei dintre 
acumulare i consum. Astfel, au trebuit s  fie solu ionate cerin e de multe ori 
contradictorii, cum ar fi protec ia social , care direct sau indirect contribuie la 
expansiunea i asigurarea condi iilor pentru o rat  ridicat  a form rii brute a 
capitalului, necesar  pentru modernizarea rapid  a aparatului productiv i 
consolidarea clasei antreprenoriale. Rezolvarea acestei restric ii majore a 
politicii economice a fost solu ionat  în func ie de starea economiei la un 
moment dat, precum i de orientarea ideologic  a factorilor de decizie din 
diferitele faze ale derul rii procesului de reform . Pe ansamblu, se poate spune 
c  au fost acordate importante stimulente pentru sus inerea acumul rii 
capitalului, fapt relevat nu numai de cre terea în termeni reali a volumului 
capitalului fix sau a imobiliz rilor corporale dar i de majorarea constant  a 
ponderii în produsul intern brut a excedentului de exploatare1.  

De asemenea, este necesar s  se aib  în vedere faptul c  desf urarea 
procesului de acumulare a capitalului a avut loc pe fondul major rii deficitului 
balan ei comerciale externe. Deoarece o mare parte a importurilor a reprezentat-
o ma inile i utilajele, se poate afirma c  sporirea capiatalului fix a fost 
dependent  nu numai de factorii interni, ci i de factorii externi. Într-o anumit  
m sur  se poate detecta chiar o �lege a pendulului� între cele dou  categorii de 
factori. Dac  în anii �70, acumularea de capital a fost pozitiv influen at  de 
factorul extern sub forma împrumuturilor, în anii 1980 accesul pe pie ele externe 
a fost puternic restric ionat de restituirea în ritm for at a datoriei externe. În anii 
�90, acumularea capitalului a fost din nou puternic influen at  de fluxurile de 
capital str in, de data aceasta sub o mult mai mare diversitate de forme 
(împrumuturi, particip ri la privatiz ri, investi ii directe în noi obiective 
economice). 

                                                            
1 Un indicator sintetic al tendin ei de evolu ie a regimului acumul rii îl poate constitui distribu ia 

surplusului de productivitate. Calculul valorii respectivului indicator pentru anii �90 arat  c , 
în raport cu salaria ii, antreprenorii au beneficiat într-o m sur  sporit  de dinamica activit ii 
economice (cf. F.M. Pavelescu � �Modific rile din mecanismul economic i distribu ia 
surplusului de productivitate�, în  Consolidarea economiei de pia . Diagnoz , priorit i, 
perspective, Editura Expert,2001). 
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În ceea ce prive te cuantificarea dinamicii productivit ii capitalului i 
implicit a productivit ii totale a factorilor este de men ionat c  aceasta este 
condi ionat  de mai multe elemente i anume: 

a) fiabilitatea i corectitudinea eviden ei statistice a capitalului fix; 
b) faza ciclului secular de evolu ie a aparatului productiv, respectiv ascen-

dent , atunci aparatul productiv se reconstruie te pe baza unor noi paradigme, 
i descendent , atunci când are loc extinderea tehnologiilor i structurilor 

productive de un anumit tip în economie i societate; 
c) starea mecanismului economic, presiunile exercitate pentru transforma-

rea acestuia; 
d) complexitatea structurii economice din perioada analizat . 
Astfel, se observ  c  productivitatea capitalului tinde s  sporeasc  mai 

rapid în cursul fazei descendente a ciclului secular i a existen ei unei structuri 
mai pu in complexe. Totodat , o influen  pozitiv  o exercit  i stabilitatea 
mecanismului economic.  

Pe de alt  parte, pentru a se efectua evalu ri corecte ale contribu iei 
acumul rii capitalului la cre terea economic  pe termen lung, o importan  
aparte o are eviden ierea cu acurate e a dinamicii în termeni reali a capitalului 
fix, precum i intercondi ion rile dintre acesta i celelalte forme ale imobiliz rilor 
corporale sau/ i alte tipuri de active. Un astfel de obiectiv nu este u or de atins 
în contextul unui mediu economic în care se manifest  presiuni infla ioniste, dar 
i însemnate modific ri ale aparatului productiv, concretizate prin restructur ri 

majore ale activit ii agen ilor economici sau a suprapunerii unor utilaje i 
instala ii din genera ii diferite.  



 

Anexe 

Evolu ia conceptelor de economisiri, investi ii i eficien a acestora în 
gândirea economic  

Experien a istoric  relev  faptul c  stabilitatea în timp a expansiunii 
activit ilor economice, concomitent cu îmbun t irea condi iilor de via  pentru 
o cât mai mare parte a popula iei unei ri, nu se pot asigura f r  o concep ie 
clar  asupra rolului ce revine investi iilor în modelarea raporturilor dintre agen ii 
economici. Din acest motiv, gândirea economic  a acordat, pe parcursul 
diferitelor sale etape de dezvoltare, o aten ie deosebit  no iunii de economisiri 
i investi ii. 

A.1. Economisirile i investi iile în gândirea economic  clasic  
În concep ia lui Adam Smith, fondatorul tiin ei economice moderne, 

progresul economic poate fi accelerat prin maximizarea investi iilor efectuate de 
agen ii economici.  

De asemenea, se face o distinc ie între ac iunile care au drept obiectiv 
acumularea capitalului i cele legate de activit ile gospod re ti. Acumularea 
capitalului este abordat  în condi iile introducerii conceptelor de �munc  
productiv  � i respectiv �munc  neproductiv �, care reprezint  probabil unele 
dintre cele mai vechi din istoria gândirii economice.1 Se insist  asupra faptului 
c , pentru o ar  cu penurie de capital, utilizarea sumelor economisite în ramuri 
neproductive poate reprezenta o barier  serioas  în calea dezvolt rii 
economice. Cu alte cuvinte, economisirile trebuie s  fie investite pentru a se 
achizi iona echipamente productive sau pentru a se opera o serie de modific ri 
în cadrul procesului productiv cu scopul de a se spori nivelul veniturilor.  

A. Smith nu concluzioneaz  c  economisirile depind de nivelul dobânzii 
sau de m rimea veniturilor, ci consider  c  acestea sunt puternic condi ionate 
de sistemul institu ional. În acest sens, se arat  c  principiul care stimuleaz  
economisirea este dorin a de îmbun t ire a nivelului de trai. Cu alte cuvinte, 
economisirea reprezint  un consum amânat. Se arat  c  motivul care determin  
efectuarea de cheltuieli, respectiv consumul, este �fericirea prezent �. Totodat , 
se consider  c  sporirea capitalului fix, apreciat  ca fiind unul dintre principalii 
factori ai progresului societ ii, rezult  din câ tigurile reinvestite. De aici se 
ajunge la concluzia c  persoanele care au tendin a de a economisi ar trebui 
considerate drept binef c tori ai societ ii. 

Stimularea acumul rii, care este considerat  în mod aprioric egal  cu 
investi iile, este în fapt paradigma sub care se desf oar  demersul tiin ific al 
                                                            
1 M. Blaug - Teoria economic  în retrospectiv , Editura Didactic  i Pedagogic , Bucure ti, 

1992. 
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economi tilor clasici. Desigur c  ast zi o asemenea concep ie ne poate apare 
ca fiind simplist . Dar nu trebuie uitat c  în epoc  era pe deplin acceptat  legea 
lui Say, potrivit c reia o marf  se schimb  contra altei m rfi sau, a a cum a fost 
consacrat  de James Mill în 1808 cu ocazia traducerii în limba englez  a lucr rii 
episcopului francez, �oferta î i creeaz  propria cerere� În aceste condi ii se poate 
accepta cu relativ  u urin  egalitatea dintre economisiri i investi ii. 

Este interesant de observat c  o concep ie �acumulatorist  � apare i la 
economi tii marxi ti. Astfel F. Engels considera c  �acumularea reprezint  
func ia cea mai progresist  a societ ii�. Ceea ce criticau reprezentan ii acestui 
curent de gândire era puternica polarizare social  generat  de acumularea 
bazat  exclusiv de mecanismele unei economii de pia  liber . 

Factorul care determin  volumul economisirilor este nivelul dobânzii, 
v zut  de J.S. Mill ca reprezentând o remunerare a amân rii (abstinen ei) 
consumului. De aici se ajunge la concluzia c  rata dobânzii reprezint  valoarea 
relativ  acordat  în mod comparativ prezentului i viitorului. Motivul pentru care 
rata dobânzii se men ine mai mare decât zero este acela c  rata profiturilor se 
.anticipeaz  c  va fi pozitiv . Pe de alt  parte, este relevat faptul c  un alt factor 
care modeleaz  rata dobânzii este cererea pentru împrumuturi. Deci procesul 
de economisire este condi ionat de conjunctura economic  i de penuria relativ  
de capital. În concluzie, se poate afirma c  adoptarea ipotezei potrivit c reia  
rata dobânzii reprezint  nu numai un impuls pentru amânarea consumului 
prezent pentru cel viitor, ci i un reflex al existen ei unei penurii relative de capital 
în perioada de început a procesului de industrializare prin intermediul 
mecanismelor concuren iale a economilor statelor vest-europene. 

A.2 Economisirile i investi iile în viziunea economi tilor 
neoclasici 

Elaborat  în cea de-a doua jum tate a secolului al XIX-lea, când 
economia de pia  f cuse considerabile progrese în rile Europei Occidentale 
i în America de Nord, teoria economic  neoclasic  aduce cu sine o modificare 

important  a paradigmei, în sensul c  nu se mai investigheaz  modalit ile de 
poten are a procesului de acumulare, ci, în principal, posibilit ile de cre tere a 
eficien ei cu care este cheltuit capitalul disponibil la un moment dat. De 
asemenea se remarc  o sensibil  îmbun t ire a aparatului matematic utilizat 
pentru argumentarea diferitelor pozi ii teoretice. Se face apel din plin la 
conceptul de productivitate marginal  a factorilor de produc ie i implicit la 
calculul diferen ial.  

Diferen a de viziune dintre economi tii clasici i economi tii neoclasici 
asupra rolului acumul rii în activitatea agen ilor economici relev , dincolo de 
motive ideologice, caracteristici mijlocului secolului al XIX-lea sau particularit i 
na ionale i stadiile diferite de dezvoltare a economiei i aparatului productiv. 
Concep ia economi tilor �clasici� reflecta specificul procesului de acumulare a 
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capitalului în etapa de �construc ie� a aparatului productiv specific societ ii 
industriale, în timp ce gândirea neoclasic  are în vedere un aparat productiv în 
care a fost realizat  industrializarea de baz  iar cadrul institu ional este bine 
definit i implicit consolidat. 

Deoarece orientarea neoclasic  a ap rut ca un rezultat al acumul rilor 
calitative ale tiin ei economice din unele dintre cele mai dezvoltate ri 
europene, se pot deosebi mai multe viziuni asupra rolului pe care procesele de 
economisire i investi ii îl au în desf urarea activit ii economice. Cele mai 
importante contribu ii în acest domeniu au fost aduse de A. Marshall, E. Bohm-
Bawerk, L. Walras i K. Wicksell. 

A. Marshall, reprezentantul colii economice engleze, a acordat o 
importan  deosebit  economisirilor personale, cu deosebire a celor provenite 
din afaceri. Pornind de la inova iile de natur  metodologic  pe care acest mare 
economist le-a adus în ceea ce prive te analiza fenomenelor economice, se 
arat  c  pe termen scurt curba ofertei de economisiri este înclinat  la dreapta în 
raport cu nivelul ratei dobânzii. Respectiva curb  poate fi i �înclinat  înapoi� 
(backward-banding) în cazul când indivizii economisesc în vederea asigur rii de  
venituri pentru b trâne e, i deci trebuie s  fac  un efort financiar mai mare dac  
rata dobânzii se reduce. Acest lucru nu se întâmpl  totdeauna, deoarece natura 
uman  r mâne neschimbat , iar fiecare reducere a nivelului dobânzii determin  
pe mai mul i oameni s  economiseasc  mai pu in decât ar fi fost necesar. Din 
acest motiv, i pe termen lung curba ofertei de economisiri este corelat  pozitiv 
destul de puternic cu nivelul ratei dobânzii, pentru c  o m rire a nivelului ratei 
dobânzii determin  o sporire a �dorin ei de a economisi� ca urmare a unei 
eficien e m rite a utiliz rii resurselor. 

E. Bohm-Bawerk, reprezentantul colii economice austriece a adus o 
serie de contribu ii interesante referitoare la factorii care determin  
caracteristicile proceselor investi ionale. În fapt, respectivul gânditor a elaborat 
o teorie închegat  a capitalului i a dobânzii. Astfel, se consider  c  p mântul 
i for a de munc  sunt factori de produc ie primari a c ror ofert  este fix , în timp 

ce capitalul este un factor �fabricat� sau intermediar. În consecin , oferta de 
capital este în func ie de terenul utilizat i de for a de munc  cheltuit  pentru 
fabricarea sa.  

Rolul capitalului este de a contribui la adoptarea unor metode de produc ie 
mai eficiente, dar i mai �ocolite� cu alte cuvinte, de a stimula sporirea  
complexit ii aparatului productiv. Metodele �ocolite� sunt mai eficiente decât 
cele �directe�, dar i mai mari consumatoare de timp necesar pentru producerea 
factorilor de produc ie primari.  

Se arat  c  dac  rata dobânzii este ridicat , vor fi foarte pu ine stimulente 
pentru adoptarea unor metode �ocolite�. Dac  volumul investi iilor este constant, 
sc derea ratei dobânzii stimuleaz  adoptarea unor procese de produc ie mai 
�ocolite�, concomitent cu mic orarea costului de oportunitate al veniturilor 



 

 

183 

anticipate în viitor. De asemenea, o serie de proiecte de investi ii ini ial 
nerentabile pot deveni fezabile ca urmare a diminu rii cheltuielilor de capital.  

Fiecare �alegere în eleapt � care prelunge te perioada de produc ie 
majoreaz  produsul total cu o rat  care se dimueaz  o dat  cu durata prelungirii. 
De asemenea, se adopt  ipoteza c  perioada de produc ie nu poate fi m rit  
f r  investirea unui capital suplimentar. 

În ceea ce prive te nivelul ratei dobânzii, sunt identificate trei motive i 
anume: 

a) diferite circumstan e ale nevoilor indivizilor în prezent i viitor; 
b) �subestimarea viitorului�; 
c) superioritatea tehnic  a m rfurilor prezente fa  de cele viitoare.  

Primele dou  motive determin  apari ia unei cereri suplimentare de 
fonduri de împrumut pentru consum iar cel de-al treilea are drept urmare o 
majorare a cererii de fonduri de împrumut pentru produc ie. 

Cele trei motive prezentate anterior nu ac ioneaz  separat, ci 
interdependent. Astfel, cel de-al treilea motiv, respectiv superioritatea tehnic  a 
m rfurilor prezente fa  de cele viitoare înseamn  c  oferta de m rfuri va spori 
în viitor în condi iile unui nivel constant al resurselor. Drept urmare, posibilit ile 
de achizi ionare a respectivelor m rfuri vor fi mai mari în viitor decât în prezent, 
ceea ce face s  ac ioneze primul motiv, respectiv oamenii vor aprecia numai 
viitorul. 

Interac iunea dintre cele trei motive nu modeleaz  numai rata dobânzii ci 
i evolu ia perioadei medii de produc ie. Dac  rata dobânzii tinde spre zero, 

atunci .perioada medie de produc ie poate spori considerabil. 
Prin cadrul conceptual utilizat se ajunge la concluzia c  tehnologiile care 

necesit  un consum de capital relativ ridicat sunt i cele mai productive. 
L. Walras, principalul reprezentant al colii economice de la Lausanne a 

elaborat în fapt o teorie a utilit ii economisirii. Pentru a stabili leg tura dintre 
utilitate i bunurile de capital care nu au o utilitate imediat  a fost introdus  
no iunea de �venit net continuu� pe o unitate de timp. Fiecare gospod rie are o 
cerere pentru respectivul venit, care este în fapt inversul ratei dobânzii. Dac  
venitul net al m rfurilor de capital este mai mare se majoreaz  i cererea de 
�venit net continuu�. Cererea de venituri nete continue i oferta de economii 
trebuie s  fie propor ionale pe ramurile economiei în raport cu cerin ele atingerii 
echilibrului, respectiv ca venitul net al m rfurilor de capital s  fie propor ional cu 
pre ul lor, factorul de propor ionalitate fiind reprezentat de rata dobânzii.  

În condi iile unei distribu ii date a stocului de capital, se determin  
veniturile care revin acestui factor de produc ie. În func ie de situa ia de pe pia a 
împrumuturilor, antreprenorii decid dac  s  continue utilizarea bunurilor de 
capital în procesele de produc ie sau s  le lichideze i s  investeasc  pe pia a 
împrumuturilor. Dar lichidarea activit ilor productive nu se poate realiza u or 
decât dac  exist  o pia  a bunurilor de capital second hand i chiar i în aceste 
condi ii respectivul proces implic  pierderi de capital. i în acest caz, apare 
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fenomenul de �tatonare�, specific oric rei pie e. În modelul walrasian, exist  o 
singur  distribu ie a stocului de capital între întreprinz tori care este compatibil  
cu rata dobânzii ce asigur  echilibrul general. 

Dac  apar noi m rfuri de capital problema devine mai complex . Este 
necesar s  se men in , chiar i în condi iile major rii volumului capitalului, 
cerin a uniformit ii ratei rentabilit ii. De asemenea, rata rentabilit ii 
capitalurilor productive va trebui s  fie cel pu in egal  cu cea a dobânzii 
practicat  pe pia a împrumuturilor. Altfel, de in torii de capital investit în activit i 
productive vor fi stimula i s  devin  rentieri datorit  migr rii pe pia a 
împrumuturilor. Rezult  c  ob inerea echilibrului implic  crearea condi iilor unei 
egalit i între rata profitului generat de capital, rata intern  a venitului asupra 
capitalului proiectat i rata dobânzii de pe pia a împrumuturilor. 

K. Wicksell reprezentantul colii economice suedeze, a adus o serie de 
contribu ii interesante pornind de la conceptele introduse de coala austriac . 
Se arat  c , din punct de vedere al întreprinz torului, pre ul capitalului este dat, 
ceea ce face ca teoria productivit ii marginale s  fie aplicabil . Dar, pentru o 
economie na ional , fiecare spor de capital modific  nivelul salariului i rata 
dobânzii i implicit puterea de cump rare a capitalului asupra altor m rfuri 
(efectul Wicksell). Capitalul nu poate fi m surat în unit i fizice, ci în cantit ile 
cumulate de �factori originali�, respectiv terenul i for a de munc . Se face apel 
la conceptul de �ocolire� i �perioad  medie de investire�.  

Capitalul posed  în viziunea wicksellian  dou  dimensiuni, i anume: 
d) o dimensiune �orizontal �, care reflect  propor ia de factori primari in-

vesti i anual în înlocuirea bunurilor de capital cu durate diferite de ex-
ploatare i 

e)  o dimensiune �vertical �, care reflect  lungimea perioadei de timp 
pentru care bunurile de capital avute în vedere sunt investite. 
Dac  bunurile de capital cu durate de exploatare diferite sunt ordonate în 

mod descresc tor din punct de vedere al duratei perioadei de investire i al 
consumului de factori primari, se poate ob ine diagrama triunghiular  a structurii 
capitalului.  

Pornindu-se de la perioadele de investire a tuturor m rfurilor de capital i 
de la rata dobânzii, se poate determina perioada medie de investire. Extinderea 
pe orizontal  reprezint  o majorare propor ional  a tuturor bunurilor de capital 
cu date diferite de maturitate, cu alte cuvinte, se m re te cantitatea de factori 
primari investi i. Extinderea pe vertical  determin  sporirea ponderii capitalurilor 
investite pe termen lung. Wicksell a considerat c  ini ial structura capitalului este 
necesar s  se extind  pe orizontal . În acest fel, se determin  sc derea ratei 
dobânzii, se majoreaz  salariile i renta. Respectiva tendin  perturb  
compozi ia echilibrat  a stocului de capital i favorizeaz  extinderea pe vertical . 
La rândul ei, extinderea pe vertical  ac ioneaz  în direc ia cre terii ratei dobânzii 
i diminuarea salariilor reale i rentei, dar cu o intensitate mai redus  decât o 



 

 

185 

face extinderea pe orizontal , deoarece cantitatea de factori de produc ie primari 
încorpora i în bunurile de capital se m re te.  

De asemenea, se arat  c  o inova ie care economise te for a de munc  
face ca procesul de verticalizare s  fie mai profitabil i s  creeze presiuni asupra 
nivelului salariilor. Dar, cre terea productivit ii medii a muncii, concomitent cu 
majorarea productivit ii marginale a capitalului, contribuie atât la accentuarea 
orizontaliz rii cât i verticaliz rii capitalului. Pe aceast  baz , se trage concluzia 
c , în mod fundamental, �capitalistul econom� este �prietenul� for ei de munc , 
în timp ce inventatorul este cel mai adesea �du manul� acesteia.  

Modelul de analiz  propus Wicksell a oferit, a a cum remarca J. Robinson, 
�cheia pentru în elegerea întregii teorii a acumul rii capitalului�, a faptului c  
valoarea unui utilaj depinde de nivelul salariului real. Totodat , se consider  c  
orice rat  pozitiv  a dobânzii determin  efectuarea de investi ii nete i adopt  
prezum ia c  exist  o rat  de referin  a dobânzii pentru condi iile �aproximativ 
sta ionare�. 

În ceea ce prive te rela ia dintre economisire i investi ii la nivel 
macroeconomic, se arat  c  respectivele m rimi pot s  nu fie egale. Excedentul 
de investi ii în raport cu economisirile determin  presiuni infla ioniste, deoarece 
apare o cre tere valoric  a produc iei care nu se traduce în venit disponibil 
pentru perioada de analiz  avut  în vedere. În cazul când economisirile sunt mai 
mari decât investi iile, are loc o amânare a consumului, ceea ce determin  
sc derea concomitent  a pre urilor i a nivelului venitului diferi ilor agen i 
economici. 

A.3. Func ia de investi ii în modelul lui Keynes 
A a cum este bine-cunoscut, J.M. Keynes a avut o influen  determinant  

asupra evolu iei gândirii economice din secolul al XX-lea. Între inova iile de 
natur  metodologic  introduse de acest mare economist se remarc  adoptarea 
ipotezei potrivit c reia fluctua iile activit ii la nivel macroeconomic decurg din 
inaplicabilitatea legii lui J.B. Say în contextul unei economii na ionale cu un grad 
ridicat de complexitate. De asemenea, spre deosebire de teoreticienii neoclasici 
se arat  c  volumul economisirilor depinde nu numai de nivelul ratei dobânzii, ci 
în primul rând de nivelul veniturilor. În acela i timp, se insist  asupra faptului c  
economisirile nu se transform  în mod automat în investi ii. 

În modelul keynesian, volumul investi iilor nu este condi ionat de nivelul 
veniturilor, ci de incita ia de a investi, care este în func ie de randamentul pe 
termen lung al capitalului, precum i de rata dobânzii. În acest cadru, Keynes a 
elaborat conceptul de eficien  marginal  a capitalului,1 definit  drept �rata 

                                                            
1 Conceptul de eficien  marginal  a capitalului se inspir  din indicatorul �rata de rentabilitate 

în raport cu costurile� propus de J. Fisher în 1930. El a avut un rol decisiv în elaborarea 
�Teoriei generale� deoarece, a a cum îi scria Keynes lui Harrod, în august 1936, �dup  
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scontului care aplicat  la o serie de anuit i constituite de randamentele scontate 
ale capitalului pe parcursul întregii sale existen e, duce la o valoare actualizat  
a respectivelor anuit i egal  cu pre ul de ofert  al capitalului avut în vedere�. 

Calculul eficien ei marginale a capitalului se refer  la anticiparea valorii 
actualizate a unei unit i adi ionale de capital, ceea ce reprezint , în fapt, 
cuantificarea eficien ei marginale a investi iilor nete, respectiv a investi iilor care 
au drept efect cre terea stocului de capital. 

Determinarea valorii acestui indicator implic  parcurgerea a trei etape i 
anume: 

a) anticiparea randamentelor nominale din fiecare an ale perioadei de 
func ionare a capitalului (ri); 

b) determinarea valorii actualizate a randamentelor prin intermediul 
dobânzii de pe pia a capitalului (Vui); 

c) egalarea pre ului de ofert  al capitalului (p) cu valoarea actualizat  a lui 
Vui prin intermediul ratei scontului (e) care reprezint  în fapt eficien a marginal  
a capitalului.1 

În concep ia lui Keynes, cre terea stocului de capital are drept rezultat 
sc derea randamentului investi iilor. În aceste condi ii, caracteristicile curbei 
eficien ei marginale a capitalului sunt de o importan  fundamental , deoarece 
prin intermediul ei, mai mult decât prin rata dobânzii, anticiparea viitorului 
influen eaz  prezentul. Cu alte cuvinte, starea de optimism sau pesimism a 
antreprenorilor referitoare la evolu ia în viitor a pulsului activit ii economice 
modeleaz  nivelul cererii pentru bunurile de echipament i implicit pentru for a 
de munc . 

În vederea evit rii apari iei unei instabilit i a cererii, Keynes a preconizat 
interven ia activ  a autorit ilor publice, prin cel pu in trei canale i anume: 

a) aplicarea unor controale în domenii care pân  atunci erau l sate în 
seama ini iativei private; 

b) exercitarea unei influen e determinante asupra înclina iei de a 
consuma, par ial prin sistemul de taxe i impozite i par ial prin fixarea ratei 
dobânzii; 

c) o anumit  �socializare� a investi iilor pentru a se asigura un nivel al 
cererii de for  de munc  apropiat de cel al ocup rii depline. 

                                                            
multe reveniri i confuzii defini ia corect  a eficien ei marginale a capitalului a legat lucrurile 
între ele�. 

1 Se poate afirma c  eficien a marginal  a capitalului a constituit prototipul actualei 
metodologii de apreciere a viabilit ii proiectelor de investi ii utilizat  de Banca Mondial  
(Rata intern  de rentabilitate). De asemenea, este de notat faptul c  teoria privind analiza 
evolu iei pre ului capitalului a fost dezvoltat  de James Tobin care, în 1969, a propus a a-
numitul coeficient q care reprezint  raportul dintre valoarea de pia  i pre ul de înlocuire al 
capitalului. 
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A. 4. Modelul IS-LM 
Demersul tiin ific prezentat de Keynes în cartea �Teoria general  a 

ocup rii for ei de munc , a dobânzii i a banilor�, ap rut  în anul 1936, a avut 
un puternic ecou în rândul economi tilor teoreticieni. În respectiva lucrare, se 
îngem neaz  o serie de elemente specifice unei reale schimb ri de paradigm  
cu men inerea unor concepte de sorginte neoclasic , ceea ce a dat na tere la 
mai multe interpret ri asupra semnifica iei celor afirmate de una dintre cele mai 
influente persoane din domeniul tiin elor sociale din epoca respectiv . 

O prim  interpretare a fost formulat  de J.R. Hicks în anul 1937.1 A fost de 
fapt o încercare de  a determina dac  pot exista pun i de leg tur  între teoria 
expus  de Keynes i teoria (neo)clasic .2 

În vederea realiz rii apropierii dintre cele dou  teorii, se propun mai multe 
ecua ii care se refer  la: 

a) cererea de moned  (L) care este dependent  de venit (Y) i dobând  
(r); 

b) investi ii care depind de nivelul venitului (Y) i al dobânzii (r); 
c) egalitatea dintre investi ii i economisiri. 

În acest fel, s-au pus bazele �teoriei generale generalizate�, care poate fi 
reprezentat  grafic într-un plan unde pe abscis  se afl  venitul (Y) iar pe 
ordonat  rata dobânzii (r). Se ob in dou  curbe i anume: 

1) curba IS � care reprezint  locul geometric unde se realizeaz  egalitatea 
dintre investi ii i economisiri prin intermediul �ratei dobânzii de investi ii�, foarte 
apropiat  de �rata natural  a dobânzii� propus  de K. Wicksell; 

2) curba LM (ini ial LL) � care reprezint  locul geometric unde exist  un 
echilibru între cererea i oferta de moned  realizat prin intermediul �ratei 
dobânzii monetare�. 

Punctul unde cele dou  curbe se intersecteaz  constituie punctul de 
echilibru al economiei, deoarece în acest fel se poate ob ine nivelul outputului 
(venitului) care asigur  satisfacerea dublei condi ii a echilibrului monetar, 
respectiv economisirile sunt egale cu investi iile, iar cererea de moned  
egaleaz  oferta B ncii Centrale. 

                                                            
1 J.R. Hicks � �Mr. Keynes and the classics. A suggested interpretation�, în Econometrica vol. 

5/1937. 
2  J.R. Hicks a fost un bun cunosc tor al operei capitale a lui J.M. Keynes. Astfel, în 1936 el 

public  în Economic Journal articolul �Mr.Keynes theory of employment� în care ar ta: �Din 
punct de vedere al teoriei pure, recursul la metoda anticipa iilor este poate lucrul cel mai 
revolu ionar din aceast  carte�. Încercarea de prezentare a lui Keynes în termeni 
(neo)clasici (cf. J.R. Hicks � �Mr. Keynes and the classics. A suggested interpretation�, în 
Econometrica vol.5/1937) î i poate g si explica ia în faptul c , în a doua parte a anilor �30, 
J.R. Hicks î i consacra eforturile în direc ia aprofund rii i dezvolt rii economiei pure a lui 
L. Walras. Aceste preocup ri tiin ifice s-au concretizat în apari ia în 1939 a c r ii �Value 
and capital� una dintre cele mai reprezentative lucr ri a lui J.R. Hicks. 
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La o prim  vedere, modelul propus pare s  respecte ideile formulate de 
Keynes. Pentru a putea pune în eviden  unele propriet i ale modelului IS-LM, 
se poate face apel la func ii liniare pentru exprimarea dependen ei dintre nivelul 
venitului (Y) i rata dobânzii (r)  în sectorul real (IS) i respectiv monetar (LM). 

În aceste condi ii, se ajunge la urm torul sistem de ecua ii: 
IS        Y = C + Io - dr 

LM      M = eY + So - fr 
echivalent cu: 
r = ( eY + So - N) / f 
unde: C = consumul în sens larg incluzând consumul privat i consumul guver-

namental; 
Io = nivelul maxim al capitalului privat disponibil pentru a fi investit; 
d = parametrul care m soar  sensibilitatea aloc rii investi iilor în raport cu 

rata dobânzii; 
N = oferta de moned ; 
e = gradul de monetizare al venitului (outputului); 
So = cantitatea maxim  de bani alocat  cererii speculative; 
f = parametru care m soar  sensibilitatea cererii speculative de bani la 

modificarea ratei dobânzii. 
Se observ  c  IS este o func ie descresc toare în raport cu varia ia 

nivelului ratei dobânzii, în timp ce LM este o func ie cresc toare în raport cu 
varia ia ratei dobânzii. 

M rimea venitului (outputului) pentru care se ob ine echilibrul concomitent 
pe pia a bunurilor i serviciilor i pe pia a monetar  este: 

Y = (C + Io + gR) / (1 + ge) unde: 
g = d / f 

R = N � So 
În mod corespunz tor valoarea de echilibru a ratei dobânzii este: 

r = [ e ( C + Io ) � N] / e ( f + d) 
Deoarece sensibilitatea investi iilor i cererii speculative de moned  în 

raport cu rata dobânzii pe termen scurt poate fi considerat  constant , 
modificarea nivelului de echilibru al venitului (outputului) este dependent  de: 

d) modificarea nivelului consumului privat i guvernamental (curba IS)1; 
e) modificarea nivelului ofertei de moned  (curba LM). 

În general, se caut  s  se estimeze efectele pe care le au diferitele m suri 
de politic  monetar  i fiscal  asupra unor variabile macroeconomice precum 
PIB-ul, popula ia ocupat , nivelul pre urilor, rata dobânzii. 

                                                            
1 În fapt, curba IS poate fi tratat  i ca o expresie a cererii agregate (cf. N.G. Mankiw-

Macroeconomics-Worth Publishers, 1994). Fa  de modelul keynesian standard, curba IS 
prezint  în plus o explica ie a comportamentului investi ional în func ie de nivelul ratei 
dobânzii. 
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M surile fiscale expansioniste (cre terea cheltuielilor guvernamentale, 
reducerea gradului de impozitare) au drept efect cre terea venitului (outputului) 
concomitent cu cre terea ratei dobânzii, în timp ce m surile monetare 
expansioniste (cre terea masei monetare) asigur  condi iile pentru o cre tere a 
venitului (outputului) pe fondul unei sc deri a ratei dobânzii. 

Dac  politica expansionist  cuprinde atât m suri de natur  fiscal  cât i 
de natur  monetar , noul nivel al ratei dobânzii ar trebui s  reflecte 
predominan a diferitelor tipuri de m suri. Astfel, o cre tere a ratei dobânzii este 
un rezultat al predomin rii m surilor expansioniste de natur  fiscal , în timp ce 
o diminuare a ratei dobânzii indic  o predominant  a m surilor expansioniste de 
natur  monetar . 

În func ie de sensibilitatea investi iilor i a cererii speculative de moned , 
se pot deosebi în condi iile unei economii de pia  consolidate dou  cazuri 
extreme ale modelului IS-LM i anume: 

a) cazul keynesian în care exist  o sensibilitate redus  a investi iilor la 
modificarea ratei dobânzii, concomitent cu o sensibilitate foarte mare a cererii 
speculative în raport cu nivelul ratei dobânzii. La limit , se ajunge în situa ia 
denumit  �capcana lichidit ii�. Aceasta înseamn  c  m rimea coeficientului g 
tinde spre zero. Drept urmare, valoarea de echilibru a venitului (outputului) este: 

Y = C + I0 
Având în vedere c , de regul , reprezentarea grafic  se face în 

conformitate cu tradi ia inaugurat  de A. Marshall, respectiv cu venitul (outputul) 
pe abscis  i rata dobânzii pe ordonat , curba IS are o pant  abrupt , iar curba 
LM este o linie orizontal . În acest caz, politica bugetar  are o mare eficacitate 
(se mut  curba IS spre dreapta, în condi iile men inerii ratei dobânzii la cote 
foarte sc zute). Ca atare, multiplicatorul investi ional func ioneaz  din plin. 

Situa ia descris  anterior este mai mult ipotetic , deoarece, chiar i în 
condi iile unei profunde recesiuni, existen a �capcanei lichidit ii� nu a putut fi 
dovedit  în mod practic sau prin intermediul unor metode econometrice. 

b) cazul clasic în care inexisten a cererii speculative de moned , precum 
i o sensibilitate crescând  a investi iilor fa  de rata dobânzii fac ca valoarea 

parametrului g s  tind  spre infinit. În consecin , nivelul de echilibru al venitului 
(outputului) este: 

Y = M / e 
Curba IS are o pant  domoal  iar curba LM este o vertical . Cu alte 

cuvinte, se manifest  o stabilitate a nivelului venitului (outputului) deoarece 
exist  ocupare deplin  a for ei de munc . În acest caz, m surile de politic  
monetar  sunt deosebit de eficace. În schimb, m surile de politic  fiscal  apar 
ca fiind total ineficace. Faptul c  nivelul activit ii nu mai poate fi modificat, face 
ca interven ia guvernului în economie s  creeze efectul de evic iune, ceea ce 
ac ioneaz  ca un factor de blocaj al spiritului anteprenorial i implicit al 
activit ilor investi ionale generate de sectorul privat. 
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În realitate, valorile estimate ale pantelor celor dou  curbe sunt 
semnificativ diferite de valorile extreme (zero sau infinit). În aceast  situa ie, 
politica economic  este necesar s  cuprind  atât m suri de natur  fiscal , cât 
i m suri de natur  monetar . 

Modelul IS-LM este folosit i în lucr rile de esen  monetarist . În 
conformitate cu respectivul cadru teoretic se consider  c  panta curbei IS este 
foarte domoal  în timp ce panta curbei LM este foarte abrupt . Se reflect  astfel 
viziunea monetarist  potrivit c reia cererea de moned  este mai pu in elastic  
în raport cu nivelul ratei dobânzii, comparativ cu orientarea keynesian . De aici 
se poate trage concluzia c , pentru a se asigura durabilitatea cre terii 
economice, una dintre condi ii este stabilirea unor reguli clare în elaborarea i 
implementarea diferitelor tipuri de politici macroeconomice. 

În ceea ce prive te investi iile, se presupune c  acestea sunt relativ 
inelastice în raport cu nivelul ratei dobânzii i reflect  conjunctura economic  la 
un moment dat. Astfel, o reducere a ritmului de cre tere a masei monetare va 
determina pe investitori s  anticipeze apari ia unei recesiuni. Drept urmare, 
nivelul investi iilor se va diminua, dar respectiva modificare nu constituie un 
factor aleator al fluctua iilor omice ci tendin ele de evolu ie a activit ii 
economice. 

A.5. Corela ia dintre economisiri, investi ii, soldul bugetului de 
stat i soldul balan ei comerciale 

În analiza corela iilor care se stabilesc între economisiri i investi ii este 
necesar s  se aib  în vedere faptul c  economisirile reprezint  o parte a ofertei 
(resurselor disponibile), în timp ce investi iile constituie o parte a cererii 
agregate. Pornind de la faptul c , pe termen scurt, cererea este egal  cu oferta 
i dac  se ia în considera ie influen a soldului balan ei comerciale asupra PIB 

se ob in urm toarele rela ii: 
( )C I G X M C S T  

unde C = consumul privat 
I = investi iile private 
X = exporturile    
M = importurile 
S = volumul economisirilor 
T = taxele i impozitele colectate, ceea ce este echivalent cu   
(S I) = (G T)+(X M) 
Se observ  c , la nivel agregat, diferen a dintre economisiri i investi ii 

este condi iont  de nivelul deficitului bugetului de stat (G T), pe de o parte i 
excedentul balan ei comerciale (X M), pe de alt  parte. La o prim  vedere, se 
poate trage concluzia c  existen a unor deficite �gemene� (atât în cazul bugetului 
de stat cât i în cazul balan ei comerciale) poate contribui la o anumit  
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echilibrare a rela iei dintre economisiri i investi ii. Semnifica ia raportului dintre 
cei doi indicatori este necesar s  fie relevat  în func ie de factorii de influen . 

Rela ia dintre economisiri i investi ii este necesar s  fie privit  în primul 
rând prin prisma soldului balan ei comerciale. Astfel, dac  balan a comercial  
este excedentar , se va favoriza apari ia unui excedent al economisirilor în 
raport cu investi iile. Cu alte cuvinte, ob inerea unui excedent comercial are un 
efect pozitiv asupra acumul rilor interne ale unei ri care pot fi folosite ulterior 
pentru sus inerea cre terii economice. Dac  balan a comercial  este deficitar , 
rezult  o serie de presiuni asupra procesului de acumulare pe plan na ional. 
Deficitul economisirilor în raport cu investi iile va trebui s  fie acoperit cu alte 
pozi ii ale balan ei contului curent sau ale balan ei capitalurilor. 

Existen a deficitului bugetar creeaz  doar aparent un excedent al 
economisirilor în raport cu investi iile. În realitate, aceasta reflect  manifestarea 
efectului de evic iune (crowding out), respectiv atragerea unor sume care ar fi 
revenit în mod normal investi iilor efectuate de sectorul privat pentru finan area 
deficitului bugetului de stat în perioada de timp avut  în vedere. În cazul cînd 
bugetul de stat are un excedent, se poate vorbi de un poten ial efect de 
amplificare a procesului de acumulare intern  (crowding-in), concretizat prin 
faptul c  suma investi iilor private este mai mare decât cea a economisirilor  

În concluzie, este necesar s  se aib  în vedere raportul în care se afl  
nivelul investi iilor, cuantificat prin intermediul form rii brute a capitalului, soldul 
bugetului de stat i soldul balan ei comerciale. Deoarece rela ia prezentat  
anterior se poate scrie i sub forma: 

( ) ( )S I T G X M  
se poate determina repartizarea  economisirilor pe principalele utiliz ri, atât în 
form  absolut  cât i în form  relativ , respectiv: 

( ) ( ) 1I T G X M
S S S

 

În acest fel se poate releva amploarea efectului de evic iune sau a 
efectului de amplificare a procesului de economisire intern  determinat de 
soldul bugetului de stat. De asemenea se poate identifica intensitatea i sensul 
impactului soldului balan ei comerciale asupra procesului de economisire 
intern . 

A.6. Rolul investi iilor în modelele de cre tere economic  pe 
termen lung 

Investi iile contribuie nu numai la asigurarea echilibrului pe termen scurt ci 
i la asigurarea premiselor cre terii economice pe termen lung. Din acest motiv 

au fost elaborate o serie de modele de cre tere economic  în care investi iilor 
le revine un rol determinant. Deoarece, pe termen lung, investi iile (acumularea 
de capital fix) ac ioneaz  atât ca element al cererii cât i ca element al ofertei se 
pot deosebi dou  mari clase de astfel de modele. 
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A. 6. 1. Modele de cre tere economic  axate pe cererea de investi ii 
(capital fix) 

Cel mai cunoscut model de cre tere economic  în care investi iile sunt 
tratate pe latura cererii este cel elaborat de Harrod i Domar. El are în vedere 
rata acumul rii (s), determinat  ca raport între formarea brut  a capitalului i 
produsul intern brut i coeficientul capitalului (v), determinat ca raport între 
formarea brut  a capitalului i cre terea PIB. În aceste condi ii, ritmul de cre tere 

economic  (rg) este srg
v

. 

În model se face apel la calcularea a trei rate de cre tere economic  
pentru a se determina starea economiei pe parcursul perioadei de timp pentru 
care se efectueaz  proiec ia, dup  cum urmeaz : 

a) rata de facto a cre terii economice care reflect  posibilit ile de 
expansiune ale activit ii economice în condi iile date ale unei economii 
na ionale; 

b) rata garant  a cre terii economice care are în vedere rata acumul rii 
existent  la un moment dat i un nivel al coeficientului capitalului care satisface 
cerin ele de eficien  ale investitorilor; 

c) rata natural  a cre tere economice care ar satisface atât cerin ele de 
eficien  ale investitorilor, cât i cele ale asigur rii ocup rii depline a for ei de 
munc . 

O cre tere economic  stabil  pe termen lung ar putea fi ob inut  în cazul 
când cele trei rate prezentate anterior sunt egale. Dac  rata de facto este mai 
mare decât rata garant  economia se afl  într-o stare de boom iar dac  rata de 
facto este inferioar  ratei garante, care la rândul ei este mai mic  decât rata 
natural  se instaleaz  starea de recesiune.  

Un alt model de cre tere economic  în care investi iile sunt tratate pe 
latura cererii este i cel al interac iunii dintre multiplicatorul de tip keynesian 

i acceleratorul investi ional propus de P. Samuelson1. Premisele de la care 
se pleac  în construc ia modelului sunt: 

a) nivelul cheltuielilor guvernamentale este constant i, din motive de 
simplitudine este egal cu o unitate pe tot parcursul perioadei de prognoz ; 

b) exist  o propensiune constant  pentru consum în raport cu venitul total. 
În primul an consumul este dependent numai de nivelul cheltuielilor 
guvernamentale, iar apoi de nivelul venitului din anul precedent; 

c) investi iile efectuate de sectorul privat sunt propor ionale cu modificarea 
consumului din anul precedent. 

În aceste condi ii ecua iile modelului sunt: 

                                                            
1 P. Samuelson � �Interactions between the multiplier analysis and the principle of 

acceleration�, The Review of Economic Ststistics Vol.XXI, No. 2-May 1939 
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1

1 1

*
* ( ) * * ( )

t t t t

t t

t t t t t

Y G C I
C Y
I C C Y Y

 

unde 1 2; ;t t tY Y Y = venitul total în anul t,(t-1),(t-2) 

1;t tC C =consumul privat în anul t, (t-1) 
= propensiunea pentru consum 
= factorul de propor ionalitate dintre investi iile efectuate în anul t i 

modificarea consumului. 
Dac  se impune condi ia ca 1tG  rezult  c  

1 21 *(1 )* * *t t tY Y Y  
Introducerea factorului  diferit de zero este de natur  s  creasc  în mod 

semnificativ complexitatea modelului în compara ie cu cel al multiplicatorului 
keynesian. 

În func ie de valorile factorilor i  se pot identifica patru mari regimuri 
ale evolu iei venitului (outputului). 

1. Regimul A, caracterizat prin valori relativ sc zute ale factorului . În 
condi iile unui nivel al cheltuielilor guvernamentale venitul na ional (outputul) 

tinde în mod asimptotic spre 
1

tG
. Un impuls al cheltuielilor guvernamentale 

urmat de o încetare a respectivului impuls va conduce la o evolu ie gradual  
spre nivelul ini ial al outputului. De asemenea se observ  c  nivelul spre care 
tinde outputul este cel care reiese din multiplicatorul keynesian. 

2. Regimul B, în care valorile factorului de propor ionalitate ia valori mai 

mari. Valorile outputului tind spre 
1

tG
 în condi iile unor oscila ii amortizate. 

Eventuale fluctua ii ale cheltuielilor guvernamentale vor genera fluctua ii ale 
nivelului outputului. 

3. Regimul C, în care factorul de propor ionalitate  ia valori mai mari 

decât 1 iar  este cuprins între 
1

 i 2

4
(1 )

. În aceste condi ii, un nivel 

constant al cheltuielilor guvernamentale va determina oscila ii mari, chiar 
explozive ale outputului în jurul nivelului asimptotic prezentat anterior. 
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4. Regimul D, în care factorul de propor ionalitate  ia valori mai mari 

decât 1 iar  este mai mare decât 2

4
(1 )

. În aceste condi ii un nivel constant 

al cheltuielilor guvernamentale determin  o cre tere cvasi-exponen ial  a 
outputului. O majorare a ratei de investire va genera sporuri extrem de mari ale 
outputului, dup  cum o reducere a respectivei rate poate determina reduceri 
sensibile ale nivelului outputului. Se poate deduce astfel c  acset regim al 
cre terii economice este unul foarte instabil i în mod implicit foarte greu de 
gestionat. 

Modelul combina iei dintre principiul multiplicatorului i cel al 
acceleratorului este interesant deoarece prin intermediul s u  sunt relevate 
implica iile pe care cheltuielile guvernamentale i propensiunea pentru investi ii 
a sectorului privat o au asupra ritmului cre terii economice precum i a stabilit ii 
acestuia în timp. De asemenea se pune în eviden  faptul c  adoptarea ipotezei 
constan ei în timp a parametrilor modelului poate duce la evolu ii instabile ale 
sistemului economic i implicit la epuizarea unor resurse care ar asigura 
durabilitatea dezvolt rii. 

A. 6. 2. Modele de cre tere economic  axate pe oferta de investi ii 
(capital fix) 

Investi iile reprezint  procesul prin care are loc crearea unui dintre cei 
mai importan i factori de produc ie i anume capitalul fizic. Din acest motiv rolul 
investi iilor precum i eficien a acestora pot fi investigate i prin utilizarea unei 
metodologii de analiz  a rolului ofertei de factori de produc ie în sus inerea 
cre terii economice. Între metodele de analiz  a ofertei factorilor de produc ie 
func iile de produc ie ocup  un loc deosebit de important. 

No iunea de func ie de produc ie apare pentru prima dat  în lucrarea 
�Statul izolat� a economistului german J.W.V. Thunen în care se ar ta c  
productivitatea muncii în culturile agricole depinde de fertilitatea solului, de 
cantitatea de capital ce revine pe cantitatea de munc  (înzestrarea tehnic  a 
muncii), de intensitatea efortului depus de lucr tori. Preocup rile în acest 
domeniu au fost continuate de P.H. Wicksateed care, prin intermediul 
conceptului de func ie de produc ie a încercat, dar f r  succes, s  demonstreze 
c  produsul nou creat este integral distribuit dac  factorii de produc ie sunt 
retribui i în func ie de productivit ile marginale. Demonstra ia matematic  a 
acetui fapt a fost realizat  de A. Flux care a apelat la teorema lui Euler. 

În 1928, propunându- i s  eviden ieze raportul optim dintre veniturile 
salaria ilor i cele ale patronilor Cobb i Douglas au propus, prin integrarea 
rela iei lui Euler, o func ie de produc ie de forma: 

ba LKAY **  
unde: Y= outputul, 
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A= factorul rezidual (constant  de integrare), 
a= elasticitatea outputului în raport cu capitalul fix, 
K= valoarea capitalului fix, 
b= elasticitatea outputului în raport cu for a de munc , 
L= for a de munc  (num rul de lucr tori utiliza i). 
Ini ial, s-a impus condi ia ca suma celor dou  elasticit i s  fie egal  cu 

unu ceea ce a dus în mod practic la definirea unei func ii de productivitate. 
Forma func iei a permis calcularea relativ facil  a unor indicatori care erau în 
conformitate cu exigen ele teoriei neoclasice, cum sunt productivitatea 
marginal  a celor doi factori de produc ie, accelera ia produc iei în raport cu 
factorii de produc ie, sau rata marginal  de substitu ie între cei doi factori de 
produc ie.  

Ulterior a avut loc o serie impresionant  de dezvolt ri în acest cadru 
conceptual. Dintre avansurile înregistrate în acest domeniu pot fi amintite: 

f) relaxarea ipotezelor referitoare la randamentele de scar ; 
g) extinderea num rului de factori de produc ie lua i în considerare în 

func ia de produc ie; 
h) introducerea no iunii de elasticitate de substitu ie între doi factori de 

produc ie; 
i) introducerea no iunii de progres tehnic neîncorporat; 
j) construirea func iei de produc ie CES (cu elasticitate de substitu ie 

constant ); 
k) construirea func iei de produc ie VES (cu elasticitate de substitu ie var-

iabil ); 
l) construirea func iei de produc ie de tip translogaritmic; 
m) utilizarea în cadrul func iilor de produc ie a conceptului de holoteticitate 

pentru estimarea efectelor determinate de schimb rile tehnologice; 
n) definirea în strâns  leg tur  cu conceptul holoteticitate a conceptului 

de progres tehnic endogen; 
o) relaxarea restric iilor privind omogenitatea celor doi principali factori de 

produc ie (for a de munc  i capitalul); 
p) definiri ale unor forme func ionale flexibile, care s  aib  capacitatea de 

a oferi o aproxima ie local  de ordinul al doilea a unei func ii de 
produc ie având o elasticitate de substitu ie arbitrar  într-un punct.  
În acest fel, se ofer  un instrument de lucru promi tor pentru testarea 

unor aspecte complexe ale teoriei economice i implicit pentru sporirea 
model rii structurale a activit ii economice. 

Un aspect important al utiliz rii func iilor de produc ie r mâne estimarea 
parametrilor. Apari ia unor func ii de produc ie tot mai sofisticate i cu un num r 
crescând de parametri impun numeroase restric ii asupra posibilit ilor de 
ob inere, prin metodele clasice de estimare, a unor valori fezabile ale 





 



tinuare cele de tip Cobb-  
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1. FENOMENUL GENERALIZAT AL S R CIEI � 
FACTOR DEFAVORABIL AL CRE TERII ECONOMICE 

S r cia preocup  ast zi pe toata lumea: pe guvernan i i politicieni, pe 
anali tii vie ii economice i sociale, dar i pe omul obi nuit, care suport  efectele 
acestui fenomen generalizat, devenind un mod de via  chiar i în rile 
dezvoltate.1 

Conceptul de s r cie pare dificil de definit i greu de în eles. Cu toate 
acestea îns , fenomenul s r ciei este vizibil, real. Multe întreb ri i dileme au 
ap rut în privin a dimensiunilor acestui fenomen: Câ i s raci sunt? Care sunt 
persoanele s race? Care sunt caracteristicile lor economice i demografice? 
Care sunt grupurile defavorizate din punct de vedere economic i social? 

Definirea s r ciei este important  pentru cunoa terea propor iilor 
fenomenului, a cauzelor i factorilor care o genereaz  i, pe aceast  baz , 
pentru combaterea propriu-zis  a s r ciei. În acest scop, este necesar s  se 
ajung  la un consens în leg tur  cu modul în care s r cia i metodele acesteia 
de m surare sunt definite.2 

Cei afla i în s r cie sunt indivizii i familiile ale c ror venituri sau alte 
resurse, în special cele sub form  de preg tire colar  i profesional , condi ii 
de existent  i patrimoniu material, sunt sub un nivel mediu al societ ii în care 
tr iesc.3 

S r cia se caracterizeaz  nu numai prin lipsa resurselor monetare, dar i 
prin ansamblul de lipsuri i handicapuri cumulate în cursul unei traiectorii 
personale. S r cia nu este o realitate nou , problema nefiind numai de 
inegalitate între baz  i vârf pe o scar  social  (up/down), dar i aceea a 
distan ei dintre cei care fac parte din grupul social i cei care sunt marginaliza i 
(in/out).4 

Indivizii, familiile, grupurile de popula ie pot fi considera i s raci atunci 
când le lipsesc resursele (sau acestea le sunt insuficiente) pentru a- i putea 
ob ine hrana, s  participe la activit ile sociale i s  aib  condi ii de via  i 
înlesniri obi nuite sau cel pu in s  fie pe deplin încuraja i i inclu i în societatea 
din care fac parte.5 

                                                            
1 Barr, Nicholas, Pie ele for ei de munc  i politica social  în Europa Central  i de Est: 

tranzi ia i dincolo de aceasta, Oxford: Oxford University Press, 1995, p. 234. 
2 Preda, M., Politica social  româneasc  între s r cie i globalizare, Bucure ti, Editura Antet, 

2002, p. 187. 
3 Te liuc, C.M.; Pop, L.; Te liuc, E.D., S r cia i sistemul de protec ie social , Bucure ti, 

Editura Polirom, 2001, p. 155. 
4 Idem, p. 267. 
5 Molnar, M., �Elemente ale strategiei de combatere a s r ciei�, Revista Român  de 

Economie, anul V, vol. 5, nr. 1-2, 1995, p. 133. 
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S r cia este o stare de lips  permanent  a resurselor necesare pentru a 
asigura un mod de via  considerat decent, acceptabil la nivelul unei colectivit i 
date. S racii sunt aceia care nu se bucur  de un nivel minim de trai compatibil 
cu demnitatea uman . S r cia este privit  ca incapacitatea individului de a- i 
exercita drepturile politice, economice i sociale. 

Defini iile utilizate la nivel interna ional au o tr s tur  comun , aceea c  
asociaz  nevoile individuale sau standardele de via  cu un indicator al 
bun st rii. 

�Se consider  c , într-o anumit  societate, exist  s r cie dac  una sau 
mai multe persoane nu ating acel nivel de bun stare economic  ce se consider  
a fi un minim rezonabil în raport cu standardele societ ii respective.�1 

Studii efectuate sub auspiciile Oficiului Statistic al Comunit ii Europene 
(EUROSTAT), într-un amplu program de cercetare statistic  privind s r cia în 

rile Comunit ii Europene, pornesc de la o defini ie în care se precizeaz : 
�s racii sunt acele persoane, familii i grupuri ale c ror resurse (materiale, 
culturale i sociale) sunt atât de reduse încât îi exclud de la un nivel de via  
minim acceptabil în statele în care tr iesc�.2 

Aceast  formulare define te s r cia în termenii lipsei de resurse. Din 
motive practice, nu a fost posibil s  se extind  defini ia s r ciei în sensul 
includerii explicite a componentelor culturale i sociale, motiv pentru care 
defini ia ia în considerare numai resursele materiale. Cu cât sunt mai mari 
resursele individuale, cu atât familia i membrii ei sunt mai înclina i s  
cheltuiasc  pentru a atinge nevoi mai înalte (incluzându-le pe cele culturale). 

Defini ia s r ciei dat  de CERC (Centrul pentru Studiul Veniturilor i 
Costurilor) din Fran a furnizeaz  r spunsuri la aceste întreb ri. S r cia combin  
trei premise: un nivel de via  sub un minim acceptabil, o pierdere a autonomiei 
ce plaseaz  individul în situa ia de dependen  fa  de mediul în care tr ie te i 
imposibilitatea ie irii dintr-o (anumit ) situa ie dat . 

Interesul ar tat în studierea posibilit ilor de m surare a s r ciei provine 
din convingerea exper ilor c  s r cia nu este numai o consecin , ci un factor 
defavorabil al cre terii economice. O supraestimare a s r ciei ar duce la o 
alocare a resurselor (prin transfer) c tre un segment de popula ie care nu este 
îndrept it s  beneficieze de acestea, în timp ce o subestimare ar însemna o 
alocare insuficient  de resurse i excluderea unei anumite p r i a popula iei de 
la protec ia social . 

                                                            
1 Dinculescu, V.; Chirca, C. (coord.); Câmpeanu, M.; Gheorghe, D.; Ivan-Ungureanu, C.; 

Molnar, M.; Panduru, F.; Pop, M., �S r cia în România. Dimensiuni i factori�, în S r cia în 
România. 1995-1998, Bucure ti, 1999. p. 145. 

2 Preda, M., Politica social  româneasc  între s r cie i globalizare, Bucure ti. Editura Antet, 
2002, p. 128. 
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1.1. Abordarea economic  a s r ciei 
S r cia este un fenomen multidimensional pentru c  nu este abordat  

numai dintr-un anumit punct de vedere, ci presupune o multitudine de abord ri: 
economice, psihologice, sociologice, culturale etc. 

Abordarea economic  vizeaz  posibilitatea de câ tig, referindu-se în 
special la venit i avere, care sunt apreciate drept cauzele principale ale 
s r ciei1. 

Dar s r cia nu este asociat  strict cu veniturile actuale; sunt multe situa ii 
în care, între anumite limite, varia ia s r ciei nu este în func ie strict  de venituri: 
sunt situa ii în care deficitul de venituri actuale este compensat de acumul rile 
de bunuri din trecut i de configura ia nevoilor mai sc zute sau, dimpotriv , 
venituri mai ridicate sunt asociate cu s r cia. 

S r cia nu este recunoscut  deschis, ci este suportat  în lini te. Ru inea 
i sentimentul de vinov ie fa  de ceilal i te fac mut, astfel încât, pe baza unei 

comunic ri deficitare, abia dac  se ajunge la o interac iune i la o în elegere 
reciproc  între cei înst ri i i cei s raci. 

Schimb rile condi ionate social, structural, crizele economice, precum 
pie ele globale, tehnicizarea, ra ionalizarea, omajul în mas , migra ia i 
m surile de economisire au dat na tere, în ultimii ani, unei �s racii noi�, care a 
produs noi situa ii de s r cie pentru grupuri atipice pân  în prezent. Prin 
aceasta, s r cia s-a modificat structural i social; �s r cia nou � a cunoscut o 
triplare a situa iilor de lipsuri, ceea ce a dus la cre terea s r ciei în rândul 
copiilor. Analiza subiectiv  a celor atin i de s r cie � studii i rapoarte 
documentate tiin ific � indic  demoralizare, un minim sentiment de 
autoapreciere, temeri pentru viitor, presiune i, în cazul tinerilor, tot mai multe 
ac iuni violente. 

  

                                                            
1 Zamfir, C t lin, Politici de prevenire i combatere a s r ciei în România. Schi a unei 

strategii. Raport pentru Comisia Na ional  de Combatere a S r ciei, 1998, p. 364. 
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Tabelul nr. 1.1 

Modelul sistemic interac ional � Pentagonul s r ciei1 

 
 

Restric iile materiale au urm ri asupra vie ii, socializ rii, educa iei, 
contextelor sociale, psihosomaticii, capacit ii de concentrare, problemelor 
înv rii: condi iile vie ii materiale determin  m sura realiz rii poten ialului 
genetic. 

Sindromul neglij rii, condi ionat de s r cie, cu riscuri sociale i biologice, 
cu factori socioeconomici i psihosociali, creeaz  dezavantaje substan iale în 
dezvoltarea cognitiv  i socioeconomic , în memoria referitoare la limb , în 
vocabular, în randamentul matematic, în capacitatea de impunere în fa a 
persoanelor oficiale. În cazul unei s r cii de durat , aceste dezavantaje se 
dubleaz .2 
                                                            
1 Neculau, Adrian; Ferreol, Gilles, Aspecte psihosociale ale s r ciei, Bucure ti, Editura Teora, 

1999, p. 139. 
2 Prahoveanu, Eugen, Economie � fundamentele de teorie economic . Editura Lumina Lex. 

2004, p. 156. 
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Nu putem privi s r cia numai dintr-un anumit punct de vedere; dac  un 
individ î i pierde locul de munc  nu se încadreaz  automat în categoria s racilor, 
dar dac  este singurul aduc tor de venit, are 2-3 copii în sistemul de înv mânt, 
are un nivel de preg tire mediu i nu are alte surse de venit, atunci individul se 
poate încadra în categoria s racilor. Deci, din acest punct de vedere, s r cia 
este un fenomen multidimensional. 

1.2. S r cia absolut  i s r cia relativ  i leg tura cu o 
insuficient  distribuire a veniturilor 

S r cia este o stare de lips  permanent  a resurselor necesare pentru a 
asigura un mod de via  considerat decent, acceptabil la nivelul unei colectivit i 
date. Accentul cade pe lipsa resurselor, în mod special pe lipsa resurselor 
economice, dar componen a economic  r mâne, f r  îndoial , cea mai 
important  dimensiune a s r ciei, dar nu mai mult decât o component  printre 
altele.1 

Literatura de specialitate este unanim  în a defini s r cia pe trei paliere 
de profunzime structural : 

 S r cia relativ : 
 la limita superioar  a subzisten ei, pu in deasupra �co ului zilnic�; 
 inexisten a nivelului minim de resurse care asigur  o func ionare 

normal  a persoanei/familiei în contextul social-cultural dat. 
 S r cia absolut : 

 în exclusivitate �co ul zilnic�; 
 inexisten a unor condi ii minime de via  (mâncare, îmbr c minte, 

locuin ), necesare unei simple supravie uiri în condi iile societ ii 
respective. 

 Mizeria: lipsa �co ului zilnic� 
S r cia absolut  reprezint  inexisten a unor condi ii minime de via  (lipsa 

unor nevoi fiziologice evidente), necesare unei simple supravie uiri în condi iile 
societ ii respective. Ea nu înseamn  neap rat înfometare vizibil , ci condi ii 
elementare de via  insuficiente i lipsa de resurse pentru o participare minim  
la via a social . 

Pe termen lung, s r cia absolut  produce degrad ri biologice ireversibile, 
iar pe termen mediu produce deteriorarea rapid  a capacit ilor i oportunit ilor 
minime ale persoanei de a participa la via a societ ii din care face parte. S r cia 
absolut  înseamn  marginalizare i, în mod special, excludere social . 

Situa ia economic  i inexisten a locurilor de munc  reprezint  
principalele cauze ale precarit ii i marginaliz rii, iar aceste situa ii conduc în 

                                                            
1 Goodwin, Neva R., �Five Kinds of Capital: Useful Concepts for Sustainable Development�, 

Global Development of Environment Institute, Working Paper, No. 03-07, 2003, p. 57-58. 
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ultim  instan  la marea s r cie i la excluderea total  de la via a economic , 
social , cultural  i politic .1 

Comitetul Economic i Social al Comunit ii Europene a decis s  
defineasc  �marea s r cie� prin trei tipuri de caren e cu efect sinergie: absen a 
locuin ei, absen a resurselor financiare i absen a protec iei sociale. În acest 
sens, �s r cia absolut  vizeaz  cumulativ privarea de bunuri vitale ca: hran , 
locuin , îmbr c minte, îngrijire medical , educa ie�. 

S r cia relativ  se define te ca inexisten a nivelului minim de resurse care 
asigur  o func ionare normal  a persoanei/familiei în contextul social-cultural 
dat. S r cia relativ  scoate persoana din mecanismele vie ii sociale, producând 
progresiv o reducere a anselor acesteia de a se reînscrie în via a normal  a 
societ ii respective. S r cia relativ  nu exclude o vie uire în contextul social-
cultural al colectivit ii, dar produce multiple frustr ri datorit  lipsei de resurse 
necesare particip rii normale i demne la via a colectivit ii. S r cia relativ  
porne te de la insuficienta distribuire a veniturilor; în acest sens se utilizeaz  
dou  instrumente: Curba lui Lorenz i Coeficientul Gini.2 

Curba lui Lorenz exprim  grafic inegalitatea care se manifest  la nivelul so-
ciet ii între diferitele categorii de popula ie, ca urmare a repartiz rii inegale a veni-
tului total. 

 

 
 

                                                            
1 Zamfir, C t lin, Strategii antis r cie i dezvoltare comunitar . Bucure ti, Editura Expert, 

2000, p. 169. 
2 Laffer, A., The Laffer Curve: Past, Prezent and Future, The Heritage Foundation, 2004, p. 

90. 
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Dac  curba coincide cu diagonala (0B), atunci venitul este distribuit 
complet i în mod egal. 

Cu cât gradul de inegalitate cre te, cu atât bucla Curbei lui Lorenz se va 
adânci i se va îndep rta de diagonal  înspre dreapta. 

Coeficientul Gini se bazeaz  pe curba lui Lorenz, iar grafic, el reprezint  
suprafa a ha urat  din totalul triunghiului 0AB. 

Coeficientul Gini este zero dac  veniturile sunt, în mod total i complet, 
egal distribuite. Este definit ca 1/2 din media aritmetic  a diferen elor absolute 
dintre toate perechile de venituri (în func ie de categoriile de indivizi care primesc 
anumite niveluri de venit). 

 
n � num rul celor care primesc venit; 

 � venitul mediu; 
yi � venitul individual la nivelul de venit �i� al unui grup; 
yj � venitul individual la nivelul de venit �j� al unui grup; 

Cele dou  instrumente se utilizeaz  la compararea veniturilor a dou  
grupuri diferite de indivizi i la determinarea ponderii bun st rii la diferite niveluri 
de venit. De asemenea, cu ajutorul acestora se poate determina eficien a 
programelor de protec ie social  (asigur ri sociale i asisten  social ), dac  
presta iile sociale ajung la cei care au nevoie de ele. 

În consecin , pentru societ ile caracterizate prin condi ii de via  dificile, 
în mod explicabil, s r cia absolut  tinde s  se suprapun  cu cea relativ . Pentru 
societatea cu un nivel ceva mai ridicat al resurselor economice, s r cia absolut  
caracterizând un segment redus al popula iei, tinde s  fie identificat  cu s r cia 
relativ , diferen iat  printr-un standard minimal sensibil mai ridicat decât cel al 
s r ciei absolute.1 

1.3. Abord ri conceptuale i alternative în evaluarea s r ciei 
Pentru a stabili dac  într-o anumit  societate i într-o anumit  perioad  

exist  s r cie i pentru identificarea persoanelor aflate într-o asemenea situa ie, 
este necesar  m surarea bun st rii i stabilirea criteriilor potrivit c rora indivizii 
pot fi considera i s raci. Acestea sunt de fapt cerin ele în m surarea i analiza 
s r ciei; pentru aceasta exist  abord ri alternative, iar abordarea conceptual  
asigur  cadrul teoretic pentru în elegerea problemelor practice în evaluarea 
s r ciei. 

Diversele metode utilizate în practic  pentru m surarea s r ciei pornesc 
de la definirea acesteia, majoritatea stabilind un prag al s r ciei sub care 
persoanele sau familiile sunt considerate s race. 

                                                            
1 Molnar, Maria, S r cia i protec ia social , Bucure ti, Editura Funda iei �România de Mâine�, 

1999. p. 196. 



 

 

212 

Aprecierea s r ciei se face în func ie de minimul de trai sau pragul de 
s r cie. Institutele de cercet ri din ara noastr  propun evaluarea minimului de 
trai cu ajutorul unor metode i denumiri diferite; minimum de trai, minimum de 
subzisten , prag de s r cie i nivel minim social. 

Minimum de trai reprezint  satisfacerea acelor trebuin e minime ale 
omului, care s  poate asigura un trai compatibil cu demnitatea uman , respectiv 
un nivel de trai decent. Nivelul de trai minim este caracteristica determinant  a 
conceptului de s r cie i este, în fond, chiar pragul de s r cie. 

Pragul de s r cie reprezint  un nivel foarte redus al consumului, care 
asigur  posibilitatea numai pentru satisfacerea unor necesit i de baz  i este 
suficient pentru a tr i de la o lun  la alta. 

Minimum de subzisten  reprezint  satisfacerea acelor trebuin e minime 
ale omului care s -i asigure supravie uirea într-o perioad  relativ scurt . Aceast  
no iune este foarte apropiat  de grani ele subnutri iei, condi iile de locuit 
înghesuite i nes n toase, îmbr c mintea i condi iile culturale total rupte de 
normele societ ii. În literatura de specialitate, aceast  categorie poart  i 
denumirea de minimum vital. 

Minimum de subzisten  are în vedere condi ia reproducerii simple a vie ii: 
supravie uirea. Acest minim define te ceea ce se cheam , de regul , s r cie 
absolut . Aceasta implic  condi ii elementare de via  insuficiente i aproape 
integral lipsa de resurse pentru a participa la via a social . 

Nivelul minim social reprezint  o tachet  mai înalt  de satisfacere a 
nevoilor de trai ale omului fa  de minimul de trai, care d  posibilitatea unei mai 
bune încadr ri în normele sociale i, totodat , posibilitatea construirii unor 
rezerve (mici economii pentru evenimente familiale). 

Minimul social se refer  la condi iile minimale ce asigur  func ionarea 
social  minimal  a persoanei. F r  acest minim, persoana este exclus  din via a 
societ ii c reia îi apar ine i, chiar dac  supravie uie te biologic, ea nu poate 
participa la acele activit i ce definesc via a unei colectivit i date. Cu alte 
cuvinte, via a social  define te o via  decent , în limitele parametrilor s i. 
Minimul social se refer  deci la resursele necesare asigur rii unui minim decent 
de via . Cei ce sunt plasa i sub acest minim sunt asocia i cu s r cia relativ . 
Este relativ  în sensul c  se diferen iaz  în raport cu standardele social-culturale 
ale unei societ i i cu complexul de nevoi specific vie ii în contextul social-
economic dat. Într-o ar  prosper , minimul social poate fi substan ial mai ridicat 
decât cel de subzisten . 

M surarea s r ciei presupune existen a unor niveluri predeterminate i 
bine definite ale standardului de via  � denumite praguri de s r cie �, pe care 
trebuie s  le ating  o persoan  (gospod rie sau grupuri de persoane) ca s  nu 
fie s rac . Pragul de s r cie este un nivel al veniturilor i cheltuielilor, determinat 
pentru o gospod rie de un anumit tip (în func ie de dimensiune, structur , mediu 
de reziden  etc.), pentru o persoan  sau pentru o unitate de consum. Cu acest 
prag sunt comparate pe rând veniturile sau cheltuielile tuturor gospod riilor, 
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pentru a stabili cine intr  în categoria s racilor i pentru a calcula indicatorii 
inciden ei i gravit ii s r ciei. 

Stabilirea pragului de s r cie reprezint  o problem  extrem de dificil  i, 
cu toate acestea, exist  o multitudine de metode de determinare a pragului de 
s r cie, fiecare cu avantajele i dezavantajele ei, cu posibilit i diferite de 
utilizare, în func ie de contextul i scopul evalu rii s r ciei. Aceste metode pot fi 
grupate în trei categorii: 

 pragul de s r cie absolut;  
 pragul de s r cie relativ;  
 pragul de s r cie subiectiv. 

Determinarea pragului de s r cie absolut înseamn  exprimarea în 
termeni monetari a unui anumit nivel, apreciat ca strict obligatoriu, de satisfacere 
a nevoilor fundamentale ale membrilor societ ii. Aceasta presupune definirea 
nevoilor i a nivelului de baz  al satisfacerii lor, identificarea bunurilor i 
serviciilor de consum necesare în acest scop i calculul cheltuielilor de consum 
minime necesare achizi ion rii bunurilor i pl ii serviciilor. Într-o ar  slab 
dezvoltat , resursele absolut necesare existen ei oamenilor ca membri ai 
societ ii sunt relativ apropiate de cele strict necesare supravie uirii fizice. În 

rile dezvoltate, pragul de s r cie absolut are un con inut mai bogat i un nivel 
mai înalt decât cel aferent supravie uirii sub aspect fizic. 

Toate metodele de determinare a pragului absolut de s r cie au la baz  
normele de consum alimentar recomandate de nutri ioni ti. Metodele difer  în 
func ie de modul în care se realizeaz  transpunerea acestor norme în cheltuieli 
minime de consum alimentar, precum i de modalitatea de estimare a 
cheltuielilor minime necesare consumului nealimentar (de bunuri i servicii). 

În ceea ce prive te cheltuielile aferente consumului nealimentar, exist  
trei metode de evaluare: metoda caloric , metoda propor iei cheltuielilor 
alimentare i metoda normativ . 

Metoda caloric  presupune fixarea unui prag energetic (în calorii) i 
determinarea nivelului cheltuielilor de consum sau al venitului necesar pentru 
atingerea acestei limite. Esen a metodei const  în faptul c , define te pragul de 
s r cie ca fiind cheltuielile totale de consum la care este de a teptat ca o 
persoan  s  se hr neasc , potrivit specificului societ ii în care tr ie te. Aceast  
metod  include automat în cheltuielile totale de consum o sum  
corespunz toare consumului nealimentar (bunuri nealimentare i servicii). 

Metoda propor iei cheltuielilor alimentare porne te de la un prag caloric 
prestabilit i estimeaz  costul unui co  alimentar care asigur  acest aport 
caloric. Pragul de s r cie se calculeaz  apoi prin împ r irea costului co ului 
alimentar, stabilit anterior, la propor ia alimentelor în totalul cheltuielilor de 
consum pentru un grup de gospod rii considerate a fi s race. 

Combinarea metodei calorice i a metodei propor iei cheltuielilor 
alimentare a dus la apari ia altei metode, i anume Metoda B ncii Mondiale. 
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Exper ii B ncii Mondiale au pornit de la estimarea unui co  alimentar 
mediu, pe baza consumurilor efective ale celor mai s race gospod rii (primele 
30% din gospod rii ordonate ascendent dup  cheltuielile de consum pe 
persoan ), luând în considerare comportamentul popula iei s race care 
cump r , în general, produse alimentare mai ieftine. Co ul alimentar astfel 
stabilit cuprinde cantit ile medii zilnice de produse alimentare consumate de o 
persoan , precum i expresia caloric  a acestui consum. Fiecare element al 
co ului minim este apoi corectat cu un coeficient ce reprezint  raportul dintre 
aportul caloric minim necesar i cel ob inut pe baza co ului de produse 
alimentare. Aportul caloric minim necesar unei persoane, luat în considerare de 
exper ii B ncii Mondiale pentru România, este de 2550 de calorii pe zi. Co ul de 
produse alimentare ajustat este evaluat pe baza valorilor unitare ale produselor 
consumate în gospod riile de referin , iar valoarea medie ob inut  reprezint  
pragul alimentar de s r cie (suma minim  necesar  lunar unei persoane pentru 
asigurarea unui consum caloric de 2550 de calorii pe zi). 

Metoda normativ  const  în stabilirea unui co  de produse i servicii care 
este presupus a fi condi ia minim  a unei vie i normale. Potrivit acestei metode, 
determinarea minimului de trai se realizeaz  pe tipuri standard de gospod rii, 
prin stabilirea unui co  de bunuri alimentare, nealimentare i servicii, apreciate 
ca indispensabile, iar lipsa veniturilor pentru ob inerea acestui co  este 
echivalent  cu s r cia. 

Stabilirea componentei alimentare a co ului de consum are la baz : 
necesarul de consum evaluat de nutri ioni ti în func ie de vârsta, sexul i tipul 
de activitate ale persoanelor care comun gospod ria; nivelurile efective ale 
consumului alimentar i caracteristicile comportamentului de consum al 
gospod riilor; pre urile comparative ale produselor alimentare. 

Bunurile nealimentare i serviciile sunt cuprinse în co ul minim de consum 
pe baza intui iei, a bunului sim  i a experien ei cercet torului, precum i a unor 
judec i bazate pe nivelul efectiv al consumului sau pe caracteristicile dot rii 
gospod riilor cu bunuri de consum. 

Pe baza metodei normative au fost stabilite dou  co uri de produse i 
servicii corespunz toare minimului de trai decent i minimului de subzisten .1 

Determinarea valorilor minimului de trai decent se realizeaz  lunar pentru 
40 de tipuri de gospod rii, din care 20 de tipuri din mediul urban i alte 20 de 
tipuri din mediul rural, însumând cheltuielile alimentare, nealimentare i 
serviciile, pe tipuri de gospod rii i mediul de reziden . 

Minimul de subzisten  se determin  prin corectarea valorii minimului de 
trai decent cu un coeficient. Coeficientul se calculeaz  raportând PIB/locuitor în 
perioada curent  la PIB/locuitor în perioada de baz .2 

                                                            
1 Zamfir, C t lin, Strategii antis r cie i dezvoltare comunitar , Bucure ti, Editura Expert, 

2000, p. 194. 
2 PNUD, edi iile 1995-2005.  
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În România, metoda normativ  este frecvent utilizat  de majoritatea 
institutelor de cercetare tiin ific  în domeniul muncii i protec iei sociale. 

Pragul de s r cie relativ se poate determina prin: 
 Stabilirea a priori a unui anumit procentaj de gospod rii considerate 

s race din num rul total de gospod rii. Pragul de s r cie relativ este 
valoarea care delimiteaz  procentul respectiv de gospod rii din distribu ia 
variabilei instrumentale (venituri sau cheltuieli) utilizate pentru m surarea 
s r ciei. Cea mai r spândit  metod  din aceast  categorie este metoda 
primei decile, care presupune ordonarea gospod riilor în ordine 
cresc toare a veniturilor sau cheltuielilor. Gospod riile care se situeaz  
în decila inferioar  (10% din num rul total de gospod rii) sunt considerate 
s race. Dac  se consider  s race 20% din totalul gospod riilor, pragul 
de s r cie este egal cu limita maxim  a quintilei inferioare; 

 Pragul de s r cie se determin  ca o frac iune din parametrii de pozi ie, în 
principal, media sau mediana distribu iei variabilei instrumentale. Nu 
exist  argumente clare pentru alegerea unui procentaj sau altul (40%, 
50% sau 60%), dar stabilirea mai multor praguri pe baza unor niveluri 
variate ale acestuia prezint  o deosebit  importan  pentru elaborarea i 
evaluarea politicilor sociale. 

Pragul de s r cie subiectiv se bazeaz  pe percep ia i autoaprecierea 
indivizilor cu privire la ceea ce înseamn  venituri minime necesare pentru 
acoperirea nevoilor proprii. Aceast  metod  porne te de la presupozi ia c  
estimarea pe care subiec ii în i i o fac este o cale suficient de exact . 

În practica m sur rii i analizei s r ciei au fost dezvoltate mai multe 
metode de stabilire a pragului de s r cie subiectiv: metoda venitului minim, 
metoda universalit ii Leyden, metoda Centrului de politic  social , metoda 
ICCV etc. 

Metoda venitului minim se bazeaz  pe r spunsurile la o întrebare 
referitoare la venitul minim necesar: �Ce nivel de venit considera i dvs. personal 
a fi absolut minimal?� sau �Venitul cu care, având mai pu in de atât, nu va pute i 
satisface nevoile?� 

Metoda universalit ii Leyden evalueaz  pragul subiectiv de s r cie 
plecând tot de la o întrebare asupra veniturilor, numai c , conform acestei 
metode, se solicit  opinia persoanei intervievate în privin a a ase valori ale 
veniturilor corespunz toare urm toarelor niveluri de trai: inacceptabil, r u, 
suficient, bun i foarte bun. Chestionarea tipic  este: �Indica i venitul care, în 
opinia dvs. trebuie s  corespund  fiec reia din categoriile urm toare:...� 

Metoda Centrului de politic  social  se bazeaz  pe o întrebare evaluativ : 
� inând cont de veniturile efective ale gospod riei dvs., reu i i s  v  acoperi i 
necesit ile?� R spunsurile sunt sugerate de o gril  cu ase op iuni posibile: 
foarte greu, greu, destul de greu, destul de u or, u or i foarte u or. 

Metoda ICCV se deosebe te de abord rile clasice prin faptul c  utilizeaz  
întrebarea asupra venitului minim doar pentru o verificare a pragului determinat 
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prin metodele obiective. Se utilizeaz , în schimb, o baterie de întreb ri care 
permit estimarea nivelului de bun stare printr-o autoevaluare a popula iei (ex.: 
�În momentul de fa  v  considera i s rac?� �Sunte i mul umit de veniturile 
actuale ale familiei dumneavoastr ?� etc.) Metoda subiectiv  este apreciat  
pentru c  ia în considerare particularit ile standardului de via  al fiec rei familii 
în parte, cu nevoile sale specifice, cu problemele i aspira iile sale. Calcularea 
pragului de s r cie prin aceast  metod  se apropie semnificativ de calcularea 
minimului prin metoda normativ . 

În literatura de specialitate se mai folosesc i alte metode (metoda OECD, 
metoda structurii consumului etc.), dar cele prezentate sunt cele mai des utilizate i 
cele mai reprezentative. 

2. Politici sociale de prevenire i combatere a s r ciei i de 
ocupare a for ei de munc  în contextul cre terii sustenabile 

În tara noastr , s r cia este perceput  nu numai ca o stare a unui 
segment marginal, ci mai degrab  ca o stare a majorit ii colectivit ii. Ea este 
asociat  cu grupuri sociale mari: pensionari, omeri, familii cu copii, tineri f r  
un sprijin suficient din partea p rin ilor i chiar familii active cu un singur salariu 
sau cu dou  salarii mici. Majoritatea popula iei se simte afectat  de s r cie, 
îngrijorat  de vulnerabilitatea ridicat  la fluctua iile vie ii, considerând c  
resursele abia ajung unui trai la limita minimului necesar. Colectivitatea 
consider  c  s r cia este grav  pentru c  afecteaz  majoritatea popula iei. 

Prin urmare, a combate s r cia nu înseamn  în momentul de fa  pentru 
România doar ajutorarea celor s raci, ci a face ceva pentru standardul de via  
al întregii colectivit i. O strategie care s-ar limita la a u ura situa ia celor mai 
s raci dintre s raci, risc  s  nu primeasc  suportul necesar al restului popula iei 
care se simte ea îns i a fi într-o anumit  m sur  s rac . Ca atare, nici din punct 
de vedere politic o astfel de strategie nu este viabil . 

Starea de s r cire de mas , vulnerabilitatea ridicat  a majorit ii 
popula iei la fluctua iile economiei genereaz  o a teptare tot mai acut  ca statul 
s  întreprind  ceva pentru îmbun t irea situa iei: reforma economic , 
stimularea dezvolt rii economice, atragerea capitalului pentru investi ii, 
reducerea infla iei i o politic  social  de sus inere. 

Cercet rile sugereaz  faptul c , în explicarea colectiv  a cauzelor 
s r ciei, se produce o polarizare: pentru s r cia de mas  se estimeaz  c  vina 
o poart  aproape în mod exclusiv societatea, procesele sociale globale care 
afecteaz  situa ia economic  a întregii colectivit i; pentru s r cia celor mai 
s raci, de i manifestarea acestor procese nu este exclus , se acord  o 
contribu ie important  atitudinii personale � lipsa de motiva ie, de efort, 
alcoolismul etc.1 
                                                            
1 Dobrot , Ni , �Modific ri în structura ocup rii resurselor de munc �, în Raporturi de munc , 

vol. 8, nr. 5, 2004. p. 24. 
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Se pot eviden ia dou  motive distincte care sus in necesitatea unei 
strategii de prevenire i combatere a s r ciei în România: primul este dat de 
amploarea s r ciei care a afectat societatea româneasc  i, complementar, de 
preocup rile tot mai explicite ale întregii colectivit i în leg tur  cu ce ar trebui 
f cut în aceast  situa ie; al doilea este generat de noutatea problemei. S r cia 
produs  de criza economiei socialiste i amplificat  de tranzi ie este un tip nou, 
necunoscut, de s r cie. De altfel, în ultimele dou  decenii a survenit o criz  a 
strategiilor fundamentale specifice statului bun st rii, care a modificat întregul 
context al problemei, impunând c utarea activ  de solu ii noi. 

În vederea combaterii i prevenirii s r ciei, la nivel na ional, Comisia 
Guvernamental  Anti-S r cie i Promovare a Incluziunii Sociale (aprilie 2001) a 
elaborat Planul Na ional Anti-S r cie i Promovare a Incluziunii Sociale 
(PNAinc). În acest plan, al turi de problema s r ciei, sunt luate în considerare 
efectele sociale cu care societatea noastr  se confrunt : dezorganizarea 
familiei, criminalitatea, corup ia, inhibarea sim ului civic, dar i reac ii timide i nu 
întotdeauna suficient de adecvate ale autorit ilor publice la problemele 
persoanelor i colectivit ilor. 

Acest Plan Na ional de Ac iune se plaseaz  în mod special în contextul 
op iunii ferme de integrare european . La întâlnirea de la Lisabona a Consiliului 
European s-a formulat pentru Uniune un nou obiectiv strategic pentru deceniul 
urm tor: s  ajung  cea mai competitiv  i dinamic  economie din lume, bazat  
pe cunoa tere, capabil  de cre tere economic  sustenabil , cu locuri de munc  
mai multe i mai bune i cu o coeziune social  mai ridicat . Pentru a realiza 
acest obiectiv, Consiliul European a decis asupra unei strategii cu trei 
componente esen iale: 

 s  promoveze tranzi ia la o economie competitiv  bazat  pe cunoa tere 
i o societate informa ional  pentru to i; 

 s  modernizeze modelul european, s  investeasc  în oameni i s  
promoveze incluziunea social ; 

 s  sus in  o cre tere economic  s n toas . 
La sfâr itul anului 2001, Comisia European  a elaborat un Program de 

Ac iune al Comunit ii, având ca obiectiv opera ional o reducere important  a 
s r ciei: reducerea propor iei celor care tr iesc sub pragul de s r cie de la 18%, 
în prezent, la 15% în 2005 i la 10% în 2010 i înjum t irea s r ciei copiilor 
pân  în 2010. 

Din acest punct de vedere, Planul românesc antis r cie se înscrie pe 
liniamentele Strategiei Uniunii Europene, reprezentând un instrument important 
în procesul de integrare.1 

PNAinc, ca instrument al procesului de dezvoltare social , este conceput 
a avea urm toarele func ii: 

                                                            
1 Comisia European  � Program de Ac iune al Comunit ii, 2001. 
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 un instrument de con tientizare colectiv  a problemelor societ ii 
române ti i a direc iilor construc iei sociale; al dezvolt rii culturii ac iunii 
antis r cie i de promovare a unei societ i incluzive;  

 promovarea unui concept articulat de politica social , cristalizat într-un 
num r de principii fundamentale; 

 un plan de ac iune global , multisectorial , multinivelar , de 
prevenire/absorb ie a s r ciei i excluziunii sociale i de promovare a 
incluziunii sociale; 

 ofer  un cadru de referin  pentru implementarea în întreaga activitate 
public  a obiectivului dezvolt rii unei societ i prospere i incluzive; 

 un instrument de monitorizare a eforturilor guvernamentale de 
prevenire/absorb ie a s r ciei i de promovare a incluziunii sociale. 

Obiectivele strategice prioritare pe termen mediu/lung 2002-20121: 
 eradicare complet  a s r ciei extreme; 
 eradicarea unor situa ii sociale inacceptabile moral pentru o societate 

civil : copiii str zii, copiii abandona i în institu ii, traficul cu fiin e umane, 
violen a domestic , copii neglija i i/sau abuza i în familie, dezvoltarea 
unui sistem de suport pentru victime; 

 absorb ia treptat  a s r ciei persoanelor active i a celor care i-au 
încheiat ciclul vie ii active (pensionari); 

 diminuarea dezechilibrelor regionale existente, revitalizarea zonelor 
defavorizate i prevenirea apari iei unor noi dezechilibre zonale; 

 promovarea unei societ i incluzive cu un grad ridicat de coeziune 
social ; 

 �asigurarea accesului tuturor membrilor societ ii la serviciile sociale 
fundamentale: s n tate, înv mânt, ocupare i asisten  social ; 

 investi ie în noua genera ie: asigurarea condi iilor decente de via  pentru 
copii i a accesului lor la oportunit ile de dezvoltare; eradicarea s r ciei 
copiilor într-o perioad  de 15 ani (2017); accesul egal la educa ie pentru 
copiii din mediul rural, din zonele sociale defavorizate; 

 suport sus inut pentru integrarea tinerilor în via a matur : tinerii trebuie 
privi i nu ca o problem , ci ca o resurs  crucial  a dezvolt rii social-
economice (cre terea oportunit ilor de participare colar  i de formare 
profesional , cre terea oportunit ilor ocupa ionale, suport pentru 
ob inerea unei locuin e, oportunit ti pentru participare social  i politic  
etc.); 

 completarea i dezvoltarea sistemului de protec ie social : implemen-
tarea sistemului de asisten  social ; trecerea decisiv  de la protec ia 
social  de tip pasiv la activizarea capacit ilor individuale i colective; 

                                                            
1 Mih escu, Constan a, Popula ie i ocupare. Trecut, prezent, viitor, Bucure ti, Editura 

Economic , 2001, p. 193. 
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 dezvoltarea capacit ii autorit ilor publice na ionale, jude ene i locale 
de identificare a problemelor sociale, de dezvoltare i implementare de 
politici i programe sociale, de evaluare i monitorizare a politicilor i 
programelor; 

 activizarea for elor comunitare, a ini iativelor colective i dezvoltarea unei 
culturi a parteneriatului social. 

2.1. Dezvoltarea resurselor umane, cre terea gradului de 
ocupare i combaterea excluderii sociale 

Planul Na ional de Dezvoltare prevede ca obiectiv general al celei de-a 
treia priorit i cre terea capacit ii de ocupare a for ei de munc , precum i 
combaterea excluderii sociale.1 Aceast  prioritate este justificat  de 
necesitatea abord rii unor probleme care apar pe pia a muncii, printre care 
calitatea din ce în ce mai slab  a serviciilor de promovare a posibilit ilor de 
ocupare, în special capacitatea limitat  a sistemului de educa ie i formare 
profesional  de a corespunde nevoilor schimb toare de pe pia a muncii, precum 
i problemele structurale evidente de pe pia a muncii: o rat  a omajului în 

rândul tinerilor peste media UE, omaj de lung  durat  semnificativ. Aceste 
probleme apar din cauza excluderii sociale a grupurilor- int  tradi ionale, cum ar 
fi: persoanele cu handicap sau popula ia rom , un factor care nu trebuie neglijat, 
dar, i mai important, marginalizarea social  crescând  în zonele rurale. 

Dac  pe termen lung obiectivul politicii economice a României este 
cre terea ratei de ocupare i reducerea ratei omajului, iar rata ocup rii va 
depinde în final de crearea de noi locuri de munc , în contextul unui ritm sus inut 
de privatizare i restructurare industrial , un obiectiv mai specific al politicii de 
ocupare este reprezentat de reducerea problemelor referitoare la cre terea 
structurat  a omajului, probleme care nu pot fi rezolvate numai de for ele 
pie ei.2 În România, un num r mare dintre omerii din rândul tinerilor sunt omeri 
de lung  durat . Aceast  situa ie indic  nevoia general  de reform  a sistemului 
educa ional i de preg tire profesional , pentru a corespunde mai bine 
necesit ilor pie ei, dar i necesitatea cre rii unui sistem de realizare a unor 
politici de pia  active. Activit ile de formare r spund, în principal, cererilor 
angajatorilor individuali pe termen scurt, contribuind astfel mai pu in la cre terea 
posibilit ii de ocupare a omerilor pe termen lung. 

În ceea ce prive te sistemul educa ional, România poate valorifica 
mo tenirile sistemului trecut: absolven ii de înv mânt superior reprezint  un 

                                                            
1 R boac , Gheorghe, Pia a muncii i dezvoltarea durabil , Bucure ti, Editura Tribuna 

Economic , 2003, p 63.  
2 Iordan, Marioara; St nic , Cristian. �Evolu ia consumului popula iei în condi iile specifice ale 

tranzi iei� (colaborare), Probleme economice, nr. 30-31/2000, CIDE, Bucure ti, 2000, 
p. 41-41.  
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procent mare din popula ie, re ea dens  de coli, precum i licee i universit i 
cu bun  reputa ie. 

Totu i un num r mare de copii români abandoneaz  sistemul educa ional 
mai devreme decât în rile UE. Rata de participare este mai sc zut  în zonele 
rurale i în cadrul grupurilor dezavantajate, inclusiv în rândul minorit ilor etnice, 
cum ar fi romii. 

Cre terea capacit ii de ocupare a for ei de munc  pe termen lung solicit  
o nou  abordare a înv mântului i a procesului de formare, orientat  pe 
înv area continu , i o gam  cât mai complet  de oportunit i formale i 
informale de înv are. Referitor la acest lucru, o importan  deosebit  o au 
oportunit ile oferite de domeniul tehnologiei informa iei (e-learning). La fel de 
important  este i leg tura dintre sectorul de cercetare i dezvoltare i domeniul 
înv mântului i al înv rii continue, întrucât acesta din urm  nu este posibil 
f r  un sistem de cercetare bine dezvoltat, care s  fac  posibil  diseminarea. 

Se poate spune c  excluderea social  de pe pia a muncii nu afecteaz  
femeile, a c ror participare pe pia a muncii este peste media UE. Problemele de 
gen se reg sesc îns  în segregarea în ceea ce prive te plata for ei de munc  
feminine i segregarea ocupa ional . Lipsa oportunit ilor egale de munc  este 
evident  doar în ceea ce prive te popula ia rom  i persoanele cu handicap. De 
remarcat este eviden a crescând  a faptului c  procesul de segregare i lipsa 
oportunit ilor egale sunt din ce în ce mai mult asociate cu condi iile de s r cie 
extrem  în zonele rurale, unde lipsa de activitate este din ce în ce mai mult 
legat  de condi iile precare de asisten  sanitar .1 

Strategia na ional  pentru dezvoltarea resurselor umane i ocuparea 
for ei de munc  a identificat urm toarele obiective intersectoriale: 

 reducerea problemelor structurale cauzate de omaj; 
 oferirea de oportunit i de angajare pentru persoanele dezavantajate i 

excluse social; 
 promovarea înv rii continue i a capitalului uman de înalt  calificare. 

Reducerea problemelor structurale cauzate de omaj ar trebui s  
contribuie la sc derea ratei omajului în rândul tinerilor, ca i la sc derea ratei 
omajului de lung  durat  pân  la sfâr itul perioadei considerate. Acest proces 

va necesita noi locuri de munc  destinate în mod special acestor grupuri- int . 
Oferirea de oportunit i de angajare pentru persoanele dezavantajate va 

trebui s  permit  crearea de posibilit i de angajare pentru persoanele cu 
handicap i popula ia rom , aceasta urmând s  scad  rata actual  a omajului 
pentru aceste categorii i s  contribuie la cre terea ratei globale de activitate a 
acestor categorii. 

Promovarea procesului de înv are continu  i a capitalului uman cu înalt  
calificare va trebui s  aib  ca rezultat o cre tere global  a particip rii adul ilor la 
procesul de înv are continu . Acest rezultat va trebui completat de o cre tere 
                                                            
1 Trebici, Vladimir, Demografie, Editura Enciclopedic , Bucure ti, 1996, p. 265. 
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a num rului de adul i, având cuno tin e de baz  în domeniul în domeniul 
informaticii, i de crearea de noi locuri de munc  în domeniul cercet rii.1 

2.2. Strategia guvernamental  pentru dezvoltarea resurselor 
umane în contextul integr rii în Uniunea European  

Dezvoltarea resurselor umane din România, precum i diminuarea 
excluderii sociale necesit  o strategie orizontal , pornind de la m suri preventive 
la nivelul sistemului educa ional i mergând pân  la men inerea aptitudinilor 
for ei de munc  pe termen lung, combinând ac iunile în mai multe domenii 
paralele: înv mânt de baz  i înv mânt profesional i tehnic, consiliere i 
servicii fundamentale de s n tate. Implementarea acestei strategii orizontale 
necesit  o combina ie de investi ii de capital în infrastructura de baz , dotarea 
cu echipamente pentru cursurile de formare i schemele de formare a 
formatorilor. Nu în ultimul rând, întrucât România duce lips  de o re ea de 
furnizare pentru multe dintre aceste servicii, este necesar un efort considerabil 
pentru dezvoltarea unei asemenea re ele, înt rirea capacit ii ei, astfel încât în 
urm toarea perioad  de programare s  fie complet opera ional . Aceasta 
presupune înfiin area i dezvoltarea de structuri institu ionale adecvate (inclusiv 
ONG-uri), care s  asigure un management eficient pentru interven iile de tip 
fonduri structurale i consolidarea structurilor regionale i locale pentru 
elaborarea unor politici îndreptate c tre reducerea dezechilibrelor regionale de 
pe pia a muncii. Mai mult, acest lucru va însemna cre terea gradului de implicare 
a partenerilor economici i sociali în elaborarea politicii de sprijinire a ocup rii. 

M surile se articuleaz  pe doi piloni principali: cre terea adaptabilit ii 
for ei de munc  la cerin ele pie ei i combaterea activ  a excluderii sociale.2 În 
prima faz  se va acorda prioritate procesului de creare a condi iilor de baz  
pentru reu ita strategiei, în primul rând, prin redresarea sistemului de 
înv mânt i stoparea declinului s u actual, printr-o concentrare deosebit  în 
zone i pe grupuri sociale cu rate de participare foarte sc zute. 

În al doilea rând, se va urm ri cre terea adaptabilit ii for ei de munc , 
prin investi ii în dezvoltarea resurselor umane, pe baza unei strategii de înv are 
continu . Aceasta implic : i) promovarea cre terii particip rii la înv mântul 
liceal i superior, care se realizeaz , între altele, prin asigurarea accesului la 
internet pentru tot sistemul educa ional, în vederea folosirii la maximum a 
                                                            
1 Iordan, Marioara (coordonator); Pelinescu, Elena; Chilian, Nona Mihaela; Stanic , Cristian; 

Florescu, Ionel, �Barometer of the Romanian Economy�, în Romanian Journal of Economic 
Forecasting, 2000-2003, Romanian Academy, National Institute of Economic Research, 
Institute of Economic Forecasting, Bucharest, p. 89-90 

2 Iordan, Marioara (coordonator); Desmireanu, Ionel; Panaite, Mircea; Sumedrea, Alin Gilbert; 
St nic , Cristian, Comparabilitate economic  i tendin e previzibile în evolu ia consumului 
popula iei în România, în cadrul temei de cercetare �Corela ia dintre cererea i oferta 
bunurilor de consum pentru popula ie în condi iile specifice ale tranzi iei�, contract grant 
ANSTI, tip C&D, faza a III-a, noiembrie 2001, p. 237. 
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informa iei de pe web (dep ind astfel problemele legate de infrastructur , 
precum i diminuând costurile din înv mânt); ii) crearea unui cadru de înv are 
continu  accesibil, care s  ofere posibilitatea reinstruirii, actualiz rii 
cuno tin elor i aptitudinilor, înv area continu  este necesar  din ce în ce mai 
mult pentru prelungirea vie ii active a for ei de munc , pentru dezvoltarea 
aptitudinilor de înv are ale for ei de munc  pentru viitoarea pia  a muncii, 
pentru anticiparea caren elor privind calificarea for ei de munc , cauzate de 
neconcordan ele dintre cererea i oferta de pe aceast  pia . 

În paralel, pentru o mai bun  utilizare a resurselor umane, sunt necesare 
m suri active pentru omeri i persoanele excluse social. În timp ce stimularea 
antreprenoriatului pentru crearea de locuri de munc  mai numeroase i de o mai 
bun  calitate se va realiza în cadrul priorit ii 5, în cadrul priorit ii 3, schemele 
de formare specifice vor sprijini omerii de lung  durat  (persoane neîncadrate 
de mai mult de 9 luni), tinerii omeri (15-24 de ani), precum i alte grupuri 
dezavantajate pentru a r spunde la cererea pie ei i pentru a- i g si locuri de 
munc  cu caracter permanent.1 

În final, strategia de combatere a excluderii sociale va fi completat  de 
înt rirea sistemului de servicii sociale, adresat în special persoanelor vulnerabile 
din zonele mai s race ale rii. Acest sistem va include i infrastructura social  
legat  de ajutorul în caz de urgen , sprijinul b trânilor i al persoanelor cu 
handicap, sistemul de s n tate, precum i sprijinul acordat orfanilor i copiilor 
abandona i. 

Strategia define te urm toarele tipuri de m suri2: 
A. Cre terea adaptabilit ii for ei de munc  la cerin ele de pe pia a 

muncii 
 Îmbun t irea accesului i particip rii la educa ie 

Acest domeniu de interven ie are ca scop prevenirea i combaterea 
marginaliz rii i excluderii sociale, prin îmbun t irea accesului la educa ie al 
grupurilor dezavantajate i al copiilor care tr iesc în condi ii grele, în special, dar 
nu numai, în zonele rurale. Acest tip de m suri va avea drept grupuri- int , pe 
de o parte, profesorii, prin programe speciale de recalificare i investi ii în 
mijloacele de înv mânt i echipamente (computere etc.), iar pe de alt  parte, 
în mod direct, copiii, prin scheme speciale de transport la coal  i sprijin direct 
pentru cheltuielile cu c r i i materiale didactice. Se estimeaz  c  acest domeniu 
de interven ie va avea ca rezultat sc derea abandonului colar i cre terea ratei 
de participare la educa ie. 

 Îmbun t irea accesului i participarea la formarea profesional  ini ial   
Acest tip de m suri au ca scop îmbun t irea calit ii i accesibilit ii 

serviciilor de formare profesional  ini ial , în vederea unei mai bune adapt ri la 
necesit ile pie ei locale a muncii. M surile se vor adresa atât participan ilor la 

                                                            
1 *** Programul na ional de reforme (2007), http://www.e-guv.ro. 
2*** Programul na ional de reforme, Strategia de implementare (2007), http://www.e-guv.ro. 

http://www.e-guv.ro.
http://www.e-guv.ro.
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cursurile de formare profesional , cât i institu iilor VET, printr-o combina ie de 
cursuri subven ionate, scheme de formare a formatorilor i investi ii în 
modernizarea mijloacelor educa ionale existente. Se estimeaz  c  acest tip de 
interven ie va contribui la sc derea num rului de omeri absolven i ai 
înv mântului liceal sau având calificare profesional . Datorit  naturii sale cu 
tent  pregnant local , acest tip de interven ie va fi implementat în cadrul 
priorit ii de dezvoltare regional  prezentat  mai jos. 

 Dezvoltarea resurselor umane din sectorul cercetare-dezvoltare 
Acest tip de interven ie va fi orientat c tre cre terea num rului de 

speciali ti implica i în activit i de cercetare i dezvoltare, cu accent pe atragerea 
i men inerea cercet torilor tineri, ca i pe promovarea integr rii activit ilor de 

cercetare din România în cele din Europa, prin granturi ad-hoc. Datorit  
specificului s u, acest tip de interven ie va fi implementat în cadrul priorit ii 1, 
�Competitivitatea Sectorului Productiv�. 

 
B. Cre terea ocup rii i incluziunea social  

 Combaterea omajului în rândul tinerilor i a omajului de lung  durat  
prin m suri active, cu accent pe formarea profesional  

Acest tip de interven ie are ca scop dezvoltarea capacit ii institu ionale 
prin dezvoltarea parteneriatelor regionale i locale, ca i realizarea incipient  de 
proiecte de formare de tipul celor finan ate din Fondul Social European, care s  
ofere calificarea adecvat  omerilor tineri i omerilor de lung  durat , s  le 
îmbun t easc  adaptabilitatea i s  le faciliteze accesul la pia a muncii1. Având 
ca int  participan ii la cursuri i formatorii (ONG-uri i institu ii publice), se 
estimeaz  c  acest tip de m suri va contribui la diminuarea omajului de lung  
durat  i a omajului în rândul tinerilor, i va crea noi locuri de munc . Acest tip 
de interven ie va fi propus spre implementare prin intermediul Programului 
PHARE � Coeziune economic  i social . 

 Promovarea incluziunii sociale i a accesului egal pe pia a muncii 
Acest tip de m suri grupeaz  ac iuni care solu ioneaz  necesitatea 

cre terii particip rii pe pia a muncii a for ei de munc  din rândul grupurilor 
dezavantajate, prin scheme de formare profesional . Ac iunile vizate vor 
reprezenta implementarea programului EQUAL, fiind adresate urm toarelor 
categorii: femei din rândul minorit ilor etnice (în special, rom ), persoane cu 
handicap, persoane active în vârst , alte persoane dezavantajate. 

De aceea, se estimeaz  c  acest tip de interven ie va sprijini procesul de 
integrare i combatere a discrimin rii pe pia a muncii a persoanelor 
dezavantajate. M surile de acest tip au fost selectate pentru a fi, de asemenea, 
finan ate prin Programului PHARE � Coeziune economic  i social . 

                                                            
1 Preda, M., Politica social  româneasc  între s r cie i globalizare, Bucure ti, Editura Antet, 

2002, p. 243. 
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 Dezvoltarea serviciilor de informare i consiliere privind ocuparea în 
zonele rurale 

Acest tip de m suri are ca scop înfiin area în zonele rurale a unor centre 
de informare i consiliere, care s  permit  persoanelor aflate în c utarea unui 
loc de munc  s  aib  acces la informa ii relevante privind oportunit ile de 
formare i locurile de munc  vacante în România i în str in tate. 

Aceast  interven ie va ac iona în sinergie cu m surile de sprijin pentru 
formarea profesional  în zonele rurale, deja avute în vedere în cadrul 
programului SAPARD. Acest domeniu de interven ie este propus spre 
implementare prin intermediul Programului PHARE � Coeziune economic  i 
social .1 

 Dezvoltarea unei politici de înv are pe parcursul întregii vie i 
Acest tip de interven ie este dedicat necesit ii de calificare i recalificare 

permanent  a for ei de munc , prin actualizarea i adaptarea competen elor 
pentru a face fa  concuren ei dintr-o Uniune l rgit  i o economie global , prin 
inerea pasului cu schimb rile tehnologice i cu cre terea ponderii importan ei 

cuno tin elor în valoarea produc iei. Vizând cursan ii i institu iile de formare, 
aceast  interven ie include ac iuni specifice pentru ob inerea cuno tin elor de 
baz  în domeniul informatic i pentru o mai bun  exploatare de c tre firme a 
oportunit ilor oferite de societatea informa ional , în concordan  cu m suri de 
promovare a societ ii informa ionale, subliniate în cadrul priorit ii 1. Nivelul de 
referin  etalon va fi reprezentat de nivelul european al înv rii continue i al 
cuno tin elor informatice. Aceast  interven ie este propus  spre implementare 
prin intermediul Programului PHARE � Coeziune economic  i social . 

 Restructurarea i dezvoltarea serviciilor sociale 
Acest tip de m suri vizeaz  necesitatea dezvolt rii unor servicii sociale 

alternative pentru grupurile dezavantajate i persoanele excluse social, având 
ca scop diminuarea num rului beneficiarilor de servicii din partea institu iilor de 
specialitate � de exemplu, servicii de asisten  la domiciliu. În cadrul acestui tip 
de m suri se vor realiza investi ii în reabilitarea colilor i spitalelor. 

                                                            
1 *** Raportul Na ional al Dezvolt rii Umane în România, 2003-2005. 



 

3. POLITICA GUVERNULUI PRIVIND CRE TEREA 
GRADULUI DE OCUPARE I A RATEI DE PARTICIPARE 

PE PIA A MUNCII 

Previziunile economice pentru perioada 2007-2013 în România au la baz  
ipoteza c  mediul de afaceri va r mâne stabil, iar cre terea economic  a 
principalilor parteneri comerciali ai României nu va urma un curs descendent. 

Aderarea la Uniunea European  a accelerat dezvoltarea economic  i 
social  a României. Poten ialul intern de capital i de for a de munc  sunt 
necesare pentru a sus ine o cre tere continu  i sustenabil , concomitent cu 
trendurile manifestate la nivel mondial, i anume: globalizarea, dezvoltarea 
tehnologiilor de comunicare i informa ii, asigurarea protec iei mediului. 

Conform previziunilor macroeconomice realizate de Comisia Na ional  de 
Prognoz , produsul intern brut al României va cre te în medie cu 5,7%, cu 
posibilitatea de a înregistra rate peste medie la începutul perioadei. O 
consecin  va fi reducerea decalajelor economice i sociale dintre România i 
statele membre ale Uniunii Europene. Din punctul de vedere al ofertei interne, 
se estimeaz  c  ratele de cre tere vor fi mai mari în compara ie cu cele ale PIB 
în construc ii i servicii. 

Suportul pentru înregistrarea unui ritm ridicat de cre tere economic  îl va 
reprezenta, în principal, cererea intern , iar, în cadrul acesteia, cererea pentru 
investi ii, bazat  atât pe ipoteza unor fluxuri importante de investi ii str ine, cât 
mai ales pe absorb ia fondurilor comunitare.1 

O premis  decisiv  pentru dezvoltarea economic  accelerat  o reprezint  
valorificarea poten ialului intern de cre tere (evaluat atât de Comisia Na ional  
de Prognoz , cât i de Comisia European , la un nivel care s  asigure o cre tere 
economic  de peste 6%) i îmbun t irea în consecin  a contribu iei produc iei 
na ionale la satisfacerea cererii agregate. 

Totu i, necesarul tot mai mare de echipamente i tehnologii, dar i de 
materii prime i materiale, va face ca importurile s  continue s  devanseze 
exporturile. Ca urmare, exporturile nete î i vor men ine contribu ia negativ  la 
cre terea real  a produsului intern brut, în jur de 2 procente. 

Rata de cre tere a consumului individual va sc dea dup  2007 la o rat  
medie anual  de 6,2%, în timp ce consumul colectiv al administra iei publice 
este prev zut s  creasc  în medie cu 3,3% pe an. 

 
 

                                                            
1 Angelescu, Coralia; Ciucur, Dumitru (coord.), Economia României i Uniunea European , 

vol. I, Bucure ti, Editura ASE, 2005, p. 178. 
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Investi iile vor cre te, alimentate de finan ri interne i externe, ca i de 
oportunit ile create de finan area Uniunii Europene. Formarea brut  de capital 
fix va cre te cu o rat  anual  estimat  la 11,1%. În aceste condi ii, rata 
investi iilor va cre te de la 23,9% din PIB în 2006, la 31,5% în 2013. 

Atât ritmurile de cre tere, cât i rata investi iilor se încadreaz  în valorile 
medii ale rilor europene cu expansiune economic  accelerat  sau cu grade 
ridicate de absorb ie a fondurilor structurale, precum Spania, Irlanda, Estonia, 
Letonia. Chiar i Comisia European , în prognozele sale, anticipeaz  o astfel de 
evolu ie. Astfel, prognoza de toamn  a Comisiei Europene pentru România 
prognozeaz  o cre tere a ratei investi iilor cu 1 punct procentual anual în 
urm torii doi ani, tendin  care, dac  se va men ine pân  în 2013, va conduce 
la o rat  a investi iilor de cel pu in 31%. De altfel, în multe din rile amintite, s-
au înregistrat în anul 2005 ritmuri de cre tere a form rii brute de capital fix foarte 
ridicate, ca, de exemplu: Irlanda 12,7%, Slovacia 17,5%, Bulgaria 19%, Letonia 
18,6%. 

Conform estim rilor, comer ul exterior va continua s  se dezvolte într-un 
ritm sus inut, care va dep i ritmul de cre tere a PIB. Se a teapt , de 
asemenea, ca, în contextul ader rii României la Uniunii Europene, orientarea 
geografic  a fluxurilor comerciale s  duc  la consolidarea pozi iei rilor membre 
ale Uniunii Europene ca i parteneri comerciali principali. Exporturile de bunuri 
i servicii vor cre te, în medie, cu 8,2% pe an, în vreme ce importurile vor cre te 

cu 11,1%, fapt care va influen a în mod negativ balan a comercial .1 
                                                            
1 Dinu, Marin, Fundamentarea i coordonarea politicilor economice în Uniunea European , 

Editura Economic , Bucure ti, 2006, p. 79. 
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În general, extinderea Uniunii Europene a condus la cre terea comer ului 
în Uniunea l rgit  f r  a afecta schimburile comerciale cu rile extra-UE. 
Acordurile europene semnate de c tre fiecare ar  candidat  au admis 
schimburile comerciale libere dintre Uniunea European  i cele 10 noi ri 
membre ale Uniunii pe baza reciprocit ii, dar aplicate într-o manier  asimetric , 
cu o liberalizare mai rapid  în partea Uniunii Europene decât din partea rilor 
candidate i cu restric ii în câteva sectoare (ex. sectorul alimentar, textile i cel 
al articolelor vestimentare). Ca urmare, acestea au devenit rapid partenere 
comerciale importante pentru rile Uniunii Europene. 

Cu toate c  noile ri membre au avut sisteme economice cu un grad de 
deschidere peste media celor 15 state ale Uniunii Europene, este posibil ca ele 
s  tind  spre o integrare mai puternic  cu cele 15, fa  de vechile state membre. 
Aceast  cre tere a comer ul regional s-a datorat faptului c  aderarea nu numai 
c  a eliminat barierele comerciale r mase între noile state membre i UE-15, 
dar a îmbun t it accesul acestora la pia a comun . 

Acela i fenomen se va face resim it i în ceea ce prive te comer ul exterior 
al României dup  aderarea de la 1 ianuarie 2007. Privind în perspectiv , l rgirea 
Uniunii Europene va determina o cre tere suplimentar  a comer ului, în special 
a sectoarelor pentru care liberalizarea comercial  a fost limitat  de acordurile 
europene. 

Ca urmare a investi iilor efectuate, se estimeaz  c  accelerarea ritmului 
de cre tere a exporturilor române ti s  o devanseze pe cea a importurilor, 
întrerupând trendul cre terii ponderii deficitului comercial în PIB, care se va 
stabiliza la 11% în perioada 2007-2010, sc zând pân  la 9,6% în 2013. 

Ritmul de cre tere a exporturilor extra-UE va devansa pe cel al 
exporturilor c tre rile Uniunii Europene, datorit  cuceririi de noi pie e de 
desfacere, dar i consolid rii exporturilor în rile în care deja România este 
prezent, ca urmare a cre terii competitivit ii ofertei de produse. În acela i timp, 
se estimeaz  cre terea valorii importurilor provenite din UE peste media pe ar , 
importuri caracterizate de bunuri prelucrate cu tehnologii dezvoltate; în schimb, 
importurile din alte zone se vor majora în ritmuri inferioare, odat  cu reducerea 
gradului de energo i materialo-intensivitate a economiei na ionale. 

Exporturile i importurile de bunuri intra-UE vor înregistra, în perioada 
2007-2013, un ritm mediu de cre tere de 12,7%, respectiv 12,8%. În acela i 
timp, ritmul mediu anual de cre tere a deficitului comercial se va diminua, 
comparativ cu perioadele anterioare, estimându-se la cca 9%. 

În ceea ce prive te comer ul exterior extra-UE, acesta va avea un ritm 
mediu de cre tere de 14,5% pentru export i 12,8% pentru import. 

Ca rezultat al proceselor pozitive din economia real , pe termen mediu i 
lung, nu se a teapt  o deteriorare accentuat  a balan ei contului curent. În 
perioada 2007-2010, deficitul nominal se va majora în ritmuri relativ 
semnificative, înso ite de reducerea gradual  a ponderii acestuia în PIB cu 0,1 
puncte procentuale în fiecare an, ajungând la finele anului 2010 la 8,9%. În 
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termeni valorici, deficitul de cont curent se va majora anual în medie cu circa 1 
mld. de euro. Nivelul nominal al deficitului extern î i va reduce substan ial ritmul 
de cre tere, acest fenomen conducând la diminuarea ponderii acestuia în PIB 
pân  la 7,3% în 2013. 

Comparativ cu anul 2006, pe perioada 2010-2013, ritmul de cre tere a 
importurilor va fi mai moderat, ponderea deficitului balan ei comerciale în PIB 
diminuându-se cu 1,5 puncte procentuale pân  la 9,6% în 2013. Totu i, deficitul 
balan ei bunurilor î i va men ine nivelul ridicat al contribu iei la formarea 
deficitului de cont curent. 

O component  important  a deficitului de cont curent, reprezentat  de 
balan a veniturilor primare, în care se reflect  în special fluxul profitului repatriat 
i reinvestit de c tre investitorii str ini, î i va reduce ponderea în PIB cu 0,8 

puncte procentuale, odat  cu reducerea fluxului de ISD. 
În ceea ce prive te evolu ia balan ei transferurilor curente se prognozeaz  

o cre tere nominal  relativ moderat , contribuind astfel la atenuarea deficitului 
comercial i cel al veniturilor. În acest context se preconizeaz  o diminuare a 
ponderii balan ei transferurilor curente în PIB de la 4,1% în 2007, la 3,7% în 
2013. 

Pe perioada 2010-2013, sursele compensatorii de finan are a deficitului 
extern, generatoare de dobânzi, vor reprezenta în medie cca 34% din PIB, iar 
cele autonome, negeneratoare de dobânzi, cca 66% din PIB, în special pe 
seama investi iilor directe, dar i a transferurilor de capital dinspre Uniunea 
European . Starea de func ionalitate a pie elor, respectiv cea a muncii, se poate 
reflecta i prin dinamica popula iei totale, a popula iei ocupate i a num rului de 
salaria i. 

Actuala situa ie demografic  va influen a în mod decisiv evolu ia popula iei 
în perioada 2006-2013. Potrivit ipotezelor care stau la baza prognozelor, pân  
în anul 2013, popula ia total  va continua s  scad  cu aproximativ 0,4 puncte 
procentuale anual. Importante modific ri vor avea loc i în structura pe vârste a 
popula iei, care va fi caracterizat  de continuarea procesului de îmb trânire 
demografic , prin reducerea popula iei tinere sub 15 ani i a cre terii celei 
vârstnice. 

Sursa de formare a ofertei de for  de munc  va fi influen at  de soldul 
mi c rii migratorii externe, inclusiv a celei cu caracter temporar. Îmb trânirea 
demografic  va influen a i în urm torii ani popula ia activ  i popula ia ocupat , 
num rul persoanelor peste 65 de ani sc zând cu aproximativ 95 de mii de 
persoane în perioada 2006-2013. Reducerea acestei grupe de vârst  se 
datoreaz  i func ion rii sistemului de asigur ri sociale i de pensii în condi ii 
mai avantajoase. Dac  în anul 2005 ponderea acestora în total popula ie activ  
era de 4,7%, pân  în anul 2013 va sc dea la 3,7%. Popula ia inactiv  în vârst  
de munc  (15-64 de ani) va sc dea, în perioada 2006-2013, cu aproximativ 500 
de mii de persoane, datorit  strategiilor de ocupare a for ei de munc . 
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Cre terea robust  din ultimii ani a f cut posibil  îmbun t irea ocup rii 
f r  a fi afectate productivitatea muncii i competitivitatea. Ca urmare, popula ia 
ocupat  în vârst  de munc  a crescut în 2005 cu 13 mii persoane, de i popula ia 
activ  în vârst  de munc  a sc zut cu 129 mii persoane. 

În perioada 2006-2013 se estimeaz  o cre tere a popula iei active în 
vârst  de munc  cu aproximativ 145 de mii de persoane. Popula ia ocupat  în 
vârst  de munc  se va majora cu aproximativ 340 de mii de persoane, datorit , 
în principal, sporirii nivelului investi iilor str ine, cre terii competitivit ii i, nu în 
ultimul rând, cre terii veniturilor salariale. 

În acela i timp este de subliniat c  necesarul de resurse de munc  se va 
men ine peste posibilit ile oferite de popula ia în vârst  de munc . Este vorba 
de faptul c , de i gradul de inactivitate se va reduce, totu i propor ia celor care 
din diferite motive nu doresc s  activeze pe pia a muncii r mâne ridicat . La 
nivelul anului 2005, popula ia activ  în vârst  de munc  reprezenta 62,4% din 
popula ia total  în vârst  de munc  (9,4 mil. fa  de 15 mil.). Este de men ionat 
totu i c , din popula ia în vârst  de munc  inactiv , circa 1,3 mil. reprezint  
categoria celor afla i în diverse forme de preg tire profesional  (îndeosebi elevi 
i studen i). Ca urmare, estim m c  la orizontul anului 2013 aproape 400 de mii 

de locuri de munc  vor fi acoperite de alte categorii de popula ie activ , fie din 
afara vârstei de munc , fie din exterior. În anul 2005, din popula ia ocupat  total  
de 9147 de mii de persoane, 463 de mii de persoane sunt din afara vârstei de 
munc , ceea ce reprezint  5,1%. 
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A a cum se observ  în graficul de mai sus, datorit  schimb rilor 
structurale, ponderea popula iei ocupate din agricultur  a sc zut în anul 2005 
fa  de anul 2002 cu 4,3 puncte procentuale (de la 36,4% la 32,1%) i a crescut 
în servicii (3,4 puncte procentuale) i construc ii (1,0 puncte procentuale). În 
perioada 2006- 2013, ponderea popula iei ocupate în agricultur  va sc dea cu 
aproximativ 16 puncte procentuale, iar a celei din servicii va cunoa te o cre tere 
cu 11,5 puncte procentuale. Cre terea popula iei ocupate poate fi apreciat  ca 
fiind în corela ie cu dinamica restructur rii economice, a modific rii structurilor 
productive i func ionale de baz  ale sistemului economic i social. 

Dezvoltarea resurselor umane pe o pia  global  a for ei de munc  a fost 
un factor important luat în considerare când s-au f cut aceste proiec ii. Popula ia 
României va continua s  scad  ca urmare a sc derii ratei natalit ii, în timp ce 
popula ia activ  va cre te u or, iar rata de ocupare va cre te la circa 60% pân  
în 2013. 

Intrarea României pe pia a for ei de munc  a Uniunii Europene a condus 
la cre terea mobilit ii for ei de munc , ea atr gând i pierzând lucr tori. Se 
estimeaz  c  România va avea o pozi ie echilibrat  în acest proces. 

Atât rata de activitate, cât i cea a ocup rii se vor redresa u or dup  anul 
2005. Dac  în anul 2005 am asistat la o sc dere accentuat  a ratei de activitate 
a popula iei în vârst  de munc  cu 0,8 puncte procentuale fa  de anul 2004, în 
intervalul 2006-2013 vom avea o cre tere a acesteia de la 62,4% în 2005, la 
64,3% în 2013. Rata de ocupare a popula iei în vârst  de munc  va continua s  
creasc  de la 57,7% în 2005, la 60,3% în 2013, datorit  politicilor fiscale, a 
cre rii unor locuri de munc  durabile i performante i a unui echilibru între 
flexibilitatea ocupa ional  i securitatea locului de munc . 

 

 
 

Din analiza datelor prezentate în tabelul de mai sus se concluzioneaz  
faptul c  num rul salaria ilor va prezenta un trend cresc tor, datorat în principal 
efectului reformei fiscale, dup  o sc dere cu 1,9% în 2007 fa  de 2006. La 
orizontul anul 2013 num rul mediul al salaria ilor se estimeaz  la un nivel de 
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6085 de mii de persoane, în cre tere cu 2,8% fa  de anul 2007. Cre teri 
semnificative ale num rului de salaria i se reg sesc în ramura serviciilor i 
construc iilor i sc deri în industrie. 

Este de remarcat c , la orizontul anului 2013, popula ia ocupat  
nesalarial  se va men ine la un nivel constant, ceea ce înseamn  c  reducerea 
de popula ie ocupat  din agricultur  (exclusiv salaria i) va fi compensat  de 
cre terea popula iei ocupate nesalariale, precum patroni, lucr tori pe cont 
propriu etc. Fenomenul exist  deja i el se explic , pe de o parte, prin aceea c  
programele de modernizare a agriculturii conduc la reducerea popula iei din 
acest sector, iar pe de alt  parte dezvoltarea economic  i social  au stimulat 
extinderea profesiilor liberale. 

Reducerea ratei omajului a fost i va fi una dintre principalele preocup ri 
ale Guvernului României. În anul 2005, rata omajului a fost de 7,2%, cu 0,8 
puncte procentuale mai mic  decât în anul 2004. Aceast  sc dere se va 
manifesta i în viitor, pentru anul 2013 estimându-se o rat  de aproximativ 6,0%. 
Aceast  reducere va fi posibil  datorit  implement rii mai eficiente a politicilor 
ocup rii for ei de munc . 

Pia a muncii din România a suferit profunde transform ri generate de 
tranzi ia de la o economie centralizat  la o economie de pia  i de evolu iile 
radicale ale societ ii române ti: reforme economice masive, sc deri dramatice 
ale num rului de lucr tori din anumite sectoare economice, reducerea sporului 
demografic natural i accentuarea migra iei definitive i temporare. 

Ratele de activitate i de ocupare pentru popula ia în vârst  de munc  au 
înregistrat tendin e de cre tere, atingând în 2006 nivelul de 63,7%, respectiv 
58,8%. 

În ceea ce prive te formarea profesional  continu , România 
înregistreaz  o rat  foarte sc zut  de participare în rândul popula iei din grupa 
de vârst  25-64 de ani (1,3% � 2003, 1,6% � 2005). 

Factorii care au contribuit la aceast  rat  sc zut  de participare au fost: 
fragmentarea ofertei de formare profesional  continu , acoperirea geografic  
inconsistent  a furnizorilor de formare pentru adul i, interesul sc zut al 
antreprenorilor/întreprinderilor pentru investi ia în dezvoltarea resurselor umane, 
concentrarea ofertei de formare profesional  continu  pe programe pentru 
aptitudini generale i mai pu in pe aptitudini specifice. 

În domeniul pie ei muncii, România trebuie s  î i asume dou  obiective 
pentru perioada 2007-2010: consolidarea pie ei muncii i îmbun t irea calit ii 
resurselor umane. 

Direc iile de ac iune prev zute în cadrul acestor dou  obiective vizeaz  
asigurarea unui cadru favorabil din punct de vedere legislativ i institu ional, 
pentru crearea de noi locuri de munc  i atragerea unui num r mai mare de 
persoane pe pia a muncii (reducerea ratei de inactivitate în rândul grupurilor 
vulnerabile din punct de vedere social). Pe lâng  programul de reducere a 
nivelului de impozitare a muncii i recentele modific ri ale legisla iei muncii în 
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sensul flexibiliz rii rela iilor de munc , guvernul va trebui s  aplice o serie de 
m suri destinate reducerii presiunii administrative asupra angajatorilor legate de 
utilizarea for ei de munc  i reglement rii activit ilor de tip temporar. 

În ceea ce prive te consolidarea pie ei muncii, o zon  prioritar  de ac iune 
o constituie îmbun t irea condi iilor de munc , combaterea muncii f r  forme 
legale i promovarea s n t ii i securit ii la locul de munc . 

Promovarea unei abord ri integrate a flexibiliz rii func ion rii pie ei muncii 
favorabile cre rii locurilor de munc  i reducerea fenomenului muncii 
nedeclarate reprezint  obiectivele ce se vor aplica pentru perioada 2008-2010 
prin: reducerea impozit rii muncii, cre terea calit ii ocup rii i crearea de 
oportunit i de înv are pe toat  durata vie ii. 

În acest sens, în decembrie 2008, nivelul de contribu ii la sistemele de 
asigur ri sociale va sc dea cu 6% fa  de decembrie 2007. De asemenea, 
reducerea presiunii administrative asupra angajatorilor, prin unificarea 
sistemului de declarare privind taxele i contribu iile pl tite pentru utilizarea for ei 
de munc , se prevede a se îndeplini prin opera ionalizarea, pân  în 2009, a 
sistemului unic de declarare pentru contribuabili, disponibil în format electronic. 

În intervalul 2008-2010 se estimeaz  o cre tere a ratei de ocupare cu 
3,3%, datorat  în principal politicilor fiscale, politicilor de stimulare a cre rii 
întreprinderilor mici i mijlocii, sporirii nivelului investi ilor str ine i cre terii 
competitivit ii. Popula ia ocupat  în sectorul public va înregistra, în perioada 
2007-2010, o tendin  de sc dere, ajungând la 18,5% din totalul popula iei 
ocupate fa  de 20,7% în anul 2006. Popula ia ocupat  din sectorul privat va 
continua trendul cresc tor, în anul 2010 urmând s  reprezinte 81,5%, cu 2,2% 
mai mare decât în anul 2006. 

Rata omajului (calculat  conform metodologiei Biroului Interna ional al 
Muncii � BIM) va înregistra o evolu ie descendent , estimându-se un nivel de 
6,6% pentru anul 2010. 

Popula ia activ  total  i popula ia activ  în vârst  de munc  vor cre te, 
rata de activitate a popula iei active în vârst  de munc  ajungând la circa 66,6% 
în anul 2010. 

intele asumate pentru anul 2010, pentru grupa de vârst  15-64 de ani 
sunt: rata de activitate de 68% i rata de ocupare de 63%. 

În vederea stimul rii ocup rii for ei de munc , din perspectiva abord rii 
muncii pe tot parcursul vie ii, vor fi promovate ini iative complexe de men inere 
a lucr torilor în vârst  pe pia a muncii i de cre tere progresiv  a vârstei de 
pensionare. Pentru promovarea ini iativelor favorabile ocup rii tinerilor, se pot 
aplica politici privind implementarea de m suri active de ocupare integrate i 
personalizate, promovarea uceniciei la locul de munc , consolidarea serviciilor 
de informare i consiliere în carier , promovarea mobilit ii în carier . 

Promovarea calit ii ocup rii în mediul rural este orientat  în special pe 
încurajarea modific rii structurii economice din zona rural , prin sprijinirea cre rii 
i dezvolt rii de ferme agricole moderne, cre terea anselor de ocupare în 
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sectorul serviciilor i îmbun t irea infrastructurii de transport pentru cre terea 
mobilit ii ocupa ionale i geografice a for ei de munc  rurale. 

Pentru anul 2008, se estimeaz  atingerea punctului de echilibru între rata 
de ocupare din mediul rural i rata de ocupare din mediul urban, nivelurile 
acestora urmând a se situa la 58,5%, respectiv 58,2%. 

Legisla ia aplicabil  stimul rii ocup rii for ei de munc  i îmbun t irii 
protec iei sociale în cursul perioadelor de omaj va fi actualizat  în vederea unei 
mai bune reflect ri a modific rilor intervenite în ultima perioad  pe pia a muncii. 

În scopul îmbun t irii calit ii resurselor umane, în domeniul educa iei au 
fost adoptate o serie de m suri în scopul alinierii sistemului educa ional la cel 
european, prin dezvoltarea infrastructurii educa ionale, precum i prin 
îmbun t irea calific rilor profesorilor. 

Dezvoltarea înv mântului profesional i tehnic va urm ri cre terea 
atractivit ii acestui tip de educa ie i îmbun t irea capacit ii sale de a 
r spunde cerin elor sectoriale i regionale ale pie ei muncii, astfel încât s  
asigure atât profesionalizarea i integrarea absolven ilor în pia a muncii, cât i 
oportunit i de continuare a educa iei i absolvire a unor niveluri superioare de 
educa ie. 

România i-a asumat, pentru anul 2010, inta strategic  de 7% a ratei de 
participare la educa ie i formare profesional  pentru grupa de vârst  25-64 de 
ani. 

Înv mântul superior reprezint  un element-cheie în dezvoltarea 
societ ii bazate pe cunoa tere, astfel încât, în contextul procesului Bologna, 
ac iunile avute în vedere pentru perioada 2007-2010 vizeaz  dezvoltarea i 
implementarea sistemului na ional de calific ri, asigurarea calit ii i dezvoltarea 
programelor doctorale în vederea îmbun t irii capacit ii universit ilor de a 
furniza calific ri corespunz toare cerin elor pie ei muncii i societ ii bazate pe 
cunoa tere. 

Începând cu 2007, importante sume de bani sunt acordate de la buget în 
sprijinul acestor reforme, implementate prin programe coordonate de c tre 
ministerele de linie i institu iile din administra ia central  i local . Pentru anul 
2008 este estimat  o alocare de 6% din PIB pentru educa ie. 

Un element esen ial pentru completarea viziunii economice pe termen 
scurt i mediu îl reprezint  ocuparea. Îmb trânirea demografic  va influen a în 
urm torii ani popula ia activ  i popula ia ocupat . Urmând tendin a manifestat  
de sc derea num rului persoanelor active i ocupate care au peste 65 de ani, 
aceast  grup  de vârst  va sc dea cu aproximativ 24 de mii de persoane în 
perioada 2007-2010. 

Se poate spune faptul c , dac  în anul 2006 ponderea acestora în total 
popula ie activ  era de 4,5%, în anul 2010 va ajunge la 4,1%. Se a teapt  ca 
atât rata de activitate, cât i cea a ocup rii s  se redreseze începând cu anul 
2006. 
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În intervalul 2007-2010 se a teapt  o cre tere a ratei de ocupare a 
popula iei în vârst  de munc  cu 3,3 puncte procentuale (datorat  în principal 
politicilor fiscale, politicilor de stimulare a cre rii întreprinderilor mici i mijlocii, 
sporirii nivelului investi ilor str ine i cre terii competitivit ii), spre deosebire de 
anul 2005 când s-a înregistrat o sc dere a ratei de ocupare a popula iei în vârst  
de munc  fa  de anul 2004. 

Un aport deosebit îl vor avea politicile orientate spre modernizarea 
agriculturii (restrângerea popula iei ocupate din aceast  ramur  i cre terea 
num rului popula iei ocupate în celelalte ramuri), precum i crearea unor locuri 
de munc  durabile i performante i a unui echilibru între flexibilitatea 
ocupa ional  i securitatea locului de munc . 

Popula ia ocupat  în sectorul public va înregistra în perioada 2007-2010 
o tendin  de sc dere, ajungând la 18,5% din totalul popula iei ocupate, fa  de 
20,7% în anul 2006. Popula ia ocupat  din sectorul privat va continua trendul 
cresc tor, în anul 2010 urmând s  reprezinte 81,5%, cu 2,2 puncte procentuale 
mai mare decât în anul 2006. Rata omajului BIM va înregistra o evolu ie 
descendent , estimându-se o rat  de 6,6% în anul 2010. Aceast  sc dere va fi 
posibil  datorit  implement rii mai eficiente a politicilor ocup rii for ei de munc , 
chiar dac  programul de reforme structurale va men ine presiune asupra pie ei 
muncii. 

Pentru perioada 2008-2010, se estimeaz  cre teri ale productivit ii sub 
cele ale produsului intern brut, ca efect al m surilor active de ocupare care au 
ca scop majorarea ratei de ocupare corespunz tor intei Lisabona. 

 



 

4. POLITICI SOCIALE DE REDISTRIBUIRE A 
VENITURILOR APLICATE ÎN DOMENIUL 

ASIGUR RILOR SOCIALE 

Pe termen lung, asigurarea sustenabilit ii finan elor publice reprezint  o 
provocare suplimentar  corelat  cu nevoia de a reduce disparit ile structurale 
între mediul rural i cel urban. Din acest punct de vedere se impune 
implementarea reformelor structurale în domeniul pensiilor i al s n t ii publice, 
în vederea reducerii presiunii asupra bugetului de stat i cre terii speran ei de 
via . Astfel, direc ionarea procentului de 2% (din totalul contribu iilor sociale) 
c tre fondurile private de pensii, m rirea valorii punctului de pensie cu 37,2% 
începând cu 1 ianuarie 2008, majorarea cumulat  urmând s  ating  43% la 1 
ianuarie 2009, vor fi sus inute de cre terea previzionat  a PIB, de o mai bun  
colectare a veniturilor la bugetul asigur rilor sociale i de l rgirea bazei de 
impozitare, ceea ce va contracara riscul unui dezechilibru al bugetului 
asigur rilor sociale. 

Reforma cheltuielilor bugetare va fi sus inut  de continuarea implement rii 
reformelor structurale în domeniul pensiilor, s n t ii i descentraliz rii. Sistemul 
de asigur ri sociale i sistemul de pensii vor fi reformate în vederea prelungirii 
vie ii active, asigur rii sustenabilit ii sistemului de pensii i a unui nivel adecvat 
al presta iilor sociale. 

De asemenea, se va asigura o evolu ie favorabil  a nivelului de impozitare 
a muncii (reducerea cu 6% a nivelului de contribu ii la sistemele de asigur ri 
sociale din anul 2008 nu va afecta echilibrul bugetului, deoarece va fi 
compensat  de cre terile salariale preconizate). 

În domeniul ajutorului de stat, una dintre priorit i este reprezentat  de 
implementarea planului de ac iune elaborat în baza �Politicii în domeniul 
ajutorului de stat pentru perioada 2008-2013�. Se va urm ri alinierea politicii 
na ionale în domeniu la evolu iile înregistrate în Uniunea European , mai ales 
prin limitarea ajutoarelor de stat i mai buna direc ionare a acestora. În acest 
scop, abordarea na ional  în domeniu se va orienta, cu prioritate, c tre 
acordarea de ajutoare de stat sub form  de scheme axate pe obiective 
orizontale: ajutoare pentru dezvoltare regional , pentru cercetare-dezvoltare, 
pentru întreprinderi mici i mijlocii, pentru preg tire profesional , pentru 
ocuparea for ei de munc  i, de asemenea, pentru reducerea decalajelor 
economice. 

Consiliul Concuren ei va acorda asisten  de specialitate furnizorilor de 
ajutor de stat pentru întocmirea de scheme de ajutor de stat care s  respecte 
criteriile de compatibilitate din legisla ia comunitar  i s  asigure convergen a 
cu regulile care guverneaz  instrumentele structurale. În vederea îmbun t irii 
calit ii schemelor de ajutor de stat propuse de ini iatorii de ajutor de stat, 
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Consiliul Concuren ei a elaborat Ghidul privind elaborarea schemelor de ajutor 
de stat. 

O modalitate eficient  de îmbun t ire a implement rii reglement rilor 
comunitare în domeniul ajutorului de stat o reprezint  crearea unei re ele 
informatice interactive, care s  asigure leg tura permanent  dintre Consiliul 
Concuren ei (autoritatea na ional  de contact) i autorit ile ini iatoare i 
furnizoare de ajutor de stat. Crearea re elei va permite ini ierea i dezvoltarea 
de contacte directe între exper i, schimbul de informa ii relevante, identificarea 
corect  a situa iilor în care este necesar  interven ia statului prin ajutoare de 
stat, elaborarea proiectelor de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor 
na ionale de dezvoltare i a coeren ei cu instrumentele structurale, precum i 
identificarea, dezbaterea i solu ionarea, înc  din faza incipient , a eventualelor 
probleme de compatibilitate cu regulile de acordare a ajutorului de stat. 

Se va asigura func ionarea unui Registru al Ajutoarelor de Stat, care s  
permit  eviden ierea electronic  a acestora, respectând principiile de 
transparen  în ceea ce prive te ini ierea i acordarea de ajutoare de stat. 

Evaluarea impactului ajutorului de stat reprezint  o alt  prioritate pe 
termen scurt i mediu. 

Pentru realizarea analizei de oportunitate, în scopul acord rii ajutorului de 
stat, vor fi adoptate criteriile propuse de Comisia European , a a cum sunt 
definite în Planul de ac iuni comunitar în domeniul ajutoarelor de stat 2005-2009. 
În scopul cre rii i institu ionaliz rii unui sistem de consult ri ex-ante cu 
autoritatea de concuren  i asigurarea func ionalit ii acestuia, a fost înfiin at  
o unitate specializat  de aplicare a tehnicilor de tip AIR (analiza de impact a 
reglementarilor � Regulatory Impact Assessment), prin nominalizarea de c tre 
fiecare minister a unor reprezentan i, responsabili cu implementarea AIR. 

Sistemul public de pensii în România cuprinde în prezent cca 5,6 milioane 
de beneficiari. Propor ia persoanelor de 65 de ani i peste în România, de 14,8% 
în anul 2006, reprezint  mai pu in decât media la nivelul UE-25, de 16,8%, iar 
propor ia tinerilor, de 15,5%, este aproximativ egal  cu media UE-25, de 16,0%, 
ceea ce înseamn  c  procesul de îmb trânire demografic  este mai accentuat 
deocamdat  la nivelul UE fa  de România. 

În aceste condi ii, �presiunea� demografic  pe care o exercit  atât tinerii, 
cât i vârstnicii (persoane poten ial inactive) asupra adul ilor (persoane poten ial 
active) este de 44 de persoane tinere i vârstnice ce revin la 100 de persoane 
în vârst  de munc , cu o u oar  tendin  de sc dere din cauza diminu rii 
presiunii popula iei tinere, ca urmare a sc derii natalit ii. 

De i se a teapt  ca ratele de fertilitate s  se îmbun t easc  odat  cu 
continuarea procesului de cre tere economic , totu i, popula ia României va 
îmb trâni datorit  faptului c  longevitatea crescut  va avea un efect mai puternic 
fa  de modul de recuperare în procesul de fertilitate. Rata de dependen  a 
persoanelor în vârst  este prev zut  s  creasc  de la 35,4% în 2000, la 50,9% 
în 2050. 
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Popula ia activ  total  va cre te ca efect al cre terii popula iei active de 
15-64 de ani, rata de activitate a acesteia ajungând la circa 66,6% în anul 2010, 
i reducerii popula iei active de peste 65 de ani. Popula ia sub 15 ani este în 

continu  sc dere, ponderea acesteia în totalul popula iei fiind în 2006 de 15,5%, 
fa  de 19,2% în 1999, în timp ce popula ia de 65 de ani i peste a crescut de la 
13,2% la 14,8%.1 Pe de alt  parte, intrarea României în pia a intern  a for ei de 
munc , chiar în condi iile perioadelor de tranzi ie negociate, va determina fluxuri 
de for  de munc . Se estimeaz  c  România va avea o pozi ie relativ echilibrat  
în acest proces i se a teapt  ca popula ia ocupat  total  s  creasc  u or de-a 
lungul perioadei. 

În acest context, provocarea pentru sistemul de asigur ri sociale este 
dubl : promovarea de m suri pentru atragerea cât mai multor contribuabili din 
categoria persoanelor active i încheierea cât mai rapid  a procesului de 
restructurare a sistemului de pensii. 

Direc iile de ac iune prev zute pentru atragerea cât mai multor 
contribuabili din categoria persoanelor active vizeaz  asigurarea unui cadru 
favorabil, din punct de vedere legislativ i institu ional, pentru crearea de noi 
locuri de munc  i atragerea unui num r mai mare de persoane pe pia a muncii 
(reducerea ratelor de inactivitate în rândul grupurilor vulnerabile din punct de 
vedere social). Pe lâng  programul de reducere a nivelului de impozitare a 
muncii i recentele modific ri ale legisla iei muncii, în sensul flexibiliz rii rela iilor 
de munc , se vor aplica o serie de m suri destinate reducerii presiunii 
administrative asupra angajatorilor legate de utilizarea for ei de munc  i 
reglement rii activit ilor lucrative de tip temporar. Astfel, reducerea în 
continuare a ratelor contribu iilor la asigur rile sociale este justificat  de inten ia 
de diminuare a înclina iei întreprinderilor de a p stra activit ile în economia gri, 
pentru a da un impuls pozitiv evolu iilor pie ei muncii. 

În anul 2001, România a f cut primul pas în reformarea sistemului public 
de pensii, prin intrarea în vigoare a Legii privind sistemul public de pensii i alte 
drepturi de asigur ri sociale. 

În prima etap  de aplicare a reformei, legea prevedea m suri de reducere 
pe termen lung a dezechilibrului fiscal din bugetul asigur rilor sociale de stat, i 
anume: cre terea vârstei de pensionare standard de la 57 la 60 de ani pentru 
femei i de la 62 la 65 de ani pentru b rba i, treptat, pân  în 2014; acordarea de 
puncte de pensie suplimentare, în vederea stimul rii particip rii la pia a muncii 
chiar i dup  îndeplinirea condi iilor cumulative de pensionare; cre terea 
perioadei minime de contribu ie pentru ambele sexe de la 10 la 15 ani pân  în 
2014; introducerea metodologiei noi de calcul pentru corelarea contribu iilor cu 
nivelul beneficiilor, bazat  pe un sistem de puncte care ia în considerare 
veniturile realizate de-a lungul carierei cu puternice elemente de redistribuire. 

                                                            
1 *** Strategia privind managementul datoriei publice guvernamentale pentru perioada 2008-

2010, Ministerul Economiei i Finan elor (2008), http://www.mfinan e.ro. 

http://www.mfinan
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A doua etap  a reformei, ini iat  în anul 2005, a constat într-un set de 
m suri de reform  în scopul consolid rii sistemului public redistributiv de pensii 
(pilonul I). În acest sens, s-a trecut la recalcularea pensiilor din sistemul public, 
procesul fiind finalizat la data de 31 decembrie 2005 cu p strarea drepturilor 
financiare a 3.557.474 de persoane. 

În scopul elimin rii discrepan elor din fostul sistem de asigur ri sociale, 
pensiile agricultorilor vor cre te în dou  etape: cu 50% de la 1 septembrie 2007 
i cu 50% de la 1 ianuarie 2008.1 

Sumele necesare pl ii pensiilor din agricultur  sunt suportate din bugetul 
de stat. Sursele bugetare pentru majorarea pensiilor sunt: mai buna colectare a 
veniturilor la bugetul asigur rilor sociale, l rgirea bazei de impozitare i m rirea 
salariilor ca urmare a cre terii economice. Se estimeaz  c  majorarea pensiilor 
nu va avea un efect semnificativ asupra deficitului de cont curent. 

În acela i timp s-a realizat externalizarea din bugetul asigur rilor sociale 
de stat a presta iilor care nu au leg tur  direct  cu pensiile. Astfel, sumele 
alocate pentru plata indemniza iei acordate pentru cre terea copilului au fost 
prev zute în bugetul de stat pentru anul 2006, iar sumele alocate pentru plata 
concediilor medicale vor fi asigurate de c tre bugetul fondului na ional unic de 
asigur ri sociale de s n tate. În afara aspectelor legate de externalizarea 
presta iilor pe termen scurt, principalele modific ri privind sistemul public de 
pensii i alte drepturi de asigur ri sociale constau în: îmbun t irea cadrului 
organizatoric i func ional, revizuirea cadrului legislativ i normativ în urma 
aspectelor relevate de implementarea legii în primii ani de func ionare, precum 
i reanalizarea criteriilor de eligibilitate referitoare la pensionarea anticipat  

par ial  i la cea de invaliditate. 
Pilonul II, reprezentat de schema pensiilor obligatorii administrate privat, 

a fost implementat începând cu 1 februarie 2008. Este prev zut ca o parte din 
contribu iile asigur rilor sociale din sistemul public s  fie redirec ionate, în mod 
obligatoriu, c tre fondurile private de pensii (2% din câ tigurile salariale pentru 
primul an, procentul urmând s  creasc  gradual timp de 8 ani pân  la atingerea 
cotei de 6% la sfâr itul intervalului de timp). Contribu ia la aceste fonduri private 
va fi obligatorie pentru to i asigura ii sistemului public cu vârsta de pân  la 35 de 
ani, iar pentru cei cu vârsta cuprins  între 36 i 45 de ani va fi op ional . Din 
analizele efectuate rezult  c , în anul 2008, primul an întreg de aplicare a legii, 
urmeaz  s  participe la fondurile de pensii obligatorii un num r de cca 2,67 
milioane de persoane, urmând ca în anul 2012 num rul de contribuitori s  
ajung  la cca 3,55 milioane de persoane. Pentru primii cinci ani, valoarea 
contribu iei se va ridica de la 7,9 miliarde RON, reprezentând 0,17% din PIB în 
anul 2008, ajungând în 2012 la 0,47% din PIB. De altfel, pân  în anul 2016, când 
contribu ia ajunge la nivelul maxim (6%), ponderea acesteia în PIB nu va dep i 
0,85% (sursa: Comisia Na ional  de Prognoz ). 

                                                            
1 Idem. 
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Fondurile de pensii vor func iona sub supravegherea unei institu ii nou-
create � Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aflat  sub 
controlul Parlamentului României. Finan area prognozat  pentru func ionarea 
Comisiei este de 320,89 mii RON pentru anul 2005, respectiv 1082,72 mii RON 
pentru anul 2006 i este sus inut  de un împrumut de la Banca Mondial . 

Pilonul III � schema de pensii op ionale administrate privat � a fost 
implementat începând cu 2007. Se a teapt  ca aproximativ 300.000 de 
persoane s  adere în primul an la acest sistem, num rul acestora urmând s  
creasc  cu înc  200.000 în 2008. Se estimeaz  c  totalul contribu iilor se va 
situa în jurul sumei de 100 mil. euro, la sfâr itul celui de-al doilea an de 
implementare. 

Principalele m suri care pot fi aplicate cu scopul l rgirii bazei de 
impozitare sunt: 

 reducerea contribu iilor la asigur rile sociale cu 6 puncte procentuale 
cumulat (angajat i angajator), prin acordarea unei prime reduceri de trei 
puncte procentuale la începutul anului i acordarea unor reduceri 
suplimentare de înc  trei punte procentuale în cea de a doua parte a 
anului; 

 egalizarea bazei de impozitare la sistemul de pensii cu cea de la 
s n tate, respectiv plata contribu iilor angaja ilor pentru toate tipurile de 
venituri salariale; 

 anularea plafonului de 5 salarii medii brute ca baz  de colectare a 
contribu iilor; 

 armonizarea bazei de impozitare la fondul de omaj prin includerea 
tuturor câ tigurilor în baza de impozitare. 



 

Concluzii 

Coeren a general  a politicilor economice de cre tere economic  cere un 
criteriu adecvat în definirea protec iei sociale. Singurul criteriu ra ional este 
existen a resurselor necesare. Dac  resursele destinate protec iei sociale nu 
sunt sustenabile, echilibrele macroeconomice se pot deteriora, l sând mai 
pu ine resurse disponibile pentru alte activit i finan ate din fonduri publice. 

Nivelul de trai i bun starea sunt dou  no iuni care se interfereaz  i se 
intercondi ioneaz  reciproc. Conceptul de bun stare implic  un standard de 
via  decent (nivel de trai), normal atât la nivel individual, cât i la nivelul întregii 
societ i. Asigurarea unui nivel de trai decent presupune atingerea unui standard 
de via  compatibil cu demnitatea uman , care se m soar  prin bunurile i 
serviciile de care popula ia dispune i condi iile în care tr iesc oamenii. 

Bun starea depinde de o multitudine de factori: de venituri, de mediul de 
lucru, de mediul înconjur tor, de gradul de u urin  al accesului la cultur , 
înv mânt, de gradul de dezvoltare al rii în cauz  etc. 

Prin aprecierea bun st rii se creeaz  o imagine a raportului dintre nevoile 
oamenilor i gradul de satisfacere a acestora, având în vedere constrângerea 
bugetar , resursele limitate de care dispun, modul ra ional de alocare a 
resurselor în vederea satisfacerii cât mai bine a nevoilor, nivelul de aspira ii, 
dorin e, nivelul de educa ie, preg tirea profesional  etc. 

Nivelul de trai reprezint  ansamblul condi iilor economice, sociale, 
culturale i politice pe care societatea le creeaz  membrilor s i, dar i 
capacitatea, aptitudinile indivizilor de a- i satisface cât mai bine nevoile cu 
venitul lor. Aspectele importante ale nivelului de trai sunt legate de: nivelul i 
evolu ia veniturilor; nivelul i evolu ia pre urilor bunurilor i serviciilor ce 
alc tuiesc consumul popula iei; nivelul i structura consumului de bunuri i 
servicii etc. 

Nivelul de trai analizat prin prisma veniturilor popula iei eviden iaz  
adâncirea neregularit ilor, precum i cre terea discrepan elor între diferite 
categorii de persoane. 

În concluzie, evolu ia veniturilor reale ale gospod riilor este un important 
factor de cre tere a nivelului de trai. Principalele surse de venit sunt ob inute, pe 
de o parte, din munc  (salariu) i propriet i, iar pe de alt  parte, din transferuri 
sociale (pensii, ajutor de omaj, aloca ii de sprijin, aloca ii pentru copii, burse 
colare i alte venituri din asisten a social ). 

Conform legilor formulate de Engel, pe m sur  ce scade poten ialul 
economic al gospod riei, cre te ponderea cheltuielilor alimentare în defavoarea 
celor pentru cump rarea m rfurilor nealimentare i pentru plata serviciilor. În 
acest context, o structur  a cheltuielilor de consum, în care pentru alimente i 
b uturi se aloc  în medie peste 60%, eviden iaz  o popula ie s rac , care nu- i 
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permite decât în mic  m sur  alocarea unor sume semnificative pentru 
educa ie, cultura, s n tate etc. 

Definirea s r ciei este important  pentru cunoa terea propor iilor 
fenomenului, a cauzelor i factorilor care o genereaz , iar pe aceast  baz , 
pentru combaterea propriu-zis  a s r ciei. S r cia este o stare de lips  
permanent  a resurselor necesare pentru a asigura un mod de via  considerat 
decent, acceptabil la nivelul unei colectivit i date. Interesul ar tat în studierea 
posibilit ilor de m surare a s r ciei provine din convingerea exper ilor c  
s r cia nu este numai o consecin , ci un factor defavorabil al cre terii 
economice. O supraestimare a s r ciei ar duce la o alocare a resurselor (prin 
transfer) c tre un segment de popula ie care nu este îndrept it s  beneficieze 
de acestea, în timp ce o subestimare ar însemna o alocare insuficient  de 
resurse i excluderea unei anumite p r i a popula iei de la protec ia social . 

Se poate vorbi de o s r cie relativ  care porne te de la insuficienta 
distribuire a veniturilor, în acest sens utilizându-se dou  instrumente: curba lui 
Lorenz i coeficientul Gini. Curba lui Lorenz exprim  grafic inegalitatea care se 
manifest  la nivelul societ ii între diferitele categorii de popula ie, ca urmare a 
repartiz rii inegale a venitului total. 

Cele dou  instrumente se utilizeaz  la compararea veniturilor a dou  
grupuri diferite de indivizi i la determinarea ponderii bun st rii la diferite niveluri 
de venit. De asemenea, cu ajutorul acestora se poate determina eficien a 
programelor de protec ie social  (asigur ri sociale i asisten  social ), dac  
presta iile sociale ajung la cei care au nevoie de ele. 

În ara noastr , s r cia este perceput  nu numai ca o stare a unui 
segment marginal, ci mai degrab  ca o stare a majorit ii colectivit ii. Ea este 
asociat  cu grupuri sociale mari: pensionari, omeri, familii cu copii, tineri f r  
un sprijin suficient din partea p rin ilor i chiar familii active cu un singur salariu 
sau cu dou  salarii mici. În vederea combaterii i prevenirii s r ciei, la nivel 
na ional, Comisia Guvernamental  Anti-S r cie i Promovare a Incluziunii 
Sociale (aprilie 2001), a elaborat Planul Na ional Anti-S r cie i Promovare a 
Incluziunii Sociale (PNAinc). 

Dintre obiectivele strategice prioritare pe termen mediu/lung 2002-2012 
de combatere a s r ciei, men ion m: 

 eradicarea complet  a s r ciei extreme; 
 eradicarea unor situa ii sociale inacceptabile moral pentru o societate 

civil : copiii str zii, copiii abandona i în institu ii, traficul cu fiin e umane, 
violen a domestic , copii neglija i i/sau abuza i în familie, dezvoltarea 
unui sistem de suport pentru victime; 

 absorb ia treptat  a s r ciei persoanelor active i a celor care i-au 
încheiat ciclul vie ii active (pensionari); 

 diminuarea dezechilibrelor regionale existente, revitalizarea zonelor 
defavorizate i prevenirea apari iei unor noi dezechilibre zonale. 
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Planul Na ional de Dezvoltare prevede ca obiectiv general al celei de-a 
treia priorit i cre terea capacit ii de ocupare a for ei de munc , precum i 
combaterea excluderii sociale. Dac  pe termen lung obiectivul politicii 
economice a României este cre terea ratei de ocupare i reducerea ratei 
omajului, iar rata ocup rii va depinde în final de crearea de noi locuri de munc , 

în contextul unui ritm sus inut de privatizare i restructurare industrial , un 
obiectiv mai specific al politicii de ocupare este reprezentat de reducerea 
problemelor referitoare la cre terea structurat  a omajului, probleme care nu 
pot fi rezolvate numai de for ele pie ei. 

Strategia na ional  pentru dezvoltarea resurselor umane i ocuparea 
for ei de munc  a identificat urm toarele obiective intersectoriale: 

 reducerea problemelor structurale cauzate de omaj; 
 oferirea de oportunit i de angajare pentru persoanele dezavantajate i 

excluse social; 
 promovarea înv rii continue i a capitalului uman de înalt  calificare. 

Aderarea la Uniunea European  a accelerat dezvoltarea economic  i 
social  a României. Poten ialul intern de capital i de for  de munc  sunt 
necesare pentru a sus ine o cre tere continu  i sustenabil , concomitent cu 
trendurile manifestate la nivel mondial, i anume: globalizarea, dezvoltarea 
tehnologiilor de comunicare i informa ii, asigurarea protec iei mediului. 

Intrarea României pe pia a for ei de munc  a Uniunii Europene a condus 
la cre terea mobilit ii for ei de munc , ea atr gând i pierzând lucr tori. Se 
estimeaz  c  România va avea o pozi ie echilibrat  în acest proces. 

Reducerea ratei omajului a fost i va fi una dintre principalele preocup ri 
ale Guvernului României. În anul 2005, rata omajului a fost de 7,2%, cu 0,8 
puncte procentuale mai mic  decât în anul 2004. Aceast  sc dere se va 
manifesta i în viitor, pentru anul 2013 estimându-se o rat  de aproximativ 6,0%. 
Aceast  reducere va fi posibil  datorit  implement rii mai eficiente a politicilor 
ocup rii for ei de munc . 

Ratele de activitate i de ocupare pentru popula ia în vârst  de munc  au 
înregistrat tendin e de cre tere, atingând în 2006 nivelul de 63,7%, respectiv 
58,8%. 

În ceea ce prive te formarea profesional  continu , România înregistreaz  
o rat  foarte sc zut  de participare în rândul popula iei din grupa de vârst  25-64 de 
ani (1,3% � 2003, 1,6% � 2005). 

Promovarea unei abord ri integrate a flexibiliz rii func ion rii pie ei 
muncii, favorabile cre rii locurilor de munc , i reducerea fenomenului muncii 
nedeclarate reprezint  obiectivele ce se vor aplica pentru perioada 2008-2010 
prin: reducerea impozit rii muncii, cre terea calit ii ocup rii i crearea de 
oportunit i de înv are pe toata durata vie ii. În acest sens, în decembrie 2008, 
nivelul de contribu ii la sistemele de asigur ri sociale va sc dea cu 6% fa  de 
decembrie 2007. 
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În concluzie, în intervalul 2008-2010 se estimeaz  o cre tere a ratei de 
ocupare cu 3,3%, datorat  în principal politicilor fiscale, politicilor de stimulare a 
cre rii întreprinderilor mici i mijlocii, sporirii nivelului investi ilor str ine i 
cre terii competitivit ii. Popula ia ocupat  în sectorul public va înregistra în 
perioada 2007-2010 o tendin  de sc dere, ajungând la 18,5% din totalul 
popula iei ocupate fa  de 20,7% în anul 2006. Popula ia ocupat  din sectorul 
privat va continua trendul cresc tor, în anul 2010 urmând s  reprezinte 81,5%, 
cu 2,2% mai mare decât în anul 2006. 

Reforma cheltuielilor bugetare va fi sus inut  de continuarea implement rii 
reformelor structurale în domeniul pensiilor, s n t ii i descentraliz rii. Sistemul 
de asigur ri sociale i sistemul de pensii vor fi reformate în vederea prelungirii 
vie ii active, asigur rii sustenabilit ii sistemului de pensii i a unui nivel adecvat 
al presta iilor sociale. 

În acest context, provocarea pentru sistemul de asigur ri sociale este 
dubl : promovarea de m suri pentru atragerea cât mai multor contribuabili din 
categoria persoanelor active i încheierea cât mai rapid  a procesului de 
restructurare a sistemului de pensii. 

Direc iile de ac iune prev zute pentru atragerea cât mai multor contribuabili 
din categoria persoanelor active vizeaz  asigurarea unui cadru favorabil, din punct 
de vedere legislativ i institu ional, pentru crearea de noi locuri de munc  i at-
ragerea unui num r mai mare de persoane pe pia a muncii (reducerea ratelor de 
inactivitate în rândul grupurilor vulnerabile din punct de vedere social). 

În acela i timp s-a realizat externalizarea din bugetul asigur rilor sociale de 
stat a presta iilor care nu au leg tur  direct  cu pensiile. Astfel, sumele alocate 
pentru plata indemniza iei acordate pentru cre terea copilului au fost prev zute în 
bugetul de stat pentru anul 2006, iar sumele alocate pentru plata concediilor medi-
cale vor fi asigurate de c tre bugetul fondului na ional unic de asigur ri sociale de 
s n tate. 

În afara aspectelor legate de externalizarea presta iilor pe termen scurt, 
principalele modific ri privind sistemul public de pensii i alte drepturi de 
asigur ri sociale constau în: îmbun t irea cadrului organizatoric i func ional, 
revizuirea cadrului legislativ i normativ în urma aspectelor relevate de 
implementarea legii în primii ani de func ionare, precum i reanalizarea criteriilor 
de eligibilitate referitoare la pensionarea anticipat  par ial  i la cea de 
invaliditate. 

Principalele m suri care pot fi aplicate cu scopul l rgirii bazei de 
impozitare sunt: 

 reducerea contribu iilor la asigur rile sociale cu 6 puncte procentuale 
cumulat (angajat i angajator), prin acordarea unei prime reduceri de trei 
puncte procentuale la începutul anului i acordarea unor reduceri 
suplimentare de înc  trei puncte procentuale în cea de a doua parte a 
anului; 
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 egalizarea bazei de impozitare la sistemul de pensii cu cea de la 
s n tate, respectiv plata contribu iilor angaja ilor pentru toate tipurile de 
venituri salariale; 

 anularea plafonului de 5 salarii medii brute ca baz  de colectare a 
contribu iilor; 

 armonizarea bazei de impozitare la fondul de omaj prin includerea 
tuturor câ tigurilor în baza de impozitare. 
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1. Principalele evolu ii ale cre terii economice 
i ale ocup rii 

România se afl  într-o stare de tranzi ie declan at  dup  1990. Economia 
a cunoscut în acest interval evolu ii oscilante: sc dere accentuat  a produsului 
intern brut (PIB) i a ocup rii în intervalul 1990-1992; u oar  redresare în 
intervalul 1993-1996; reinflamarea recesiunii în perioada 1997-1998; instalarea 
unei tendin e de cre tere a PIB începând cu 1999, tendin  care continu  i în 
prezent. 

În intervalul 1998-2006, PIB a crescut în termeni reali cu un ritm mediu 
anual de 4,4% (tabelul 1), iar în sectorul transport, depozitare, comunica ii ritmul 
mediu anual de cre tere în termeni reali a fost de 5,24%. Ponderea transportului 
în PIB total a urcat, în pre uri constante de la 10,6% în 1998 la 11,3% în anul 
2006. 

Popula ia ocupat  pe total economie a sc zut de la 10,8 milioane 
persoane în 1990, la 8,8 milioane persoane în 1998 i 8,5 milioane în 2006, iar 
num rul mediu de salaria i din economie s-a redus în acela i interval de la 8,1 
milioane la 5,4 milioane i respectiv 4,7 milioane persoane. 

Popula ia ocupat  în transporturi, depozitare i comunica ii a evoluat 
astfel: 752,3 mii în 1990, 461 mii în 1998 i 453 mii în anul 2006, iar num rul 
mediu anual de salaria i a sc zut de la 708,5 mii în 1990 la 440 mii în 1998 i 
327 mii în 2006. 

Ponderea transporturilor, depozit rii i comunica iilor în popula ia ocupat  
a fost de 6,9% în 1990, 5,2% în 1998 i 5,3% în 2006; num rul de salaria i din 
acest sector a de inut în num rul mediu de salaria i din economie 8,7% în 1990, 
8,2% în 1998 i 7% în anul 2006. 

Cu alte cuvinte, aparent, la nivel agregat, raportul relativ dintre PIB i 
ocupare a evoluat pozitiv în transporturi, depozitare i comunica ii: în anul 2006, 
acest sector contribuia cu 11,3% la PIB i cu numai 5,3% la ocuparea total , 
productivitatea fiind practic dubl  fa  de media pe economia na ional . 
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2. Caracterizarea general  a întreprinderilor active din 
transporturi, depozitare i comunica ii 

2.1. Pozi ionarea sectorului în economie 
Analizat din perspectiva întreprinderilor active, în intervalul 2000-2006, 

sectorul transporturi, depozitare i comunica ii ofer , în sintez , urm toarele 
evolu ii: 

- ocuparea total  în întreprinderile active din economie (industrie, 
construc ii, comer , transporturi, depozitare i comunica ii i alte servicii) cre te 
de la 3,99 milioane persoane în anul 2000 la 4,72 milioane persoane în anul 
2006 (cu 732 mii i respectiv 18,3%), în timp ce în întreprinderile active din 
sector, ocuparea a crescut cu 34 mii persoane i respectiv 8,1%; sectorul 
acoper  numai 4,6% din cre terea total  a ocup rii în întreprinderile active; 

 în ce prive te salaria ii, pe total economie, în întreprinderile active 
num rul acestora a crescut cu 55 mii persoane, iar în transporturi s-a 
redus cu 43 mii persoane (tabelul 2); 

 cifra de afaceri a întreprinderilor furnizoare de servicii de transport rutier 
a crescut de la 1052,6 mil. euro în 2000 la 4007,9 mil. euro în 2006, 
întreprinderilor active din transportul rutier revenindu-le 30,7% i 48,9% 
din totalul cifrei de afaceri din transporturi i respectiv 2,6% i 4,1% din 
PIB total; 

 cifra de afaceri medie anual  pe o persoan  ocupat  a urcat de la 11.388 
euro în anul 2000 la 30.801 euro în anul 2006, iar în transporturi, 
depozitare i comunica ii aceasta a evoluat de 13,057 euro la 28,342 euro 
(tabel 2); 

 de i ocuparea a crescut mult mai încet în sectorul transporturi, depozitare 
i comunica ii comparativ cu media pe total întreprinderi active din 

economie, cifra de afaceri medie pe o persoan  ocupat   a înregistrat în 
2006 o cre tere de numai 2,2 ori comparativ cu cre terea de 2,7 ori pe 
total economie; 

 exprimate în euro, salariile medii brute lunare ale angaja ilor din 
întreprinderile active din economie au crescut în anul 2006 comparativ cu 
anul 2000 de 2,16 ori iar în transporturi, depozitare i comunica ii de 2,06 
ori; 

 cifra de afaceri medie pentru 1 euro salarii brute pe total întreprinderi a 
evoluat de la 7,5 euro în anul 2000 la 11 euro în 2006 iar în transporturi, 
depozitare i comunica ii de la 6,3 euro la 8,1 euro. 

Aceste evolu ii au fost determinate de cre terile mai mari din tranzac iile 
imobiliare i intermedierile financiare. 
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2.2 Caracteristici ale întreprinderilor active din subsectorul 
transporturi i activit i conexe 

Conform statisticii oficiale, num rul total al întreprinderilor active din 
economie a crescut la 461.812 în anul 2006 fa  de 308.064 în anul 2000 (1,5 
ori); în transporturi i activit i conexe (f r  depozitare i comunica ii) num rul 
de întreprinderi active s-a multiplicat de 2,39 ori, de la 11.933 în 2000 la 28.610 
în anul 2006 (tabelul 3). 

 
În transporturile terestre (inclusiv transportul prin conducte), num rul 

întreprinderilor active a fost de 9.864 în anul 2000 i 24.142 în anul 2006. 
În întreprinderile din transportul terestru, num rul mediu de salaria i a 

sc zut de la 222,1 mii în anul 2000 la 207,1 mii în anul 2006, în timp ce în 
transporturi i activit i conexe num rul de salaria i a crescut, în acela i interval 
de la 267,5 mii la 287,8 mii (pe total întreprinderi active din economie, num rul 
total de salaria i a crescut de 3,46 milioane în 2000 la 3,51 milioane în 2006). 

2.3 Companiile i ocuparea din transportul rutier de marf  
În anul 2006, în transporturile rutiere de marf  erau active 15,2 mii 

întreprinderi, comparativ cu 12 mii în anul 2004; acestea reprezentau aproape 
jum tate de întreprinderi din transporturi, depozitare i comunica ii (tabelul 4). 

În anul 2006, în transportul rutier de marf  erau ocupate 76,2 mii 
persoane, din care 73,6 mii erau salaria i, comparativ cu 224 mii persoane 
ocupate i respectiv 218,7 mii salaria i în totalul sectorului transporturi, 
depozitare i comunica ii. 

Num rul întreprinderilor de stat din transportul rutier de marf  este în 
regres; în ultimii 3 ani (2004-2006), num rul întreprinderilor private a crescut de 
la 12 mii la 15,2 mii, iar cele de stat i-au redus num rul de la 20 la 11 (tabelul 
4). 

 
Din punct de vedere al dimensiunii medii, cea mai mare parte a 

întreprinderilor din transporturile rutiere de marf  au 0-9 salaria i (91,3% din total 
întreprinderi), în acestea fiind angaja i 38,9% din num rul total al salaria ilor din 
transporturile rutiere de marf ; companiile cu 10-49 salaria i de ineau 7,6% din 
num rul de întreprinderi i 29,9% din num rul de salaria i iar cele cu peste 50 
de salaria i acopereau 1,1% din num rul de întreprinderi i 31,3% din num rul 
de salaria i (tabel 5). 
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Aceast  structur  are o importan  deosebit  pentru func ionarea pie ei 
muncii i pentru rela iile industriale din sector, dac  avem în vedere c , potrivit 
legii sindicatelor (Legea 54/2003), pentru a se constitui o organiza ie sindical  
are nevoie de cel pu in 15 membri.  

Practic, în peste 95% din întreprinderile din transportul rutier nu se poate 
constitui o organiza ie sindical  la nivel de companie. 

În acela i timp, prin lege, numai în companiile cu peste 50 de salaria i este 
obligatorie constituirea Comitetului de s n tate i securitate în munc  i, 
respectiv, dup  caz, a Comitetului european de întreprindere. Aceste structuri 
nu se pot constitui decât pentru 1,1% din num rul de întreprinderi din 
transporturile rutiere de marf  i acestea ar putea acoperi numai 1/3 din num rul 
de salaria i din domeniu. 

O alt  parte semnificativ  a ocup rii din domeniul transporturilor o 
reprezint  întreprinz torii priva i (asocia ii familiale i persoane independente). 

Aceast  categorie de participan i la pia a transporturilor, de i influen eaz  
func ionarea pie ei, au o inciden  redus  în ce prive te institu iile i func ionarea 
pie ei muncii. 

Num rul întreprinz torilor priva i din transporturi a înregistrat o cre tere 
de la 47,6 mii în 1996, la 65,2 mii în anul 2001, sc zând ulterior pân  la 51,3 mii 
în anul 2006 (tabelul 6). 

Tabel 6 
Num rul întreprinz torilor priva i din economie 

 i din transporturi 
 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total 
întreprinz tori, 
din care: 255030 394868 403333 398612 407210 410642 381468 324700 
asocia ii famil-
iale 82533 133610 142537 152389 160866 164236 147024 116421 
persoane inde-
pendente 172497 261258 260796 246223 246344 246406 234444 208279 
Total 
întreprinz tori 
din transporturi, 
din care: 47646 64936 65163 62188 63529 63669 60233 51269 
asocia ii famil-
iale 1864 4991 5324 5692 6009 6135 5492 4349 
persoane inde-
pendente 45782 59945 59839 56496 57520 57534 54741 46920 
Sursa: Anuarul Statistic al României, diferite edi ii. 



 

3. Volumul de activitate i dotarea din transportul  
de m rfuri 

3.1 Dimensiunea activit ii de transport de marf  
Amploarea restructur rii economiei române ti poate fi apreciat  între 

altele i prin evolu ia volumului total al m rfurilor transportate. 
Tranzi ia economic  a însemnat diminuarea acestui volum mediu anual 

de la 2.216.354 mii tone în anul 1990 la 431.366 mii tone în anul 2006, ceea ce 
înseamn  o sc dere de 5,13 ori. Între aceste cifre este cuprins i un volum fizic 
de munc , într-o anumit  structur  a economiei, fie ea institu ional , de 
proprietate, de produc ie, de ocupare etc. În acela i interval, volumul m rfurilor 
transportate cu autovehiculele a sc zut de la 1.934.362 mii tone în 1990 la 
335.327 mii tone în anul 2006. 

La prima vedere, se poate spune c  este vorba de un cu totul alt con inut 
al muncii din economie; cantitatea i efortul fizic fiind substituite de calitate i 
competen e intelectuale. 

Tranzac iile imobiliare i intermedierile financiare, ramuri cu o expansiune 
rapid  în valoarea ad ugat  brut  i în PIB, nu presupun neap rat produc ia i 
transportul unor milioane de tone de m rfuri. 

În ultimii 9 ani (1998-2006), volumul fizic al transportului de m rfuri 
r mâne relativ constant: 422.099 mii tone în 1998 i 431.366 mii tone în anul 
2006; pe c i rutiere volumul m rfurilor transportate a însumat 313.701 mii tone 
în 1998 i 335.327 mii tone în 2007 (tabel 7).  

Dac  pe plan mondial, potrivit datelor Eurostat i IRU (2004), distan a 
medie de transport rutier este de aproximativ 150 km pentru 85% din transportul 
de m rfuri, în România, aceast  distan  a fost de 50 km în 1998, 112 km în 
anul 2003 i 171,8 km în anul 2006, comparativ cu distan a medie parcurs  de 
o ton  de marf  pentru toate modurile de transport, care a fost în aceea i ani, 
de 140 km, 139 km i 186 km. 

Transportul rutier acoper  74,3% din volumul total de transport în 1998 i 
77,7% în anul 2006 (tabelul 8). 
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Table 8 
Distribu ia m rfurilor pe tipuri de transport (%) 

 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
M rfuri transportate 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Transport feroviar 18,1 17,1 20,0 19,9 19,5 19,3 18,4 17,0 15,8 
Transport rutier 74,3 75,8 73,5 73,7 73,7 74,3 74,6 75,6 77,7 
Transport pe c i 
navigabile intern 3,5 3,8 3,7 3,1 3,8 3,5 3,7 4,1 3,5 
Transport maritim 1,1 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Transport aerian 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Transport prin con-
ducte petroliere  3,0 2,5 2,5 3,1 2,8 2,9 3,2 3,3 2,9 
 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Parcursul m rfurilor 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Transport feroviar 28,0 32,8 40,4 39,6 32,2 29,1 28,0 21,9 19,7 
Transport rutier 26,6 30,1 35,3 45,6 53,6 59,8 61,2 68,1 71,3 
Transport pe c i 
navigabile intern 7,1 6,3 6,5 6,8 7,7 6,8 7,1 6,8 6,2 
Transport maritim 34,4 27,2 14,4 3,6 2,8 1,2 0,7 0,2 0,3 
Transport aerian 0,04 0,04 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 
Transport prin con-
ducte petroliere  3,8 3,7 3,4 4,4 3,8 3,1 3,1 2,9 2,5 
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din tabelul 7. 

 
În ce prive te distan a parcurs , transportul rutier de m rfuri de inea 

26,6% din parcursul total în 1998 i 71,3% în anul 2006. 
Cre terea distan ei are influen  asupra muncii i rela iilor de munc : dac  

este un singur ofer, acesta trebuie s  fac  pauze i transportul dureaz  mai 
mult; dac  sunt doi oferi, timpul de transport se reduce dar cresc costurile 
salariale. 

În ultimii ani au loc schimb ri sensibile în dinamica i structura parcursului 
m rfurilor transportate pe c ile rutiere (tabelele 9 i 10).  

O mare parte din volumul transportului rutier de m rfuri se realiza la nivelul 
anului 2001, pe cont propriu (tabelul 11); în totalul parcursului, m rfurile 
transportate pe cont propriu de ineau în anul 2001, 53,9% iar cele contra plat  
acopereau numai 46,1%; în anul 2006, transportul contra plat  a acoperit 69,3% 
din total m rfuri, respectiv 83,6% pentru produsele metalice, 82,6% pentru piele, 
textile i confec ii, 78,4% pentru echipamente, ma ini i aparate de transport i 
57,5% pentru produse alimentare i nutre uri. 
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Tabel 9 
Transportul rutier pe grupe de m rfuri i tipuri de transport  

(%, 2001=100,0) 

Grupe de m rfuri 

2002 2003 2004 2005 2006 

Total 

Din 
care, 
con-
tra 

plat

Total

Din 
care, 
con-
tra 

plat

Total

Din 
care, 
con-
tra 

plat

Total

Din 
care, 
con-
tra 

plat

Total 

Din 
care, 
con-
tra 

plat  
Total parcurs, din 
care: 136,7 175,5 166,4 218,3 200,7 284,1 277,9 427,9 308,9 464,5 
Cereale 73,5 165,1 75,4 119,0 102,6 253,9 99,1 137,4 113,6 218,5 
Lemn i plut  165,7 363,3 152,2 282,9 184,3 353,9 262,9 585,0 258,4 467,9 
Produse alimentare 
i nutre uri 145,9 187,9 197,4 231,0 212,7 293,1 301,8 515,2 315,1 507,3 

Produse petroliere 67,9 131,9 79,3 136,1 94,7 155,4 89,3 157,4 151,1 203,0 
Produse metalice 142,9 176,7 132,0 151,8 150,8 212,1 205,0 287,3 327,3 532,1 
Minereuri fier, 
de euri fier etc. 60,0 95,4 59,5 57,7 82,0 187,4 92,6 76,4 258,3 632,0 
Ciment, var i alte 
materiale de con-
struc ie 119,5 174,3 146,6 265,6 151,6 275,0 234,5 522,5 282,8 683,5 
Minerale brute, pro-
duse de carier  etc. 86,2 76,1 123,1 148,8 124,8 165,7 175,3 249,0 171,8 219,3 
Echipamente, ma ini 
i aparate pentru 

transporturi 209,8 259,5 201,3 233,6 223,9 285,6 327,5 442,2 376,7 495,7 
Piele, textile, confec ii 146,6 166,6 157,5 181,3 216,4 252,7 326,0 424,2 354,0 447,3 
Alte articole 138,3 156,5 214,0 287,5 277,9 377,4 351,1 489,2 366,6 493,9 
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din Anuarul Statistic al României, diferite edi ii. 
 

Table 10 
Structura parcursului m rfurilor din transportul rutier 

 (%, total parcurs =100,0) 

Grupe de 
m rfuri 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total 

Din 
care, 
con-
tra 

plat  

Total

Din 
care, 
con-
tra 

plat

Total

Din 
care, 
con-
tra 

plat

Total

Din 
care, 
con-
tra 

plat

Total

Din 
care, 
con-
tra 

plat

Total 

Din 
care, 
con-
tra 

plat  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Total parcurs, 
din care: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Cereale 1,9 0,8 1,0 0,7 0,8 0,4 1,0 0,7 0,7 0,2 0,7 0,4 
Lemn i plut  4,8 3,0 5,8 6,3 4,4 3,9 4,4 3,8 4,5 4,2 4,0 3,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Produse ali-
mentare i nu-
tre uri 13,5 10,5 14,4 11,2 16,0 11,1 14,3 10,8 14,7 12,6 13,8 11,4 
Produse pe-
troliere 3,9 2,0 2,0 1,5 1,9 1,2 1,9 1,1 1,3 0,7 1,9 0,9 
Produse met-
alice 7,0 7,8 7,3 7,9 5,6 5,4 5,3 5,9 5,2 5,3 7,4 9,0 
Minereuri fier, 
de euri fier 
etc. 1,2 0,6 0,5 0,3 0,4 0,1 0,5 0,4 0,4 0,1 1,0 0,8 
Ciment, var i 
alte materiale 
de construc ie 7,4 3,7 6,5 3,7 6,5 4,5 5,6 3,6 6,2 4,5 6,8 5,4 
Minerale 
brute, pro-
duse de car-
ier , etc. 10,5 7,2 6,6 3,1 7,8 4,9 6,5 4,2 6,6 4,2 5,8 3,4 
Echipamente, 
ma ini i apa-
rate pentru 
transporturi 8,1 10,5 12,5 15,5 9,8 11,2 9,1 10,6 9,6 10,9 9,9 11,2 
Piele, textile, 
confec ii 20,3 28,7 21,7 27,3 19,2 23,9 21,8 25,5 23,8 28,5 23,2 27,7 
Alte articole 21,4 25,3 21,7 22,5 27,6 33,3 29,7 33,5 27,1 28,9 25,5 26,9 
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din Anuarul Statistic al României, diferite edi ii. 

 

Tabel 11 
Ponderea transportului contra plat  în total parcurs, pe grupe de m rfuri 

 (%, total parcurs din fiecare an  100,0) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total parcurs, din care: 46,1 59,2 60,5 65,3 71,0 69,3 
Cereale 18,7 42,0 29,5 46,3 25,9 36,0 
Lemn i plut  29,3 64,2 54,4 56,2 65,2 53,0 
Produse alimentare i nutre uri 35,7 46,0 41,8 49,2 61,0 57,5 
Produse petroliere 23,1 44,8 39,6 37,9 40,7 31,0 
Produse metalice 51,4 63,6 59,1 72,3 72,0 83,6 
Minereuri fier, de euri fier etc. 22,2 35,3 21,5 50,8 18,4 54,4 
Ciment, var i alte materiale de construc ie 23,0 33,6 41,7 41,8 51,4 55,7 
Minerale brute, produse de carier  etc. 31,6 27,9 38,2 42,0 44,9 40,4 
Echipamente, ma ini i aparate pentru transpor-
turi 59,6 73,7 69,2 76,0 80,5 78,4 
Piele, textile, confec ii 65,4 74,3 75,2 76,3 85,1 82,6 
Alte articole 54,3 61,4 72,9 73,7 75,6 73,2 
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din Anuarul Statistic al României, diferite edi ii. 
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3.2. Dotarea cu mijloace de transport i infrastructur  specific  
În ultimii 10 ani, num rul total de autovehicule înscrise în circula ie în 

România a crescut de aproximativ 1,5 ori. 
Dintre acestea, num rul autovehiculelor de marf  a evoluat de 365,4 mii 

în 1996 la 545,3 mii în anul 2006 (tabelul 12) i 502 mii în anul 2007. 
Tabel 12 

Num rul de autovehicule înscrise în circula ie (date la sfâr itul anului) 
Categorii 

de au-
tovehic-

ule 

1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Autobuze 30.950 27.181 26.965 26.672 25.829 25.421 21.976 22.663 
Micro-
buze 12.275 13.535 13.826 14.108 16.118 17.771 17.297 17.755 
Autotur-
Isme 2.391.869 2.777.594 2.881.191 2.973.390 3.087.628 3.225.367 3.363.779 3.603.437 
Autovehi-
cule de 
marf  365.390 427.152 437.968 447.299 463.099 482.425 493.821 545.300 
Total 2.800.484 3.245.462 3.359.950 3.461.469 3.592.674 3.750.984 3.896.873 4.189.155 
Sursa: Anu arul Statistic al României, diferite edi ii. 
 

Analiza parcursului m rfurilor din transportul rutier, pe categorii de 
vehicule relev  c  sunt dominante autovehiculele de 7,6-12 tone, care 
acopereau în 2006 peste 60% din volumul m rfurilor transportate, 31-32% 
revenind vehiculelor de 12-17 tone (tabelele 13 i 14).  

Tabel 13 
Parcursul m rfurilor pe categorii de vehicule i tipuri de transport  

(milioane tone-km) 

Capacitatea ve-
hiculului 

Tip de 
transport 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total categorii 
de vehicule  

Total 18544 25349,6 30853,6 37720,3 51531,4 57277,9 
Contra plat 8550,8 15006 18669,1 24290,5 36584,7 39719,3 

3,7-7,5 tone Total 2266 1857,6 2039,8 2003,8 3235,8 1718,8 
Contra plat 388,4 404,8 684,6 818,9 1244,4 542 

7,6-12 tone Total 11191,6 14940,7 18081,6 21258,7 30563,1 34573,5 
Contra plat 5752,7 9492,1 10886,7 14289,1 23001,1 24680,5 

12-17 tone Total 4560,8 7760,7 9869,3 13009,8 15905,7 18124,3 
Contra plat 2186,7 4851 6899,7 8852,5 11934,1 12637,7 

peste 17 tone Total 525,6 790,6 862,9 947,9 1826,8 2861,4 
Contra plat 223,0 258 198,1 330 405 1859,1 

Sursa: Anuarul Statistic al României, diferite edi ii. 



 

 

268

Tabel 14 
Structura parcursului m rfurilor din transportul rutier pe categorii de 

vehicule i pe tipuri de transport (%) 

Capacitatea vehiculului Tip de transport 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total vehicule  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Contra plat  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
3,7-7,5 tone 
  

Total 12,2 7,3 6,6 5,3 6,3 3,0 
Contra plat  4,5 2,7 3,7 3,4 3,4 1,4 

7,6-12 tone 
  

Total 60,4 58,9 58,6 56,4 59,3 60,4 
Contra plat  67,3 63,3 58,3 58,8 62,9 62,1 

12-17 tone 
  

Total 24,6 30,6 32,0 34,5 30,9 31,6 
Contra plat  25,6 32,3 37,0 36,4 32,6 31,8 

peste 17 tone Total 2,8 3,1 2,8 2,5 3,5 5,0 
Contra plat  2,6 1,7 1,1 1,4 1,1 4,7 

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din tabelul 13. 
 

Cea mai accentuat  dinamic  a parcursului pentru intervalul 2001-2006 
este consemnat  la vehiculele cu capacitate mai mare de 17 tone (cre tere de 
5,4 ori), din care transportul contra plat  cu aceste vehicule cre te de 8,3 ori. 
Urmeaz  vehiculele de 12-17 tone cu o cre tere de 3,97 ori a parcursului (5,8 
ori pentru transportul contra plat ) (tabel 15). 

 
Tabel 15 

Dinamica parcursului pe categorii de vehicule i tipuri de transport 
 (%, 2001  100,0) 

Capacitatea ve-
hiculului Tip de transport 2002 2003 2004 2005 2006 

Total vehicule,  
din care: 

Total 136,7 166,4 203,4 277,9 308,9 
Contra plat  175,5 218,3 284,1 427,9 464,5 

3,7-7,5 tone 
Total 82,0 90,0 88,4 142,8 75,9 
Contra plat  104,2 176,3 210,8 320,4 139,5 

7,6-12 tone 
Total 133,5 161,6 190,0 273,1 308,9 
Contra plat  165,0 189,2 248,4 399,8 429,0 

12-17 tone 
Total 170,2 216,4 285,3 348,7 397,4 
Contra plat  221,8 315,5 404,8 545,8 577,9 

peste 17 tone 
Total 150,4 164,2 180,3 347,6 544,4 
Contra plat  115,7 88,8 148,0 181,6 833,7 

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din tabelul 13. 
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În anul 2006, ponderea transportului contra plat  în parcursul total pe 
categorii de vehicule înregistreaz  cel mai ridicat nivel la cele cu capacitate de 
7,6-12 tone (71,4%), urmate de cele de 12-17 tone (69,7%) (tabel 16). 

Tabel 16 
Ponderea parcursului contra plat  pe categorii de vehicule (%) 

Capacitatea vehiculului 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total vehicule,  
din care: 46,1 59,2 60,5 64,4 71,0 69,3 
3,7-7,5 tone 17,1 21,8 33,6 40,9 38,5 31,5 
7,6-12 tone 51,4 63,5 60,2 67,2 75,3 71,4 
12-17 tone 47,9 62,5 69,9 68,0 75,0 69,7 
peste 17 tone 42,4 32,6 23,0 34,8 22,2 65,0 
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din tabelul 13. 
 

În func ie de destina ie, datele privind transportul rutier de m rfuri (tabelul 
17) relev  c  în anul 2007, fa  de 2001 volumul m rfurilor transportate a crescut 
cu 33%, din care cele cu destina ie na ional  au sporit cu 28% iar cele cu 
destina ie interna ional  au urcat de 3,6 ori. 

Tabel 17 
Transportul rutier de m rfuri pe destina ii, 2001-2007 

 2001 2007 
2007/ 
2001 

M rfuri transportate (mii tone),  
din care: 268.496 356.669 132,8 
- na ional 263.489 338.279 128,4 
- interna ional 5.007 18.188 363,3 
Parcursul m rfurilor (mii tone - km) 18.543.986 59.517.366 321,0 
- na ional 10.645.266 23.928.346 224,8 
- interna ional 7.898.720 35.476.533 449,1 

Sursa: Calcule proprii pe baza Anuarului Statistic al României, INS i Ministerul 
Transporturilor 2007. 
 

Parcursul total al m rfurilor transportate pe c i rutiere a crescut de 3,2 ori, 
cel na ional de 2,2 ori iar cel interna ional de 4,5 ori. 

O ton  de m rfuri din transportul rutier a parcurs în medie 167 km, din 
care 71 km pentru transportul na ional i 1905 km pentru transportul 
interna ional. 

O problem  major  pentru transporturile rutiere din România o reprezint  
lungimea, densitatea i calitatea drumurilor publice. Din 1996 pân  în 2006, 
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lungimea drumurilor publice a crescut cu circa 6.800 km. Din totalul drumurilor 
publice din anul 2006, 79.952 km, numai 21.549 km sunt drumuri modernizate 
i 15.983 km drumuri na ionale (din care 14.500 km modernizate) (tabel 18). 

Tabel 18 
Lungimea drumurilor publice din România (km) 

C
at

eg
or

ii 
de

 d
ru

m
ur

i 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

D
ru

m
ur

i 
pu

bl
ic

e 
to

-
ta

l 73.160 73.161 73.260 73.435 78.479 78.492 78.896 79.001 79.454 79.904 79.952 

di
n 

ca
re

, 
m

od
er

ni
-

za
te

 

17.716 17.813 18.031 18.084 19.418 19.868 19.558 20.368 20.880 21.148 21.549 

D
ru

m
ur

i 
na

io
na

le
 

to
ta

l 

14.683 14.683 14.683 14.685 14.824 14.822 14.832 15.122 15.712 15.934 15.983 

di
n 

ca
re

, 
m

od
er

ni
-

za
te

 

13.300 13.322 13.938 13.376 13.434 13.459 13.538 13.823 14.823 14.374 14.501 

Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, diferite edi ii. 
 
În anul 2007, România dispunea de numai 281 km autostr zi pentru o 

suprafa  de 238.000 kmp teritoriu. În intervalul 1996-2006 au fost construi i 
numai 166 km autostr zi. 

În anii 1998 i 2006, reveneau în medie pe an, pe un autovehicul de marf  
773 i 648 tone m rfuri transportate, cu un parcurs mediu anual pe un vehicul 
de marf  de 38,9 mii tone km în 1998 i 95,9 mii tone km în 2006 (tabelul 19). 

Num rul total de autovehicule pe 100 km drumuri publice a evoluat de la 
41,5 în 1998 la 52,4 în 2006, iar la 100 km drumuri modernizate reveneau 218 
autovehicule în 1998 i 289 în anul 2006. 

Pentru 100 kmp teritoriu se consemnau 30,7 km drumuri publice în 1998 
i 33,5 km în anul 2006. 

În anul 2007 se înregistreaz  0,12 km autostr zi la 100 kmp teritoriu. 
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Pentru dotarea transportului, România a importat ma ini i echipamente 
a c ror valoare a crescut de la 4,17 mld. euro în anul 2000 la 14,4 mld. euro în 
anul 2006. 

 
Tabel 19 

Indicatori de densitate în transportul rutier 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/ 
1998 (%) 

Tone transpor-
tate/ autovehicul 
marf  773,2 667,8 615,6 613 597,1 595,1 609,9 621,7 648 83,8 
Tone km par-
curs/ autovehicul 
de marf  38904 32208 34449 42341 56674 66625 77152 104352 95870 246,4 
Num r total de 
autovehicule/ 
100 km drumuri 
publice, din care: 41,5 43,0 41,4 42,8 43,9 45,5 47,2 48,8 52,4 126,2 
drumuri moderni-
zate 168,6 174,8 167,1 169,1 177,0 176,4 179,6 184,3 194,4 115,3 
Num r total de 
autovehicule/ 
100 km drumuri 
na ionale, din 
care: 207,1 215,2 218,9 226,7 233,4 237,6 238,7 244,6 262,1 126,6 
drumuri moderni-
zate 218,2 236,3 241,6 249,6 255,7 259,9 253,1 271,1 288,9 132,4 
Drumuri pub-
lice/100 kmp teri-
toriu 30,7 30,8 32,9 32,9 33,1 33,1 33,3 33,5 33,5 109,1 
Sursa: Calcule proprii pe baza Anuarului Statistic al României, INS. 
 

Din acest import, vehiculele rutiere au însumat 0,484 mld euro în anul 
2000 i 4,3 mld. euro în anul 2006 (tabelul 20). 

Tabel 20 
Exportul i importul de ma ini i echipamente pentru transport (mil. EUR) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total export (FOB) 11273 12722 14675 15614 18935 22255 25850 
din care, export de 
ma ini i echipamente 
pentru transport 2132 2525 3106 3356 4491 5663 7738 
din care, vehicule 
rutiere 187 266 364 423 615 1058 1598 
Total import (CIF) 14235 17383 18881 21201 26281 32568 40746 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
din care, import de 
ma ini i echipamente 
pentru transport 4168 4448 5323 6251 8543 10819 14415 
din care, vehicule 
rutiere 484 783 913 1058 2108 3058 4308 
Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, diferite edi ii. 

 
Importurile de ma ini i echipamente pentru transport consemneaz  valori 

duble fa  de exporturile la acela i capitol. 
Ma inile i echipamentele pentru transport de ineau 29,3% din totalul 

importurilor în anul 2000 i 35,4% în anul 2006 iar vehiculelor rutiere le revenea 
3,4% i respectiv 10,6% din totalul importurilor (tabel 21). 

 
Tabel 21 

Ponderea vehiculelor rutiere în total export i import de m rfuri (%) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total export (FOB) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
din care, export de ma ini i 
echipamente pentru 
transport 18,9 19,8 21,2 21,5 23,7 25,4 29,9 
din care, vehicule rutiere 1,7 2,1 2,5 2,7 3,2 4,8 6,2 
Total import (CIF) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
din care, import de ma ini i 
echipamente pentru 
transport 29,3 25,6 28,2 29,5 32,5 33,2 35,4 
din care, vehicule rutiere 3,4 4,5 4,8 5,0 8,0 9,4 10,6 
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din tabelul 20.



 

 4. Cadrul legal i institu ional tangent cu pia a muncii 
din transporturi 

Tranzi ia din România a reprezentat un proces complex de restructur ri 
majore în domeniul economic, social i institu ional-legislativ, inclusiv în 
domeniul pie ei muncii. 

Evident c  nu se poate surprinde în profunzime nici con inutul tuturor 
schimb rilor, nici consecin ele acestora, care vor fi în continuare observate în 
viitor i nici nu se pot expune integral toate schimb rile legislativ-institu ionale 
menite s  ofere suport pentru dezvoltarea pie ei muncii i a dialogului social din 
România. 

În cele ce urmeaz  ne vom opri, în sintez , la: principalele dezvolt ri 
legislative i la cursul acestora spre transpunerea acquis-ului comunitar i 
structurile institu ionale menite s  asigure aplicarea, respectarea i evaluarea 
noilor reglement ri. 

4.1. Principalele dezvolt ri legislative 
Codul Muncii 

 
În sistemul economiei de comand , rela iile de munc  erau în termeni 

generali înscrise în Constitu ie i în Codul Muncii, modificat i publicat pentru 
ultima dat  prin legea 10/1972. În con inutul acestei legi, care cu unele modific ri 
i complet ri, a r mas în vigoare pân  în anul 2003, se reg sesc: drepturile i 

îndatoririle lucr torilor; încadrarea i promovarea în munc , contractele de 
munc ; remunerarea i disciplina muncii; r spunderea disciplinara i materiala; 
timpul de munc  i de odihn ; încetarea contractului de munc ; vechimea în 
munc ; munca femeilor i a tinerilor; sindicatele; jurisdic ia muncii; controlul 
aplic rii legisla iei muncii. 

Pân  în anul 1990, atât Constitu ia cât i Codul Muncii garantau nu numai 
dreptul la munc  dar instituiau i obliga ia de a munci, pentru fiecare cet ean 
apt de munc . 

Aceste prevederi au avut varii consecin e în plan economic, juridic i 
social-politic. 

Este vorba în principal de: perpetuarea unei subutiliz ri mascate a for ei 
de munc  i respectiv a unei supraocup ri a acesteia; men inerea unui nivel de 
productivitate extrem de sc zut în întreaga economie na ional  i în cadrul 
companiilor; blocarea ini iativei i a motiva iei lucr torilor pentru dezvoltarea 
carierei i a competen elor, pentru formarea i preg tirea profesional  continu , 
pentru mobilitatea profesional  i teritorial  a for ei de munc ; îngreunarea 
sever  a proceselor de restructurare, inclusiv prin disponibiliz ri necesare 
debaras rii de surplusul de for  de munc  din companii, la care legal nu se 
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putea renun a întrucât locul de munc  era garantat iar costurile sociale ale 
disponibiliz rilor nu puteau fi acoperite nici prin resursele financiare ale firmelor 
i nici prin cele provenite de la buget. 

Primele încerc ri legislative destinate s  r spund  la asemenea dificult i 
au fost consemnate în anul 1990, când s-au modificat i abrogat unele dispozi ii 
care limitau libertatea muncii. 

Din anul 1990, pân  în anul 2003, au fost adoptate numeroase legi, care 
reglementau diferite aspecte ale raporturilor de munc  dar actul fundamental a 
r mas Codul Muncii din anul 1972. 

De i extrem de necesar , promovarea unui nou Cod al muncii, menit s  
reglementeze raporturile individuale i colective de munc  i s  ofere o nou  
jurisdic ie i noi institu ii pentru pia a muncii, s-a realizat abia în anul 2003. 

Codul Muncii din anul 2003 cuprinde multe elemente noi pentru contextul 
legislativ românesc, de i o mare parte dintre institu ii r mâneau lipsite de 
reglement ri speciale. 

Formele atipice de munc  sunt prezente în acest cod al muncii, prin 
desfiin area conven iilor civile de prest ri servicii, care se substituiau 
contractelor de munc , nu doar în cazul formelor atipice de ocupare, dar i 
pentru a evita fiscalitatea ridicat  a salariilor; începând cu intrarea în vigoare a 
acestuia, sunt reglementate munca prin agen i de munc  temporar , fondul de 
garantare pentru plata crean elor salariale i comitetele de securitate i s n tate 
în munc . 

Sub impactul negocierilor pentru integrarea european , capitolul 13 
(Politica social  i de ocupare a for ei de munc ) Codul Muncii a suferit noi 
modific ri importante în anii 2005 i 2006. 

Principalele modific ri i complet ri din anul 2005 priveau: relaxarea 
restric iilor referitoare la încheierea contractului individual de munc  pe durat  
determinat ; simplificarea procedurilor de eviden  a salaria ilor; flexibilizarea 
reglement rii concedierilor individuale i colective; stabilirea mai pu in rigid  a 
duratei timpului de munc  i a folosirii muncii suplimentare; reglementarea 
cooper rii dintre angajatori i sindicate în privin a normelor de munc ; 
introducerea unor noi reglement ri privind concediul de odihn ; îmbun t irea 
prevederilor referitoare la formarea profesional  a angaja ilor; revizuirea 
sistemului juridic al contraven iilor i sanc iunilor referitoare la rela iile de munc . 

În anul 2006, modific rile Codului muncii au urm rit în principal eliminarea 
deficien elor semnalate de Comisia European  prin Raportul de monitorizare 
publicat în data de 16 mai 2006, care se refer  la: concedierile colective; munca 
cu jum tate de norm ; munca pe durat  determinat ; comitetul european de 
întreprindere; principiul remuner rii egale; insolvabilitatea angajatorului; 
deta area lucr torilor; programul de lucru din diferite sectoare de activitate. 
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Reglementarea omajului 
Oficial, pentru prima dat , statutul de omer a fost reglementat în anul 

1991, prin Legea nr. 1/1991, privind protec ia social  a omerilor i reintegrarea 
lor profesional , amendat  ulterior, în martie 2002, prin Legea nr. 76, privind 
sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munc , care 
pune accentul pe m surile active, destinate cre terii gradului de ocupare a for ei 
de munc  i redimensioneaz  perioada i m rimea indemniza iei de omaj. 

De asemenea, pe parcursul anului 2004, legisla ia privind asigur rile de 
omaj i ocuparea for ei de munc  a fost amendat  de dou  ori, principalele 

modific ri se refer  la: extinderea asigur rilor de omaj asupra persoanelor 
angajate prin contracte de munc  temporar  sau cu timp par ial; subven ionarea 
total  sau par ial , în anumite condi ii i limite a cheltuielilor efectuate de patroni 
pentru formarea profesional  a angaja ilor; acordarea de servicii gratuite de 
mediere pentru cei care de in un loc de munc ; accesul la credite 
nerambursabile sau cu dobând  redus  pentru crearea de locuri de munc . 

 
Dialogul social i raporturile de munc  

 
În anul 1991, dup  aproximativ 45 ani, în România a fost promulgat  o 

nou  lege a sindicatelor, prin care persoanele salariate dobândesc dreptul de 
organizare în sindicate, f r  nicio îngr dire sau autorizare prealabil ; ulterior 
aceast  lege a fost modificat  i completat  

În acela i an a fost de asemenea, emis  o hot râre de guvern prin care a 
fost reglementat statutul organiza iilor patronale ale regiilor autonome i societ -
ilor comerciale cu capital integral de stat. În anul 2001, prin Legea 356, legea 

patronatelor, reglementarea acestor organiza ii s-a apropiat de modelul 
european, îns  în anul 2008 o nou  lege a patronatelor este supus  dezbaterii 
publice. 

Un alt pas important în domeniul reform rii dreptului muncii i ocup rii 
for ei de munc  l-a constituit adoptarea în anul 1996 a Legii 130 privind 
contractele colective de munc , republicat  în anul 1998. Printre altele, prin 
aceast  lege sunt stabilite i criteriile de reprezentativitate la nivel na ional, de 
ramur  i de unitate, pentru organiza iile sindicale i patronale. 

În anul 1999 a fost promulgat  Legea 168 privind solu ionarea conflictelor 
de munc . 

Dialogul social institu ionalizat func ioneaz  la nivel na ional începând din 
anul 1997 când, prin Legea 109, s-a înfiin at Consiliul Economic i Social (CES) 
iar dialogul social tripartit sectorial a fost reglementat prin HG 314/2001, 
modificat  i completat  în anul 2002, referitoare la înfiin area, organizarea i 
func ionarea Comisiilor de dialog social din cadrul ministerelor. 

În teritoriu exist  comisii de dialog social, la nivel de prefecturi, la care 
particip  sindicatele, organiza iile patronale i reprezentan ii prefecturilor. 
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Informarea i consultarea salaria ilor 
Pân  în anul 2006, prevederile privind informarea i consultarea 

salaria ilor (Directiva 2002/14/CE) se reg seau dispersate în cadrul mai multor 
legi: Codul Muncii, legea sindicatelor, legea contractelor colective de munca, 
legea comitetului european de întreprindere. În anul 2006 s-a elaborat legea 
privind stabilirea cadrului general de informare i consultare a salaria ilor care 
transpune integral în legisla ia na ional  directiva european , aplicabil  
întreprinderilor ce angajeaz  cel pu in 20 salaria i. 

 
Veniturile 

Un subiect permanent fierbinte al dialogului social îl reprezint  veniturile. 
Baza de pornire în negocierea veniturilor este salariul minim. 

Pentru salaria ii din sectorul public, salariul minim este stabilit prin 
hot râre de guvern în timp ce în sectorul privat, pornindu-se de la nivelul stabilit 
de guvern, partenerii sociali î i înscriu în contractul colectiv de munc  unic la 
nivel na ional sau pe ramuri un alt salariu minim negociat. 

Întrucât în ultimii ani, în România au existat dou  salarii minime, unul al 
guvernului i altul al partenerilor sociali, salaria ii pl ti i de stat sunt în 
permanen  nemul umi i iar sindicatele reac ioneaz  prin proteste i revendic ri 
(este vorba în special de educa ie, s n tate, func ionari publici etc.). 

Sistemul de salarizare pentru întreg sectorul public este reglementat prin 
hot râri de guvern sau ordonan e specifice, pornind de la legile anuale ale 
bugetului de stat. 

Egalitatea de anse 
 

Dimensiunea egalit ii de anse, ca latur  a calit ii muncii i ocup rii, a 
fost adus  în sfera de reglementare, în anul 2002 prin Legea nr. 202. În aceasta 
sunt încorporate principii din Constitu ie i Codul Muncii, care statueaz : plata 
egal  pentru munc  egal , tratament egal în domeniul concedierilor, form rii 
profesionale i evolu iei în carier , condi iile de munc . 

 
S n tatea i securitatea în munc  

 
Pe lâng  prevederile generale din Codul Muncii, în anul 1996, prin Legea 

nr. 90 privind protec ia muncii, se reglementeaz  regimul accidentelor de munc  
i al bolilor profesionale. 

Ulterior, elaborarea unei noi legi privind securitatea i s n tatea în munc  
era necesar , întrucât unele prevederi erau contrare atât directivelor europene, 
cât i noului Cod al Muncii. Prin noua lege elaborat  în anul 2006, se transpun 
integral prevederile Directivei Cadru în domeniul s n t ii i securit ii în munc  
(Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de m suri destinate 
încuraj rii amelior rii condi iilor de securitate i s n tate în munc ). 
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Apropierea datei de acces a României la Uniunea European  a generat 
un efort sporit din partea Guvernului pentru transpunerea integral  a acquis-ului 
comunitar, conform celor asumate în procesul de negociere pentru Capitolul 13 
(Politici sociale i ocuparea for ei de munc ) i potrivit legii cadru, privind 
s n tatea i securitatea în munc . 

În acest sens, numai în ultimele luni ale anului 2006, au fost adoptate 11 
hot râri de guvern, prin care se asigur  transpunerea a 11 Directive ale Comisiei 
Europene din intervalul 1989-2004. 

Se poate spune astfel c  în prezent, România dispune de un cadru legal 
adecvat pentru a se asigura condi ii de munc , calitate, performan , s n tate 
i securitate în munc  i via , conforme cu cele comunitare. 

 
Dezvolt ri institu ionale 

Ministerul Muncii, Familiei i Egalit ii de anse 
În anul 1990, institu ia în sarcina c reia reveneau principalele 

responsabilit i în domeniu, Ministerul Muncii, s-a transformat în Ministerul 
Muncii i Protec iei Sociale; din anul 2001, denumirea institu iei a fost modificat  
în Ministerul Muncii i Solidarit ii Sociale care, în anul 2004, a devenit Ministerul 
Muncii Solidarit ii Sociale i Familiei (MMSSF) i ulterior, din 2005 Ministerul 
Muncii, Familiei i Egalit ii de anse (MMFES). 

Principalele func ii ale acestei institu ii sunt: elaborarea de politici, strategii 
i programe în domeniul ocup rii, veniturilor, asisten ei i incluziunii sociale; 

promovarea unor ini iative legislative i transpunerea i monitorizarea respect rii 
acquis-ului comunitar; dialogul social na ional i protec ia drepturilor cet enilor 
români care lucreaz  în ar  i în str in tate etc. 

 
Institu ii subordonate MMFES 

În subordinea acestuia intr  41 de direc ii teritoriale jude ene de munc  i 
protec ie social  i opt organisme regionale pentru programe opera ionale de 
dezvoltare a resurselor umane. 

De asemenea, în subordinea MMFES se reg sesc, între altele: Oficiul 
pentru Migra ia For ei de Munc  (OMFM), înfiin at în anul 2001 i care 
func ioneaz  ca o interfa  între oferta de munc  din România i cererea unor 
angajatori din alte ri, având la baz  acorduri guvernamentale bilaterale; în anul 
2004, în cadrul MMFES s-a înfiin at Departamentul pentru Munc  în Str in tate 
(DMS), OMFM trecând în directa subordonare a acestuia. Obiectivele DMS 
urm resc s  acorde asisten  cet enilor români care lucreaz  în str in tate i 
s  negocieze cu diferite ri acorduri de securitate social  i cooperare în 
domeniul muncii; Inspec ia Muncii (IM, înfiin at  în anul 1999, prin reorganizarea 
Inspectoratului de Stat pentru Protec ia Muncii, ISPM), care are în componen  
41 de inspectorate teritoriale de munc , organizate ca servicii publice 
descentralizate. 
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Institu ii sub autoritatea MMFES 
Agen ia Na ional  pentru Ocuparea For ei de Munc  (ANOFM): este 

institu ie public  de interes na ional, înfiin at  în anul 1999, prin Legea nr. 
145/1998; are în subordine 41 agen ii jude ene i la nivelul municipiului 
Bucure ti, care au personalitate juridic  i care pot înfiin a subunit i pentru 
furnizarea serviciilor de ocupare a for ei de munc ; obiectivele principale ale 
acesteia constau în: institu ionalizarea dialogului social în domeniul ocup rii i 
form rii profesionale; aplicarea strategiilor de ocupare i formare i aplicarea 
m surilor de protec ie social  a persoanelor neîncadrate în munc ; dispune de 
cinci centre regionale de formare profesional  a adul ilor; este condus  de un 
consiliu de administra ie tripartit, format din 15 membrii (cinci numi i de guvern, 
cinci de confedera iile sindicale na ionale reprezentative i cinci de c tre 
confedera iile patronale reprezentative la nivel na ional). 

Casa Na ional  de Pensii i Alte Drepturi de Asigur ri Sociale 
(CNPDAS): are misiunea administr rii i gestion rii sistemului public de pensii 
i alte drepturi de asigur ri sociale i a sistemului de asigurare pentru accidente 

de munc  i boli profesionale; între obiectivele acesteia se înscriu consolidarea 
sistemului public de pensii i introducerea sistemelor de pensii administrate 
privat. 

 
Institu ii tripartite 

Despre dialogul social institu ionalizat se poate vorbi cu adev rat din anul 
1997, când s-a înfiin at, prin Legea nr. 109, CES, institu ie tripartit , la care î i 
trimit reprezentan i guvernul, sindicatele i patronatele reprezentative la nivel 
na ional; în sistem bipartit, sindicatele i patronatele negociaz  i încheie 
contracte de munc  i solu ioneaz  conflicte de munc . 

În anul 1999, prin lege a luat fiin  Consiliul Na ional de Formare Profesio-
nal  a Adul ilor (CNFPA), institu ie tripartit , care are în componen  membrii 
din administra ia public  central , din organiza iile sindicale i patronale 
reprezentative la nivel na ional; aceasta are rol consultativ în fundamentarea i 
promovarea politicilor i strategiilor de formare profesional  a adul ilor i 
coordoneaz  urm toarele activit i: autorizarea furnizorilor de formare 
profesional , prin comisii de autorizare jude ene; elaborarea standardelor 
ocupa ionale; evaluarea i certificarea competen elor dobândite de adul i prin 
formarea profesional  continu . 

Comisia Na ional  în Domeniul Egalit ii de anse (CONES), organism 
tripartit cu structuri teritoriale, coordonat  de ANES i care a preluat atribu iile 
fostei Comisii interministeriale în domeniul egalit ii de anse i are comisii 
teritoriale jude ene. Exist  de asemenea, comisii pentru egalitatea de anse, în 
cadrul Parlamentului României i la CES. 

În structura institu ional  pentru condi iile de munc , de i s-a discutat mult 
în ultimii ani, lipsesc deocamdat  tribunalele muncii. 
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4.2 Sistemul de negocieri colective din sistemul transporturi 
4.2.1. Nivelul de organizare a negocierilor i partenerii sociali 

În conformitate cu cadrul legal-institu ional, în România se încheie 
contracte colective de munc  la nivel na ional, sectorial, grupuri de unit i i 
companie (Legea contractelor colective de munc , nr. 130/1996). 

Negocierea acestor contracte presupune participarea partenerilor sociali 
reprezentativi la nivelul respectiv; criteriile de reprezentativitate sunt înscrise în 
aceea i lege. 

Pentru toate negocierile, actele de referin  le reprezint  Codul muncii 
(Legea nr. 53/2003) i respectiv Contractul colectiv de munc  unic la nivel 
na ional (cu efect de lege de la data public rii în Monitorul Oficial), ale c rui 
prevederi sunt obligatorii i minimale pentru cele de la nivel de ramur , grup de 
unit i i companii. Pe lâng  contractul colectiv de munc , fiecare salariat 
încheie cu angajatorul un contract individual de munc . 

Anual, se încheie acte adi ionale la contractele colective de munc , prin 
care se aduc la zi salariile în conformitate cu infla ia i cu prevederile din 
contractul colectiv i cu eventuale noi reglement ri na ionale sau europene. 

În România sunt reprezentative la nivel na ional 12 confedera ii patronale 
i 5 confedera ii sindicale. 

La nivel de ramur  se pot încheia contracte colective de munc  pentru 32 
subdiviziuni CAEN, între acestea num rându-se i sectorul transporturi. 

Contractul colectiv de munc  unic la nivel na ional în vigoare în prezent, 
este acoperitor pentru perioada 2007-2010 i este valabil pentru aproximativ 5,1 
milioane salaria i, din care 152 mii în transporturi. Ramurile pentru care se 
încheie contracte colective de munc  sunt înscrise în anex  la contractul colectiv 
de munc  unic la nivel na ional; în acesta mai este inclus  i o list  cu 11 ramuri 
în care durata medie a s pt mânii de lucru poate dep i durata legal  de 40 
ore, pentru o perioad  de referin  de 3-12 luni i care include i transporturile. 

Contractul colectiv de munc  unic la nivel de ramur  transporturi, nr. 
722/2008, publicat în Monitorul Oficial, este valabil pe perioada 2008-2010. 

Prevederile acestuia sunt minimale pentru contractul colectiv de munc  la 
nivel de grup de unit i transporturi auto. 

Partenerii sociali reprezentativi la nivel de ramur  transporturi, semnatari 
ai contractului pentru acest sector sunt: Confedera ia Na ional  a Patronatului 
Român (CNPR, reprezentativ  la nivel na ional) i Uniunea Na ional  a 
Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR, reprezentativ  la nivelul ramurii 
transporturi i afiliat  la CNPR), ca reprezentan i ai angajatorilor i Conven ia 
Sindical  Na ional  a Transportatorilor din România (CSNTR), Federa ia 
Mecanicilor de Locomotiv  din România (FMLR), Alian a Sindicatelor 
Transportatorilor din România (ASTR) i Federa ia Na ional  Feroviar  Mi care 
Comercial (FNFMC), ca reprezentan i ai salaria ilor. Acest contract se aplic  
pentru 400 de societ i în care cele 4 organiza ii sindicale semnatare au membri. 
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Pentru transporturile auto este încheiat un contract colectiv de munc  la 
nivel de grup de unit i. În prezent este în vigoare contractul încheiat pentru 
perioada 2006-2008 i care a fost semnat de UNTRR, organiza ie a 
angajatorilor, cu reprezentativitate recunoscut  legal prin Sentin a civil  din iunie 
2004 i Federa ia Na ional  a Sindicatelor oferilor din România (FNSSR), 
recunoscut  ca reprezentativ  prin Sentin a civil  din august 2003. Acest 
contract este aplicabil pentru 65 de societ i în care FNSSR are organiza ii 
afiliate. Practic, se constat  c  exist  o mare diferen  între num rul companiilor 
active din sector (prezentat anterior în studiu) i societ ile comerciale în care 
sunt sindicate. 

A a cum am mai spus, prevederile din contractul colectiv de munc  unic 
la nivel na ional sunt minimale i general aplicabile pentru to i salaria ii din 
România, cu excep ia celor pentru care salariile i alte drepturi sunt stabilite prin 
ordonan e i hot râri ale guvernului i care sunt finan ate din bugetul public.  

Toate contractele colective de munc  devin valabile dup  semnare i 
înregistrare la MMFES i, dup  caz, sunt publicate în Monitorul Oficial. 

În afara organiza iilor sindicale i patronale a c ror reprezentativitate este 
recunoscut  de instan ele civile i care particip  la negocierea contractelor 
colective, al i actori importan i pentru dialogul social i care pot influen a indirect 
func ionarea pie ei muncii din transporturi sunt: Autoritatea Rutier  Român  
(ARR), Asocia ia Român  pentru Transporturi Rutiere Interna ionale (ARTRI), 
organiza ie profesional , neguvernamental , f r  scop lucrativ, care are afiliate, 
potrivit propriilor afirma ii 2.000 de societ i de transport interna ional i din 
România, membr  a Uniunii Rutiere Interna ionale (IRU). 

Un alt actor este Consiliul Na ional Rutier (CNR), înfiin at în martie 2008 
de c tre: UNTRR, Asocia ia Patronal  a Transportatorilor Europa 2002, 
Federa ia Operatorilor Români de Transport (FORT), Asocia ia C r u ilor 
Particulari din România, ARTRI, Federa ia Na ional  Patronal  a 
Transportatorilor Rutieri din România (FNPTRR) i Asocia ia Breasla 
Transportatorilor Transilv neni. 

În fine, în România, func ioneaz  i Federa ia Na ional  Patronal  a 
Formatorilor din Transportul Rutier din România (FNPFTRR), care colaboreaz  
cu Consiliul Na ional al Întreprinderilor Private Mici i Mijlocii din România 
(CNIPMMR, confedera ie patronal  reprezentativ  la nivel na ional). 

Evident c  Ministerul Transporturilor (MT) este responsabil pentru 
politicile i strategiile din domeniu i asigur  consultarea partenerilor prin 
Comisia de dialog social care func ioneaz  la nivel de minister. 

Pentru contractul colectiv de munc  unic la nivel na ional, institu iile 
abilitate s  organizeze negocierile sunt: MMFES i Consiliul Economic i Social 
(CES), organism tripartit în care sunt reprezentate guvernul, organiza iile 
angajatorilor i confedera iile sindicale reprezentative la nivel na ional. În fiecare 
minister exist  o comisie paritar  de dialog social pentru domeniul respectiv, iar 
pentru orice conflicte i blocaje ale negocierilor, MMFES la nivel na ional i 
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direc iile sale jude ene la nivel local, organizeaz  înregistrarea, medierea i 
arbitrarea conflictelor. Pentru fiecare din cele 41 de jude e ale rii exist , la 
nivelul prefecturilor o comisie tripartit  de dialog social, la care particip  
sindicatele i organiza iile patronale reprezentative în jude . 

4.2.2. Principalele evolu ii ale drepturilor salaria ilor 
 în intervalul 2002-2008 

La nivelul sectorului transporturilor 
M rul discordiei în toate procesele de negociere derulate în ultimii 10 ani 

l-a reprezentat nivelul salariului de baz  minim. 
În contractul colectiv de munc , unic pentru ramura transporturi, salariul 

minim negociat a evoluat de la 100 euro lunar brut începând cu 1 ianuarie 2002 
la 190 euro de la 1 ianuarie 2008, conform contractelor colective de munc  unice 
la nivelul transporturilor pentru perioada 2002-2004 i respectiv 2008-2010. 

Pentru aceast  ramur , nivelul salariului minim brut este mai mare 
comparativ cu cel la nivel na ional, care la 1 ianuarie 2002 era de 50 euro pe 
lun  iar în ianuarie 2008 de 135 euro/lun . 

Pe lâng  cre terea nivelului salariului minim, înregistrat  în transporturi în 
intervalul 2002-2008 (tabelul 22) este consemnat  i o modificare sensibil  a 
coeficien ilor de ierarhizare în raport cu acesta, pe diferite categorii de salaria i. 

Table 22 
Salariul minim i coeficien ii de multiplicare pe categorii de personal, în 

sectorul transporturi  

 2002-2004 2008-2010 
Salariul lunar minim brut (EUR) 100 190 
 Coeficien i de multiplicare 
Muncitori necalifica i 1,0 1,0 
Muncitori califica i 1,25 1,50 
 Personal administrativ 
Absolven i de studii liceale 1,15 1,40 
Absolven i de studii postliceale 1,20 1,45 
 Personal de specialitate 
Absolven i de studii postliceale 1,35 1,50 
Absolven i de coli de mai tri 1,40 1,60 
 Personal cu studii superioare 
Absolven i de înv mânt de sub-
ingineri  

1,50 1,80 

Absolven i de studii superioare de 
lung  durat  

1,60 2,00 

Sursa: Contractul colectiv de munc  unic la nivel de ramur  transporturi, pe anii 
2002-2004 i 2008-2010. 
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Nivelul salariului minim reprezint  baza de calcul pentru sporuri, prime, 
adaosuri etc. 

În contractele la nivel de ramur  pentru anii 2002-2004 i 2008-2010, 
sistemul de sporuri permanente cuprindea: cele pentru condi ii deosebite, grele, 
periculoase, penibile, nocive (10%); cel pentru vechime (5-25%), cel pentru 
munca de noapte (25%). 

Munca suplimentar  se remunereaz  cu un spor de 100%; dac  aceasta 
se desf oar  noaptea, în week-end i în zilele de s rb tori legale, sporurile pot 
ajunge pân  la 250%. 

Se acord  de asemenea sporuri de acord i premii: în contractul pentru 
anii 2002-2004, salaria ii primeau o cot  din profit (10% pentru societ ile 
comerciale i 5% pentru regiile autonome) iar contractul pentru intervalul 2008-
2010, premii de 3% din fondul lunar de salarii realizat. 

Salaria ii mai primesc: al 13 lea salariu (egal cu salariul de baz  brut 
individual din luna decembrie); o prim  de vacan  de minimum 50% din 
cuantumul indemniza iei de concediu (care a crescut de la 20% în contractul din 
2002-2004); tichete de mas , tichete cadou i tichete pentru cre  (conform 
Legii 193/2006). 

Între alte drepturi, salaria ii pot primi un spor de salariu, dac  îndeplinesc 
i alt  func ie (50% din salariul func iei cumulate); indemniza ii de pensionare 

(minimum 2 salarii brute din luna pension rii); pentru decesul salariatului (cel 
pu in 4 salarii medii brute pe unitate în perioada 2002-2004 i 3 salarii medii 
brute pe unitate pentru 2008-2010); ajutor în cazul decesului so ului/so iei 
salariatului (3 salarii brute în 2002-2004 i 2 salarii brute în 2008-2010), pentru 
na terea unui copil (un salariu mediu brut pe unitate); pentru un accident de 
munc  se acord  cel pu in 8 salarii medii brute pe unitate etc. 

Zilele de concediu pl tit sunt de minim 21 zile lucr toare i la acestea se 
adaug : 2 zile libere consecutiv pe s pt mân ; 7 zile de s rb tori legale i 
religioase pe an; 4 zile libere (2002-2004) i 5 zile (2008-2010) pentru c s torie, 
na tere copil, deces, schimbarea locului de munc  sau a domiciliului. 

În ce prive te timpul de munc , durata legal  era de maximum 48 
ore/s pt mân  i 10 ore pe zi, pentru o perioad  de referin  de cel mult 4 luni, 
în intervalul 2002-2004 i 36-44 ore/s pt mân  i 10 ore/zi pentru o perioad  
de referin  de 6 luni în intervalul 2008-2010. 

 
La nivel de grup de unit i transporturi auto 

Drepturile din contractele colective la nivel de ramur  sunt minimale 
pentru nivelele inferioare de negociere. 

În cazul transporturilor auto, începând cu 1 ianuarie 2006, fa  de salariul 
minim brut lunar pe economie de aproximativ 90 euro, salariul minim a fost de 
aproximativ 148 euro (conform contractului colectiv de munc  la nivel de grup 
de unit i transport auto 2006-2008). 
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Fa  de acest nivel, pentru diferite categorii de personal, salariile sunt cele 
din tabelul 23. 

Tabel 23 
Salariul de baz  minim brut lunar, pe categorii de personal din 

transportul auto, în 2006 (EUR) 

 Minim Mediu Maxim 
Lucr tori necalifica i 162 187 215 

oferi, grupa I de vehicule (cu 
capacitate pân  la 1,9 tone) 252 290 334 

oferi, grupa II de vehicule (cu 
capacitate de 2-9,9 tone)  259 297 342 

oferi, grupa III de vehicule (cu 
capacitate de 10-19,9 tone)  295 339 390 

oferi, grupa IV de vehicule (cu 
capacitate mai mare de 20 
tone)  316 363 418 
Mecanici între inere i repara ii 252 290 334 
Mai tri 319 366 421 
Subingineri 325 374 430 
Absolven i de înv mânt su-
perior 346 396 457 
Sursa: Contract colectiv de munc  la nivel de grup de unit i din transportul auto 
pentru perioada 2006-2008. 
 

Între sporurile specifice incluse în contract putem aminti: cel pentru tran-
sportul cu o remorc  (15%), cu 2 remorci (25%), pentru transportul betonului i 
al bitumului cald (20%), pentru autocisterne de transport gaze lichefiate (50%) 
etc. 

În general, func ionarea sistemului negocierilor colective poate fi apreciat  
i prin prisma conflictelor de munc  i respectiv a num rului participan ilor la 

acestea. 
Ca tendin  general  se constat  o calmare a tensiunilor sociale pe total 

economie: num rul de conflicte de interese a sc zut de la 141 în anul 2000 la 
95 în anul 2006, iar num rul participan ilor la acestea a fost de 236,9 mii i 
respectiv 79,7 mii. În sectorul de transport, depozitare comunica ii num rul de 
conflicte a evoluat de la 4 în 2000 la 23 în anul 2005 i 9 în anul 2006, iar num rul 
de participan i s-a cifrat la 1848 salaria i în 2000, 131.566 în 2005 i 5781 în 
2006. 



 

5. Evolu ii ale unor indicatori ai pie ei muncii 
consemnate de statistica na ional  

5.1. Num rul i structura ocup rii 
În anul 2006, comparativ cu 1996, num rul popula iei ocupate pe total i 

pe sexe la nivelul economiei na ionale i în ramura transporturi, depozitare i 
comunica ii este prezentat în tabelul 24. 

Tabel 24 
Structura popula iei ocupate pe grupe de vârsta i sexe (mii persoane) 

 
1996 2006 

Total 15-34 ani 35-64 ani 65 ani i 
peste Total 15-34 ani 35-64 ani 65 ani i 

peste 
Total econo-
mie, din care 10935,5 4062,1 5977 896,4 9313,3 3342,8 5516,9 453,6 
Masculin  5979,4 2310,6 3226,3 442,4 5073,9 1854,4 3002,6 216,9 
Feminin 4956,1 1751,5 2750,7 454 4239,4 1488,4 2514,3 236,7 
Transporturi, 
depozitare i 
comunica ii 576,1 232,5 342,1 1,5 491,8 157,2 333,8 0,8 
Masculin  447,4 176,7 269,3 1,4 376,6 125,2 250,6 0,8 
Feminin 128,7 55,8 72,8 0,1 115,2 32 83,2 0,0 
Sursa: Ancheta�'For a de munca în România. Ocupare i omaj�, INS,1997 i 2007. 

 
Se constat  c  atât pe total economie cât i în ramura transporturi, 

depozitare i comunica ii ocuparea s-a redus cu aproximativ 15 puncte 
procentuale. 

În structura pe vârste evolu ia probeaz  tendin a de îmb trânire a 
popula iei ocupate: în anul 2006, lucr torii în vârst  de 35-64 ani aveau o 
pondere de 67,9% în totalul ocup rii în ramura transporturi, depozitare i 
comunica ii i 59,2% media pe total economie. 

În cei 10 ani, grupa de vârst  de 15-34 ani i-a redus ponderea în ocupare 
de la 37,1% la 35,9% pe total economie i de la 40,4% la 32,0% în ramura 
transporturi, depozitare i comunica ii. 

Structura pe sexe a popula iei ocupate relev  preponderen a b rba ilor, 
care de ineau în 2006, 54,5% pe total economie i 76,6% în ramura transporturi, 
depozitare i comunica ii (tabel 25).  

Salaria ii de ineau în anul 2006, 66,2% în totalul ocup rii din economia 
na ional  (fa  de 62% în 1996) i 92,5% în ramura transporturi, depozitare i 
comunica ii, (fa  de 92 % în 1996). 
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Tabel 25 
Ponderea b rba ilor în total ocupare pe grupe de vârsta (%) 

  
  

1996 2006 

Total 15-34 ani 35-64 ani 65 ani i 
peste Total 15-34 ani 35-64 ani 65 ani i 

peste 
Total economie 54,7 56,9 54,0 49,4 54,5 55,5 54,4 47,8 
Transporturi, 
depozitare i co-
munica ii 77,7 76,0 78,7 93,3 76,6 79,6 75,1 100,0 
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din ancheta �For a de munca în România. 
Ocupare i omaj�, INS,1997 i 2007. 
 

În anul 2006, patronii reprezentau 1,6% în totalul ocup rii din ramura 
transporturi, depozitare i comunica ii i lucr torii pe cont propriu 5,9%. Tot în 
2006, 33,1% dintre salaria ii din ramura transporturi, depozitare i comunica ii 
au lucrat în schimburi (fa  de 22,9% media na ional ). 

Durata medie obi nuit  a s pt mânii de lucru a evoluat conform datelor 
din tabelul 26. 

Tabel 26 
Durata medie obi nuit  a s pt mânii de lucru a popula iei ocupate (ore) 

  Popula ie 
ocupat  

total 

Salar-
ia i 

Patroni Lucr tori pe 
cont propriu

Lucr tori fa-
miliali nere-

munera i 
199
6 

Total economie 40,8 41,1 53,0 40,7 37,8 
Transport, depozitare 42,0 41,9 48,1 44,1 53,2 

200
6 

Total economie 40,6 41,2 45,8 38,8 36,4 
Transport, depozitare 
i comunica ii 39,8 41,3 32,6 35,8 35,7 

Sursa: Ancheta�'For a de munca în România. Ocupare i omaj�, INS,1997 i 2007. 

Ponderea în totalul ocup rii, a persoanelor care au desf urat adesea 
munc  atipic  a fost în anul 2006, în ramura transporturi, depozitare i 
comunica ii de 60,4%; 25,5% au lucrat adesea seara, 14,5% au lucrat adesea 
noaptea, 33,3% au lucrat sâmb ta i 21,8% duminica. 

5.2. Echilibrul cerere � ofert  pe pia a muncii 
La sfâr itul anului 1996, erau înregistra i în România, 657,6 mii omeri i 

o rat  a omajului de 6,6%; la sfâr itul anului 2007, num rul omerilor a fost de 
367,8 mii persoane iar rata omajului de 4,1%. 

În luna iulie 2008, rata omajului a fost de circa 3,8%. 
Cre terea economic  accentuat  din ultimii ani, la care o contribu ie 

esen ial  o au construc iile i transporturile, dar i emigrarea for ei de munc  din 
România spre alte pie e din rile membre UE (aproximativ 3 milioane persoane 
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active), au determinat apari ia fenomenului de deficit de for  de munc , inclusiv 
pentru meseria de conduc tor de autovehicule de marf . 

În ultimii ani, rata locurilor de munc  vacante este semnificativ  în acest 
sens (tabel 27). 

Dup  cum se poate constata, în trimestrul I 2008, rata locurilor de munc  
vacante era de 2,14% pe economie, fa  de 1,75%, în trimestrul III, 2005; în 
ramura transporturi, depozitare i comunica ii, aceast  rat  a crescut de la 
0,51% la 0,70%. 

În prezent de pild , exist  sute de locuri de munc  pentru oferi, oferite 
de diferite agen ii de plasare. 

Tabel 27 
Rata locurilor de munc  vacante (%) 

 Total economie Transport, depozitare i 
comunica ii 

Trimestrul III 2005 1,75 0,51 
Trimestrul III 2006 1,82 0,77 
Trimestrul III 2007 2,17 0,64 
Trimestrul I 2008 2,14 0,70 
Sursa: Buletin statistic lunar, INS, diferite numere. 

 
Echilibrul dintre cererea i oferta de for  de munc  este determinat i de 

cuplarea dintre oferta sistemului de înv mânt i cererea din economie. 
Din acest punct de vedere, în anul 2006, în România, num rul de 

absolven i ai înv mântului superior a crescut pe total ar  cu 38,6% fa  de 
1996, iar în transporturi acesta a sc zut cu aproximativ 23,2 puncte procentuale 
(tabel 28). 

Tabel 28 
Num rul total de absolven i din sistemul de educa ie (persoane) 

  
  

1997 2002 2003 2004 2005 2006 
coli profesionale 

Total România 58.786 40.616 54.759 56.678 148.928 146.429 
Transport 12.459 12.375 14.619 14.689 16.455 12.445 
  Înv mânt postliceal 
Total România 21.085 25.730 22.601 20.322 16.590 14.579 
Transport 27 301 225 211 249 208 
  coli de mai tri 
Total România 4.964 2.616 2.629 2.260 1.868 1.521 
Transport 335 565 453 263 369 267 
  Înv mânt superior 
Total România 80.991 93.467 103.402 110.533 108.475 112.264 
Transport 852 607 497 533 574 654 
Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, diferite edi ii. 
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Scad, de asemenea i absolven ii colilor de mai tri (cu 69,4 puncte 

procentuale pe total economie i cu 20,3 puncte procentuale în transporturi). 
Se men ine aproximativ constant num rul absolven ilor de coli 

profesionale din transporturi, de i pe economia na ional  acesta cre te de 
aproape 2,5 ori. 

În fine, a sporit foarte mult num rul absolven ilor de înv mânt postliceal 
în transporturi (de la 27 persoane în 1997 la 208 persoane în 2006). 

5.3. Num rul oferilor i nivelul salariilor acestora 
Potrivit anchetei INS, din luna octombrie a fiec rui an, num rul total al 

oferilor de autocamioane i ma ini de mare tonaj i cei pe distan  lung  
înregistra i ca salaria i care au lucrat cel pu in 21, respectiv 23 zile în luna de 
referin  (octombrie 1999 i octombrie 2007) a crescut de la 31.525 la 49.284 
(tabelul 29). 

Tabel 29 
Num rul de oferi de autocamioane pe sectoare ale economiei 

Categorii de oferi Ani Agricultur Industrie Construc ii Transport Total 
oferi de camioane de 

mare capacitate 
1999 5572 599 9007 7644 22822 
2007 2552 818 27408 11082 41860 

oferi de camioane de 
lung  distan  

1999 0 121 2188 6394 8703 
2007 0 96 1907 5421 7424 

Sursa: Repartizarea salaria ilor pe grupe de salarii i câ tiguri în luna octombrie, 
INS, 2000 i 2008. 
 

Dintre ace tia, în sectorul propriu-zis de transporturi activau 14.038 
persoane în 1999 i 16.503 în 2007; cel mai mare num r de oferi de 
autocamioane se înregistra în anul 2007, în construc ii (29.315 salaria i), fapt 
care ine de avântul pie ei de construc ii i imobiliare din România. Ace ti oferi 
lucreaz  în special pentru pia a intern  de transport. 

În ce prive te nivelul salariului oferilor, se observ  diferen e sensibile în 
func ie de ramura de activitate: cele mai mari salarii i câ tiguri lunare brute erau 
realizate în octombrie 1999 de oferii de lung  distan  din industrie (170-174 
euro) fa  de numai 78-79 euro pentru oferii din transporturi (tabel 30). 

În anul 2007, cele mai mari salarii sunt ob inute îns  de oferii de 
autocamioane de mare tonaj din construc ii (641-654 euro), urma i de cei din 
industrie (452-488 euro); oferii din transporturi câ tigau practic de peste 2,3 ori 
mai pu in decât cei din construc ii. 
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Tabel 30 
Nivelul salariilor oferilor în raport cu salariul mediu pe total economie i 

pe ramurile în care ace tia activeaz , luna octombrie 

 
 

 
 

1999 2007 

Total 
salar-

ia i 

oferi 
de au-
tocami-
oane 
de 

mare 
tonaj 

oferi 
auto-
cami-
oane 
lung  

distan

oferi 
de au-
tobuze 

i mi-
crobuz

e 

Total 
salar-

ia i 

oferi 
de auto-

cami-
oane de 
mare to-

naj 

oferi 
auto-
cami-
oane 
lung  

distan  

oferi 
de au-
tobuze 

i mi-
crobuze 

Total 
econo-
mie  

Salariu me-
diu de baza 
brut (EUR) 85 97 88 126 336 519 247 370 
Câ tigul re-
alizat (EUR) 111 102 89 133 415 532 264 395 

Agricul-
tur   

Salariu me-
diu de baza 
brut (EUR) 74 91 0 0 257 246 0 0 
Câ tigul re-
alizat (EUR) 89 99 0 0 307 261 0 0 

Industrie  Salariu me-
diu de baza 
brut (EUR) 85 138 170 151 299 452 471 0 
Câ tigul re-
alizat (EUR) 118 141 174 164 375 488 501 0 

Con-
struc ii  

Salariu me-
diu de baz  
brut (EUR) 82 94 110 91 345 641 353 371 
Câ tigul re-
alizat (EUR) 104 98 114 97 401 654 377 413 

Transport
, depozi-
tare  

Salariu me-
diu de baz  
brut (EUR) 92 92 78 132 379 284 206 370 
Câ tigul re-
alizat (EUR) 131 94 79 140 497 297 220 394 

Sursa: Idem tabel 29. 



 

6. Concluzii 

1.  Una din problemele pe care le ridic  analizele efectuate se refer  la 
acurate ea, sfera de acoperire i modalit ile de colectare i diseminare a 
informa iilor i datelor statistice. 

F r  a pune în discu ie veridicitatea acestora, (asemeni arbitrajului din 
sport) nu putem s  nu observ m un fapt important pentru pia a muncii din sector. 

Este vorba de pild  de num rul de autovehicule pentru transportul 
m rfurilor înmatriculate, care în anul 2007 a fost de 501,9 mii i, pe de alt  parte, 
de dimensiunea popula iei ocupate, a num rului de salaria i i a num rului de 
oferi din statistic . 

Num rul de oferi de autocamioane salaria i înregistra i în octombrie 
2007, de statistica na ional  a fost de aproximativ 49.300. La ace tia se pot 
ad uga aproximativ 50 mii de întreprinz tori priva i pe cont propriu din 
transporturi. Practic, revin 5 camioane pentru o persoan  ocupat . 

Desigur c  se poate invoca vechimea parcului i nerecurgerea la casarea 
autocamioanelor vechi i respectiv la radierea acestora din circula ie. 
Înmatricularea unui autocamion îl cost  pe de in tor impozite, prime de 
asigurare i taxe anuale. Dac  vom sc dea din num rul de autocamioane 
înmatriculate în 2007 pe cele din anul 2000, ob inem o diferen  de 75.000 care 
sunt practic autovehicule cu o vechime de maximum 6 ani i care pot fi folosite. 

E greu de acceptat c  pentru un camion de marf  de lung  distan  este 
angajat numai un ofer, fapt care ar însemna fie nerespectarea timpilor de 
odihn , fie sporirea duratei i costurilor transportului. 

2. Problema fundamental  pentru întregul sistem de transport din 
România o reprezint  re eaua de drumuri, densitatea i calitatea drumurilor. 
Faptul c  România dispune de numai aproximativ 280 km autostr zi este evident 
c  reprezint  o provocare pentru întreaga evolu ie economic  viitoare. 

Conform strategiilor Ministerului Transporturilor (MT), în anul 2008, 
România ar trebui s  aib  în exploatare 420 km autostrad ,  iar în viitor 443 km 
la finele lui 2009, 793 km în 2010, 929 în 2011, 1199 km în 2012 i 1943 km în 
2013. 

Fa  de aceste cifre, putem remarca ritmul extrem de evolu ie i 
dimensiunea complet neacoperitoare în raport cu nevoile economiei. 

De altfel, prin lista de revendic ri formulat  de Grupul Operativ al 
Patronatelor din Transporturi în martie 2008, sunt re inute: starea drumurilor, 
lipsa parc rilor pentru efectuarea timpilor de odihn , controlul abuziv din trafic, 
pre ul carburan ilor i sistemul de impozite i taxe. 

3. În ce-i prive te pe salaria i, evident c  nivelul actual al salariilor i 
condi iile de munc , privite i prin prisma st rii i calit ii infrastructurii, sunt înc  
departe de cele din alte ri membre ale UE. 
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Dimensiunea salariilor poate amplifica deficitul de for  de munc  i de 
oferi, care vor fi tot mai tenta i s  se angajeze în alte ri sau la firme 

interna ionale de transport. 
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INTRODUCERE 

Industria reprezint  în medie în jur de o cincime din valoarea ad ugat  în 
UE-25, pondere care ajunge pân  la 25% în Germania i în 7 state membre care 
au aderat la UE în 2004, ridicându-se la peste 33% în Irlanda. În contrast, 
industria a reprezentat numai 15,8% din valoarea ad ugat  în Fran a, coborând 
pân  la 13,7% în Grecia, 11,9% în Cipru i 10,6% în Luxemburg. 

Dintre sec iunile NACE, industriile prelucr toare (NACE, sec iunea D) 
genereaz  cel mai înalt nivel de valoare ad ugat  din UE-25, fiind urmate de 
sectoarele de servicii, transport i comunica ii. 

Din punct de vedere al contribu iei la totalul for ei de munc  ocupate, 
importan a relativ  a sectorului manufacturier s-a redus, ajungând la circa 29% 
din num rul total al angaja ilor din economia nefinanciar  a UE-25 (comparativ 
cu circa 32% din valoarea ad ugat ). 

Industria european  r mâne un sector dominant în  schimburile 
economice interna ionale, de i ponderea UE în exporturile mondiale a tins s  se 
diminueze u or dup  1990 (cu peste un punct procentual în ultimii 15 ani). 

În structura exportului de m rfuri din UE-25 predomin  produsele 
manufacturate (CPA, sec iunea D), care reprezint  în jur de 90% din total (2005), 
comparativ cu peste 92% în 1999. Produsele manufacturate reprezint  i 
majoritatea m rfurilor importate în UE-25, de i ponderea lor în total a sc zut de 
la aproape 81% în 1999 la aproape 75% în 2005. Aceast  reducere s-a datorat 
aproape în întregime cre terii importurilor de produse ale industriei miniere i 
extractive, inclusiv i ei i gaze naturale, a c ror pondere s-a ridicat la peste 17% 
(+5 puncte procentuale fa  de 1999). 

În UE s-au înregistrat progrese în domeniul cre terii productivit ii muncii, 
dar în domeniul industriei aceasta r mâne în urma nivelului din SUA, UE 
înregistrând, ca urmare, performan e mai pu in încurajatoare. 

UE tinde s  se specializeze în industrii de medie sau înalt   tehnologie i 
cu o intensitate puternic  a utiliz rii capitalului. În acela i timp, stimularea 
modelelor de produc ie bazate pe re ele de subcontractare a înt rit importan a 
IMM-urilor, a c ror competitivitate influen eaz  performan ele marilor furnizori. 

La Reuniunea de la Lisabona 2000, efii de state i guverne au lansat, la 
nivel na ional i european, o serie de reforme ambi ioase, vizând  transformarea 
Uniunii Europene, pân  în 2010, în cea mai dinamic  i cea mai competitiv  
economie bazat  pe cunoa tere, din întreaga lume. Obiectivele de la Lisabona 
au fost relansate cu prilejul sesiunii plenare a Parlamentului European din 9 
martie 2005, când pre edintele Comisiei Europene a apreciat rezultatele 
ob inute în prima parte a perioadei ca nefiind foarte satisf c toare. Cunoa terea 
este considerat   a fi un factor-cheie pentru ca Europa s  î i p streze  avantajul 
competitiv pe care îl de ine. Cel de al  aptelea Program-cadru pentru cercetare, 
dezvoltare i demonstra ie tehnologic  (RTD) i Programul-cadru pentru 
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inova ie (CIP) au fost concepute  s  fac  fa  provoc rilor cu care sunt 
confruntate firmele industriale din Europa. Primul program se adreseaz  
fragment rii eforturilor europene de cercetare, circula iei libere a cuno tin elor i 
a rezultatelor cercet rii, sl biciunii relative a Europei în exploatarea rezultatelor 
cercet rii i promov rii clusterelor regionale bazate pe cercetare-dezvoltare. CIP 
asigur  acces la fina area inova iei pentru întreprinderile mici i mijlocii în fazele 
de înfiin are i cre tere a acestora prin diviziunea riscurilor i câ tigului cu 
investitorii priva i. Are ca scop simplificarea mediului de reglementare pentru 
firme i furnizarea sporit  de informa ie cu privire la pia a unic  pentru IMM-uri. 
Mai precis, vizeaz  s  încurajeze convergen a între serviciile de re ea, 
mijloacele de informare în mas  i noile dispozitive electronice, s  consolideze 
identitatea cultural  i lingvistic  european , s  încurajeze o societate 
european  a informa iilor care promoveaz  includere, calitatea vie ii i servicii 
publice europene. 

În prezent are loc tranzi ia  de la o economie bazat  pe industrie la o 
economie bazat  pe servicii. La 20 aprilie 2004, Comisia a adoptat un comunicat 
privind impulsionarea modific rii structurale i o politic  industrial  pentru o 
Europ  l rgit , care a stabilit c  procesul actual de alocare a resurselor 
dinspre industria prelucr toare spre servicii nu trebuie s  fie confundat cu 
un proces de dezindustrializare. În comunicat se arat  c  nu exist  dovezi 
privind existen a real  a unui proces de dezindustrializare, iar în cazurile unde 
s-a identificat un astfel de proces, Europa trebuie s  r spund  prin transferarea 
produc iei c tre  sectoarele cu calificare înalt , unde for a de munc  bine 
preg tit  profesional i inova ia pot fi folosite la întregul poten ial. 

Trebuie subliniat faptul c  interdependen a dintre sectorul de servicii i 
industria prelucr toare a crescut de-a lungul timpului, serviciile destinate 
întreprinderilor industriale reprezentând în 2000 circa 40% din PIB, leg turile 
puternice dintre cele dou  domenii de activitate fiind rezultatul atât al 
externaliz rilor de activit i din partea industriei prelucr toare, cât i al  
dezvolt rii serviciilor asociate cu/sau legate de anumite produse. 

Tranzi ia de la o economie industrial  c tre o economie bazat  pe servicii 
a fost determinat  de o serie de factori. În primul rând, în economia industrial  
s-a înregistrat o mai mare cre tere a productivit ii muncii, în timp ce a avut loc 
un transfer de locuri de munc  dinspre activit ile industriale spre cele de 
servicii. Aceast  structur  a pierderii nete de locuri de munc , asociat  cu 
cre terea valorii ad ugate i a productivit ii muncii, s-a înregistrat cu prec dere 
în sectoarele de înalt  tehnologie. Un alt factor îl reprezint  decalajul dintre 
servicii i industrie, care tinde s  accentueze reducerea aparent  a importan ei 
industriei prelucr toare. 

Unul dintre principalii factori care contribuie la acest fenomen îl reprezint  
externalizarea, respectiv o serie de activit i realizate anterior pe plan intern 
sunt încredin ate unor contractori din exterior (de exemplu, transport i logistic , 
tehnologie informatic  etc.). Multe firme, în special cele mari, desf oar  o serie 
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de activit i care dep esc limitele unui singur titlu NACE. Pentru aceste firme, 
este necesar  identificarea �activit ii principale�. În esen , �activitatea 
principal � este cea care are cea mai mare contribu ie la valoarea ad ugat  
total  i, prin urmare, aceasta nu trebuie neap rat s  reprezinte 50% din 
valoarea ad ugat  total . De exemplu, o firm  care are trei departamente 
aproape egale ca dimensiuni (fabrica ie de calculatoare i dezvoltare de 
programe/software comerciale, de exemplu) va fi atribuit  integral domeniului cu 
cea mai înalt  valoare ad ugat . 

Problematica politicilor i a strategiilor industriale reprezint  un domeniu 
de interes permanent, având în vedere dinamica domeniului, a factorilor de 
cre tere, a unghiurilor de abordare, a impactului dezvolt rii industriale asupra 
întregii economii. Acest subiect a fost i continu  s  fie în aten ia Comisiei 
Europene, a unor organisme i organiza ii interna ionale i na ionale, ca OECD, 
UNIDO, Banca Mondial , ministere i institute de cercetare din toate rile, 
inclusiv din România, având în vedere nevoia de a cunoa te tot ceea ce este 
nou în domeniu, pentru a identifica posibilit i de adaptare permanent  la 
tendin ele progresiste i de îmbun t ire a competitivit ii produselor na ionale 
pe pie ele externe. Pentru România, aceast  tem  prezint  o importan  sporit  
în condi iile integr rii în UE, având în vedere provoc rile multiple i complexe pe 
care le implic  capacitatea competi ional  a furnizorilor i a produselor 
române ti raportat  la partenerii din UE, dar i la ceilal i parteneri de pe pia a 
mondial . 

Scopul acestui program este s  eviden ieze principalele aspecte privind 
evolu iile i tendin ele actuale i de perspectiv , politici i strategii actuale i 
viitoare din domeniul industriei pe pia a UE i s  identifice oportunit i i direc ii 
de ac iune pentru pozi ionarea favorabil  a industriei române ti în contextul 
integr rii.  

 Studiul de fa , programat a se realiza pe parcursul anilor 2007-2008 
(conform Planului de cercetare al INCE aprobat în anul 2007), î i propune 
aprofundarea analizei i identificarea posibilit ilor de cre tere a poten ialului 
competitiv al industriei române ti. Lucrarea va eviden ia evolu ii recente, 
tendin e structurale, factori de cre tere, perspective la nivel european i de ar , 
va utiliza analiza comparativ , analiza i sinteza i se va finaliza cu formularea 
de comentarii, concluzii i sugestii privind orientarea politicilor i strategiilor 
adoptate de România în domeniul industriei.  



 

Capitolul 1 
TENDIN E STRUCTURALE ÎN INDUSTRIA  

RILOR OECD 

Componenta predominant  din structura economic  a oric rei ri 
reprezint  un factor determinant al nivelului productivit ii i al venitului în ara 
respectiv , al nivelului de trai al popula iei, un element important de diferen iere 
între ri.  

Practica a demonstrat c  industria este o ramur  strategic  a economiilor 
na ionale ale tuturor rilor dezvoltate: o ar  nu poate s  dep easc  nivelul de 
subdezvoltare economic  i s  asigure un nivel de prosperitate dezirabil pentru 
popula ie decât pe calea dezvolt rii industriale. 

Potrivit unui studiu OECD privind impactul diferen elor structurale asupra 
productivit ii muncii într-un num r de 11 ri1, valoarea ad ugat  pe persoan  
angajat  în ansamblul economiei, ajustat  în func ie de diferen ele de structur  
economic  existente între ri, înregistreaz  diferen e procentuale cuprinse 
între -7% (Coreea, Japonia), -3% (Italia) i 1% (Danemarca, Germania, Olanda), 
2% (Canada, Fran a), 4% (Marea Britanie) comparativ cu SUA i Finlanda. 
Nivelurile de productivitate din ri ca Germania i Marea Britanie, de exemplu, 
sunt influen ate pozitiv de faptul c  în structura economic  a celor dou  ri 
predomin  industrii de înalt  productivitate (servicii financiare i industrie 
prelucr toare), în timp ce nivelurile comparativ mai joase din Japonia i Coreea 
reflect  men inerea unor ponderi relativ înalte ale unor sectoare de 
productivitate joas  (agricultur  i construc ii). 

Între rile OECD se men in diferen e notabile în structura economiilor 
na ionale, acestea reflectând par ial diferen ele legate de nivelurile individuale 
de dezvoltare economic , dar i unele iner ii în domeniul schimb rii structurale, 
men inerea m surilor de protec ie practicate în favoarea unor sectoare mai pu in 
dinamice (agricultur , activitatea de distribu ie). Pe ansamblul OECD, serviciile, 
inclusiv sectorul public, de in o pondere de ordinul a 70% din valoarea ad ugat  
total , în timp ce industria prelucr toare de ine circa 19%, iar agricultura mai 
pu in de 3%. Situa ia pe ri eviden iaz  faptul c , în timp ce unele ri sunt 
orientate preponderent spre servicii, în alte ri de in ponderi semnificative 
industria prelucr toare sau agricultura (în Turcia, de exemplu, aceasta din urm  
are o pondere de peste 15%). Industria prelucr toare de ine ponderi mari în 
special în rile care au cunoscut în ultimii ani un proces de industrializare foarte 

                                                            
1 Canada, Danemarca, Finlanda, Fran a, Germania, Italia, Japonia, Coreea, Olanda, Marea 

Britanie,  SUA; se presupune c  reparti ia structural  a for ei de munc  într-o anumit  ar  
este aceea i ca în SUA.  
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rapid sau care se afl  înc  în stadii de dezvoltare relativ timpurii (Irlanda, R. 
Coreea, R. Ceh , Polonia). 

Dezvoltarea economic  a majorit ii rilor OECD se caracterizeaz  
în prezent printr-o tendin  de orientare c tre cre terea accentuat  a 
sectorului serviciilor. Multe ri OECD au înregistrat o diminuare a ponderii 
industriei prelucr toare în ansamblul activit ii economice, tendin  care poate fi 
explicat  par ial prin cre terea gradului de saturare a cererii pentru numeroase 
produse industriale, ca i prin cre terea importurilor, dar i prin decalajul 
înregistrat în domeniul cre terii productivit ii muncii între sectoarele de 
prelucrare i servicii. Este cunoscut, de exemplu, faptul c  industria 
prelucr toare înregistreaz  de obicei cre teri mult mai rapide ale productivit ii 
muncii, ceea ce implic  în timp diminuarea ponderii acesteia în totalul for ei de 
munc  ocupate, odat  cu cre terea gradului de saturare a cererii pentru 
produsele respective, precum i diminuarea ponderii în valoarea ad ugat , 
reflectând o sc dere a pre urilor relative. ri ca Danemarca, Fran a, SUA de in 
sectoare importante de servicii, reflectând în principal contribu iile mari la 
valoarea ad ugat  revenind sectoarelor financiar, de asigur ri, imobiliar i de 
afaceri, dar i existen a unor sectoare importante de servicii în domeniul 
comunitar, social i personal. Sectorul de construc ii este relativ pu in important 
în majoritatea rilor OECD (fac excep ie R. Coreea i Japonia). Un sector relativ 
important este cel de comer  (cu ridicata i cu am nuntul), restaurante i hoteluri, 
sector care înregistreaz  dimensiuni notabile în ri cu o puternic  industrie a 
turismului (cum este cazul Greciei, dar i al altor ri). 

Cre terea economic  a unei ri este determinat  în mare m sur  de 
capabilitatea acesteia de a asigura o permanent  reorientare a resurselor sale 
de munc  i de capital c tre sectoare cu dinamic  receptiv  la progresele 
înregistrate în domeniul tehnologiei, precum i la schimb rile ce se manifest  în 
planul cererii de consum, evolu ie care se concretizeaz  într-un proces de 
modificare structural  esen ial pentru asigurarea progresului economic i a 
prosperit ii societ ii unei ri. Studii empirice eviden iaz  c  rile care au reu it 
s  in  pasul cu modific rile survenite atât în plan tehnologic, cât i în planul 
cererii au înregistrat în ultimele dou  decenii ritmuri de cre tere mai rapide 
comparativ cu celelalte ri. 

Factorii care influen eaz  ritmul i direc ia modific rii structurii economiilor 
na ionale deriv  din schimb rile ce apar în structura cererii, condi iile i 
raporturile din competi ia interna ional , tendin ele de evolu ie din domeniul 
productivit ii i progresului tehnologic. Deosebit de importante sunt i politicile 
guvernamentale, care în mod obi nuit au ca scop cre terea eficien ei aloc rii 
resurselor c tre diversele activit i. 

Reorientarea resurselor alocate de un sector industrial (de regul  mai 
pu in dinamic) c tre alt sector (de regul  mai dinamic) reprezint  un factor de 
cre tere a productivit ii. Impactul acestui factor poate fi m surat prin urm rirea 
a trei dimensiuni: � m rimea cre terii productivit ii în fiecare industrie; � influen a 
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deplas rii for ei de munc  dinspre industrii cu niveluri joase ale productivit ii 
muncii c te industrii cu niveluri înalte ale productivit ii muncii; � influen a 
deplas rii for ei de munc  dinspre industrii cu cre tere joas  a productivit ii 
muncii spre industrii cu cre tere înalt  a acestui indicator. Studiile realizate de 
OECD pentru anii 2000-2005 eviden iaz  faptul c  dinamica productivit ii din 
diverse sectoare industriale pare s  fi avut o contribu ie mai important  la 
cre terea economic  înregistrat  pe ansamblul OECD comparativ cu 
modific rile intervenite în compozi ia structural  a economiei. 

În ceea ce prive te dispersia cre terii ocup rii for ei de munc  pe diversele 
sectoare din cadrul economiei unei ri (un alt indicator al modific rii structurale), 
potrivit studiilor OECD, evolu ia acestui indicator sugereaz  c  ritmul 
schimb rilor intersectoriale din domeniul ocup rii for ei de munc  a încetinit în 
anii �90 în majorittea rilor OECD, cu excep ia Olandei, a Marii Britanii i a 
Finlandei. 

Ritmul schimb rii în structura industrial  a economiilor din cadrul OECD a 
încetinit în anii  �90 i anii urm tori, pe fondul tendin ei men ionate anterior, de 
orientare crescând  a economiilor respective c tre sectorul serviciilor i al  
men inerii unor diferen e considerabile în structura economiilor respective. 
Încetinirea schimb rii structurale este legat  de absen a unei tendin e de 
convergen  a nivelurilor productivit ii muncii în sectoarele-cheie. În perioada 
men ionat , în industria prelucr toare i anumite sectoare de servicii, nivelurile 
de productivitate s-au înscris într-o tendin  de divergen , men inându-se 
decalajul dintre sectoarele cu productivitate joas  i industriile cu productivitate 
înalt . În cea mai mare parte a perioadei, în majoritatea rilor analizate, 
industria minier , industria petrolului i industria utilit ilor au fost sectoarele cu 
cea mai înalt  productivitate a muncii, în timp ce sectoare cum sunt industria 
textil  i serviciile comunitare sunt sectoare cu productivitate joas . În cadrul 
unei ri, astfel de diferen e apar în mod normal, reflectând caracteristicile 
tehnologice ale procesului de produc ie în diversele sectoare industriale, cum 
este, de exemplu, nivelul intensit ii capitalului. Ceea ce atrage aten ia este 
gradul limitat de convergen  ce se înregistreaz  între nivelurile de productivitate 
a muncii în sectoarele-cheie din diverse ri. Studii OECD eviden iaz  faptul c , 
în industria prelucr toare, nivelurile de productivitate înregistrate în rile OECD 
au încetat s  mai evolueze convergent în anii �80, înaintea boom-ului �noii 
economii� în SUA. Foarte pu ine ri (Finlanda, Ungaria i Coreea) continu  s  
înregistreze progrese în direc ia ajungerii din urm  a SUA, liderul mondial în 
domeniul productivit ii muncii în industria prelucr toare, pozi ie pe care aceast  
ar  a continuat s  o fortifice în anii �90 i anii urm tori fa  de majoritatea 

celorlalte ri membre ale OECD. 
Un factor important care influen eaz  schimb rile structurale în industrie 

i în economie în general îl reprezint  competi ia interna ional . În rile OECD, 
cre terea economic  a fost înso it  de o îmbun t ire calitativ  a activit ii 
economice pe m sur  ce resursele au fost reorientate c tre activit i mai 
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productive, reflectând atât faptul c  progresul economic reclam  o cre tere a 
nivelului mediu al productivit ii muncii, cât i necesitatea determinat  de 
competi ia interna ional  de a se asigura o cre tere a avantajului comparativ prin 
deplasarea dinspre activit i mai pu in productive spre activit i cu productivitate 
mai ridicat . Aceast  evolu ie poate fi urm rit  cu ajutorul datelor statistice 
privind fluxurile comerciale interna ionale, care eviden iaz  cre terea mai rapid  
a comer ului rilor OECD cu produse de înalt  tehnologie, comparativ cu 
comer ul cu produse de tehnologie joas . În acela i timp, unele ri OECD 
continu  s  depind  de exporturile de produse de joas  tehnologie, pentru care 
pe pia  se manifest  o competi ie puternic  din partea rilor cu niveluri de venit 
comparativ mai joase, precum i o cerere cu dinamic  deseori mai redus . O 
serie de ri, între care Japonia, Irlanda, Suedia, Finlanda, Mexic i Islanda, au 
cunoscut pe parcursul anilor �90 modific ri semnificative ale avantajului 
comparativ. Cele mai evidente schimb ri sunt cele înregistrate de rile nordice 
- Danemarca, Finlanda, Islanda i Suedia - care au reu it s  reduc  puternicul 
lor dezavantaj comparativ de inut în industriile de înalt  tehnologie sau chiar s  
îl transforme într-un avantaj comparativ. 

Structura industrial  i schimbarea structural  sunt factori importan i 
pentru determinarea nivelului performan ei economice a unei ri. În multe ri 
membre ale OECD este înc  nevoie de schimbarea structurii industriale, în 
condi iile în care nivelurile de productivitate continu  s  difere în multe sectoare. 
Încetinirea aparent  înregistrat  în domeniul acestor schimb ri structurale în anii 
�90 reprezint , prin urmare, un motiv de preocupare poten ial , întrucât aceasta 
ar putea semnala c  reformele structurale implementate în anii �80 i �90 au 
încetat s - i mai produc  efectele. Este astfel posibil s  fie nevoie de noi 
reforme, apte s  conduc  la înl turarea oric ror bariere care au mai r mas în 
calea schimb rii structurale i s  impulsioneze continuarea cre terii. Este posibil 
ca guvernele s  doreasc  s  implementeze politici care s  permit  mai mult  
flexibilitate în alocarea resurselor în rile lor, cum ar fi: eliminarea subven iilor 
care protejeaz  sau izoleaz  sectoare industriale ineficiente; reforme care s  
permit  eliminarea barierelor din calea liberei circula ii (intrare i ie ire) pe 
pie ele for ei de munc , pie ele produselor i pie ele financiare; o mai mare 
deschidere interna ional  care s  asigure niveluri adecvate de competi ie; 
reforme care s  impulsioneze activitatea de investi ii în cunoa tere, tehnologie 
i calificare profesional , pentru a impulsiona productivitatea i pentru a facilita 

mobilitatea lucr torilor. 



 

Capitolul 2 
TENDIN E STRUCTURALE ÎN INDUSTRIA  

UNIUNII EUROPENE 

2.1. Structura economiei Uniunii Europene 
În ultimul deceniu i jum tate (1990-2005), ritmurile de cre tere a PIB real,  

a productivit ii muncii i a productivit ii totale a factorilor  în Uniunea 
European  au încetinit sau au stagnat, iar PIB pe locuitor, considerat ca m sur  
a nivelului de trai, înregistrat la nivelul UE-25 s-a men inut în urma celui 
înregistrat de SUA. Între 1995 i 2000, cre terea PIB pe locuitor în UE-25 s-a 
accelerat i a r mas la un nivel ridicat (ritm mediu anual de cre tere de 3%). 
Încetinirea observat  dup  2000 a început s  se inverseze în 2003, de i anul 
2005 s-a dovedit a fi mai degrab  descurajator. Cu excep ia Luxemburgului, 
unde PIB pe locuitor este de peste dou  ori mai ridicat decât media UE, 
standardele de via  în celelalte ri ale UE sunt cuprinse între 50% din media 
UE (Letonia) i 139% (Irlanda). Patru state membre (Letonia 50%, Polonia 51%, 
Lituania 53%, Slovacia 56%) au un PIB pe locuitor de sub 60% din media UE-
25; la acestea se adaug  Estonia cu 60%, Ungaria cu 61%. În perioada 1990-
2005, diferen ele înregistrate în PIB pe locuitor s-au  datorat în principal cre terii 
PIB, contribu ia cre terii popula iei având o importan  secundar . 

PIB în UE a crescut mai pu in rapid decât în SUA, atât în prima jum tate 
a anilor �90 (perioad  de cre tere mai lent ), cât i în a doua jum tate a anilor 
�90, perioad  de cre tere înalt  a �noii economii�. În 2000-2005, cre terea s-a 
încetinit considerabil în majoritatea statelor membre. Multe dintre noile state 
membre au continuat totu i s  înregistreze ritmuri rapide de cre tere, dep ind 
medii anuale de 7% în cele trei state baltice. Estim rile Comisiei Europene 
pentru 2006 indic  o accelerare a cre terii economice în UE, de la 1,7% în 2005 
la 2,7% în 2006. Evolu ia pe ri indic  o tendin  de convergen , rile cu 
cre teri mai lente pân  în 1990 devenind ri cu cre teri mai rapide. 

Aceste tendin e au tr s turi structurale i reclam  adoptarea de politici 
adecvate. 

Economia european  este împ r it  în ase mari ramuri: 
 A - agricultur , silvicultur , pescuit i vânat; 
 B - industrie; 
 C - construc ii; 
 D - comer ; hoteluri i restaurante; transport i comunica ii; 
 E - activit i financiare, bancare i de asigur ri; servicii prestate în principal 

firmelor; 
 F - administra ie public  i  alte servicii. 
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În totalul valorii ad ugate generate în UE-25, cifrat  la peste  9500 
miliarde euro, industria de ine o pondere de circa  21%, în timp ce ponderea 
combinat  a celor trei ramuri de servicii (D, E, F) este de peste 71%; restul de 
8% se împarte între construc ii (aproape 6%) i agricultur  (A - 2%). Pe ri, 
ponderea industriei în valoarea ad ugat  total  a UE-25 este cuprins  între 
10,6% (Luxemburg) i 33% (Irlanda)1, în timp ce ponderea cumulat  a celor trei 
grupe de servicii (D, E, F) este cuprins  între 56,2% (Irlanda) i 83,4% 
(Luxemburg). Ponderea industriei s-a situat la peste 25% în Germania i în 7 
dintre statele membre care au aderat la UE în 2004, atingând un nivel maxim de 
33% în Irlanda; în schimb, ponderea respectiv  s-a situat la 15,8% în Fran a, 
coborând sub acest nivel în Grecia, Cipru i Luxemburg, ultima ar  citat  
ajungând la un minim de 10,6%. 

În totalul for ei de munc  ocupate în UE-25 (peste 200 milioane de 
persoane), industria de ine o pondere de numai 18,3%. Cele mai mari ponderi 
revin serviciilor de administra ie public  i alte servicii (F), respectiv 29,6% din 
total, i serviciilor legate de comer  (distribu ia), hoteluri i restaurante, transport 
i comunica ii, cu 25,5%. Urmeaz  industria (18,3%), activit ile financiare etc. 

(E) cu 14,7%,  agricultura (A) i construc iile (C) de inând împreun  12%. 
Industria i serviciile de intermediere financiar  i afaceri au fost singurele 

ramuri care au înregistrat o pondere mai mare în totalul valorii ad ugate 
comparativ cu ponderea în totalul for ei de munc  ocupate, sugerând c  aceste 
ramuri sunt cele mai productive (sau intensive în capital) din economia UE (din 
acest punct de vedere). Diferen a respectiv  a fost, de exemplu, foarte 
accentuat  în cazul sectorului serviciilor de intermediere financiar  i afaceri (E): 
în 2004, acest sector de inea o pondere de 27,5% din valoarea ad ugat  total  
la nivelul UE-25 i o pondere cu 12,9 puncte procentuale mai mic  în totalul 
for ei de munc  ocupate. În cazul industriei, ponderile respective sunt, a a cum 
am men ionat mai sus, de circa 21% din valoarea ad ugat  i 18,3% din for a 
de munc  ocupat . Toate celelalte patru mari ramuri (A, C, D, F) se prezint , 
dup  m rimea celor dou  ponderi analizate, ca relativ intensive în utilizarea 
for ei de munc , administra ia public  i alte servicii (F) înregistrând 22,5% din 
valoarea ad ugat  i 29,6% din for a de munc  ocupat . 

Preocup ri privind tendin ele manifestate în industria prelucr toare. 
În ultimii ani, tot mai mul i politicieni i lideri din cadrul industriei prelucr toare in 
s  î i exprime opiniile i temerile legate de procesul de deplasare a bazei acestui 
important sector de activitate economic  dinspre UE-25 c tre alte regiuni ale 
lumii, recunoscute ca ri cu niveluri joase ale costurilor salariale i sociale, 
considerând c  aceast  tendin  este determinat  de rigiditatea reglement rilor 
                                                            
1  2004, în % din total, în ordine descresc toare: Irlanda 33,0; R. Ceh  30,7; Slovenia 30,2; 

Polonia 26,6; Slovacia 26,5; Lituania 25,6; Ungaria 25,5; Germania 25,1;   Finlanda 24,8; 
Suedia 23,6; Austria 22,8; Estonia 22,2; Italia 21,4; Malta 20,1; Portugalia 19,1; Belgia 19,6; 
Danemarca 18,7; Olanda 18,6; Marea Britanie 18,5; Spania 18,5;  Letonia 17,2; Fran a 
15,8; Grecia  13,7;  Cipru  11,9; Luxemburg 10,6 (Sursa: Eurostat). 



 

 

306

de pe pia a muncii, nivelul înalt al costurilor sociale i presiunea crescând  a 
sistemului de reglementare în interiorul UE. Exist  îns  i alternativa, respectiv 
un curent de gândire potrivit c ruia pierderea de industrii intensive în utilizarea 
de for  de munc  nu va afecta viitorul Europei în aceea i m sur  în care s-ar 
putea resim i, de exemplu, un proces de migra ie a sectoarelor de înalt  
tehnologie, intensive în activitate de cercetare-dezvoltare. 

O semnifica ie deosebit  are Comunicatul adoptat de Comisia European  
la 20 aprilie 2004, intitulat �Stimularea schimb rii structurale i o politic  
industrial  pentru o Europ  l rgit �, care a constatat c  �actualul proces de 
alocare a resurselor dinspre industria prelucr toare spre sectoarele de 
servicii nu trebuie s  fie confundat cu un proces de dezindustrializare�. 
Potrivit comunicatului, nu exist  dovezi care s  probeze existen a, manifestarea 
la scar  larg  a unui veritabil proces de  dezindustrializare, iar în cazurile în care 
este identificat un astfel de proces, Europa ar trebui s  reac ioneze prin ac iuni 
ferme de transfer al produc iei c tre sectoare economice bazate pe for  de 
munc  cu calificare înalt , bazate pe utilizarea din plin a inova iei i dezvoltarea 
activit ii inova ionale. 

Tranzi ia de la o economie industrial  la o economie bazat  pe servicii a 
fost favorizat  de o serie de factori: 

 o cre tere a productivit ii muncii mai ridicat  în economia industrial . 
Concomitent s-a înregistrat un transfer de locuri de munc  dinspre 
industrie spre servicii. Pierderea net  de locuri de munc , cuplat  cu 
cre terea valorii ad ugate i a productivit ii muncii, a prevalat în special 
în sectoarele de înalt  tehnologie; 

 tendin a de cre tere a importan ei serviciilor fa  de ponderea industriei, 
care continu  s  accentueze reducerea aparent  a importan ei industriei 
prelucr toare. Unul dintre principalii factori concuren i la acest proces îl 
reprezint  externalizarea, proces în cadrul c ruia opera iuni care alt dat  
se realizau la intern sunt acum încredin ate/transferate unor contractan i 
externi (de exemplu, transport i logistic , tehnologie informatic , contabi-
litate, servicii industriale). Multe unit i economice, cu deosebire cele de 
dimensiuni mari, desf oar  o serie de activit i care dep esc sfera de 
activitate descris  de o singur  diviziune NACE. Pentru astfel de unit i 
economice se impune necesitatea identific rii �activit ii principale�. 
�Activitatea principal � este în esen  acea activitate care realizeaz  cea 
mai mare contribu ie la valoarea ad ugat  total  (contribu ie ce nu trebuie 
neap rat s  ajung  la 50% din total). 
A. Din punct de vedere al m rimii valorii ad ugate, primele trei 

sectoare industriale (diviziuni NACE) în UE-25 sunt (conform datelor pe 2001, 
2002, eurostat, Panorama of EU, 2006): 

1.  produse alimentare; b uturi i tutun; 
2.  produse chimice; 
3.  ma ini i echipamente. 



 

 

307

Grupa �produse alimentare; b uturi i tutun� ocup  locul 1 între 
sectoarele industriale ale UE-25 din punct de vedere al m rimii valorii ad ugate. 

Aceast  grup  ocup , de asemenea, primele 3 locuri în structura 
industrial  a urm toarelor 10 state membre: 

 locul 1: Danemarca, Spania, Fran a, Cipru, Marea Britanie; 
 locul 2: Belgia, Grecia, Irlanda i Portugalia; 
 locul 3: Italia. 

Grupa �produse chimice�, ocupând locul 2 între sectoarele industriale 
ale UE-25 din punct de vedere al m rimii valorii ad ugate, se plaseaz  pe 
primele 3 locuri în structura industrial  a urm toarelor 9 state membre: 

 locul 1: Belgia, Irlanda, Olanda; 
 locul 2: Slovenia, Suedia; 
 locul 3: Germania, Fran a, Ungaria, Marea Britanie. 

Grupa �ma ini i echipamente� ocupând locul 3 între sectoarele 
industriale ale UE-25 din punct de vedere al m rimii valorii ad ugate, se 
plaseaz  pe primele 3 locuri în structura industrial  a urm toarelor 7  state 
membre: 

 locul 1: Germania, Italia, Austria, Suedia; 
 locul 2: - 
 locul 3: Danemarca, Slovenia, Finlanda. 

 Un num r de 7 grupe de produse ocup  primul loc între primele trei 
sectoare industriale în statele membre ale UE-25 (nu exist  date pentru 
Grecia): 

 produse alimentare; b uturi i tutun în 5 ri: Danemarca, Spania, 
Fran a, Cipru, Marea Britanie;  

 produse chimice în 3 ri: Belgia, Irlanda, Olanda;  
 ma ini i echipamente în 4 ri: Germania, Italia, Austria, Suedia; 
 utilit i (furnizarea de energie electric , gaze naturale, ap  i 

c ldur ) în 8 ri, respectiv: R. Ceh , Estonia, Letonia, Lituania, 
Ungaria, Polonia, Portugalia, Slovacia; 

 echipamente radio, televiziune i comunica ii în 2 ri: Malta i 
Finlanda; 

 metale de baz  - Luxemburg; 
 produse din metal - Slovenia. 

 Locul doi între sectoarele industriale din statele membre ale UE este 
ocupat de urm toarele 15 grupe de produse: 

 produse alimentare; b uturi i tutun în 4 ri:  Belgia, Estonia, 
Irlanda, Portugalia; 

 autovehicule în 3 ri: R. Ceh , Germania, Ungaria; 
 produse chimice în  2 ri: Slovenia, Suedia; 
 extrac ia de i ei i gaze naturale în  2 ri: Danemarca, Marea 

Britanie; 
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 produse din metal în 2 ri: Spania, Italia; 
 utilit i (furnizarea de energie electric , gaze naturale, ap  i c ldur ) 

în  2 ri: Fran a, Austria; 
 alte produse minerale nemetalice � Cipru; 
 lemn � Letonia; 
 confec ii � Lituania; 
 cauciuc i mase plastice � Luxemburg; 
 mobil  i alte produse manufacturate � Malta; 
 publica ii i tip rituri  - Olanda; 
 metale de baz  � Slovacia; 
 cocs, produse rafinate din i ei, combusibili nucleari � Polonia; 
 celuloz  i hârtie � Finlanda; 
 ma ini i echipamente -. 

 Locul trei între primele 3 sectoare industriale din statele membre este 
ocupat de urm toarele 11 grupe de produse: 

 produse chimice în 4 ri:  Germania, Fran a, Ungaria, Marea Britanie; 
 produse din metal în 4 ri: R. Ceh , Luxemburg, Olanda, Austria; 
 utilit i (furnizarea de energie electric , gaze naturale, ap  i c ldur ) 

în 3 ri: Belgia, Spania, Suedia; 
 ma ini i echipamente în 3 ri: Danemarca, Slovenia, Finlanda; 
 publica ii i tip rituri în 3 ri: Irlanda, Letonia, Malta; 
 ma ini i echipamente în 3 ri: Danemarca, Slovenia, Finlanda; 
 lemn în 2 ri: Estonia, Lituania; 
 alte produse minerale nemetalice în 2 ri: Polonia, Portugalia; 
 produse alimentare; b uturi i tutun: Italia; 
 mobil  i alte produse manufacturate: Cipru; 
 autovehicule: Slovacia. 

B. Din punct de vedere al ocup rii for ei de munc  în industrie, 
primele trei sectoare industriale (diviziuni NACE) în UE-25 sunt (conform datelor 
pe 2001, 2002, Eurostat, Panorama of EU, 2006): 

1.  produse alimentare; b uturi i tutun; 
2.  produse  din metal; 
3.  ma ini i echipamente. 
Cu alte cuvinte, primul i cel de al treilea mare sector de activitate 

industrial  se men in pe locurile 1 i 3 în cadrul UE-25, atât din punct de vedere 
al m rimii valorii ad ugate, cât i din punct de vedere al ocup rii for ei de munc , 
iar produsele chimice au ie it din grupul primelor trei sectoare, fiind înlocuite de 
produsele din metal. 

Grupa �produse alimentare; b uturi i tutun� ocup  locul 1 între 
sectoarele industriale ale UE-25 din punct de vedere al ocup rii for ei de munc . 
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Aceast  grup  ocup , de asemenea, primele 3 locuri în structura 
industrial  a urm toarelor 16 state membre: 

 locul 1: Belgia, Danemarca, Estonia, Spania, Fran a, Irlanda, Cipru, 
Letonia, Olanda, Slovacia, Marea Britanie; 

 locul 2:  Austria, Portugalia; 
 locul 3:  Germania, Italia, Finlanda. 

Grupa �produse din metal� se plaseaz  pe locul 2 în UE-25 din punct 
de vedere al ocup rii for ei de munc . 

Aceast  grup  ocup , de asemenea, primele 3 locuri în structura 
industrial  a urm toarelor 15 state membre: 

 locul 1: R. Ceh , Italia, Ungaria, Polonia, Slovenia; 
 locul 2: Spania, Fran a, Luxemburg, Olanda, Finlanda, Suedia, Marea 

Britanie; 
 locul 3:  Belgia, Cipru, Austria. 

Grupa  �ma ini i echipamente� ocup  locul 3 între sectoarele 
industriale ale UE-25 din punct de vedere al ocup rii for ei de munc . 

Aceast  grup  ocup , de asemenea, primele 3 locuri în structura 
industrial  a urm toarelor  13  state membre: 

 locul 1: Germania, Austria, Finlanda, Suedia; 
 locul 2: R. Ceh , Danemarca, Italia, Polonia, Slovenia, Slovacia; 
 locul 3: Fran a, Ungaria, Olanda. 

 Un num r de 6 grupe de produse ocup  primul loc între primele trei 
sectoare industriale în statele membre ale UE-25 (nu exist  date pentru 
Grecia) din punct de vedere al ocup rii for ei de munc : 

 produse alimentare; b uturi i tutun în 11 ri: Belgia, Danemarca, 
Estonia, Spania, Fran a, Irlanda, Cipru, Letonia, Olanda, Slovacia, 
Marea Britanie; 

 produse din metal în 5 ri: R. Ceh , Italia, Ungaria, Polonia, Slovenia; 
 ma ini i echipamente în 4 ri: Germania, Austria, Finlanda, Suedia; 
 confec ii în 2 ri: Lituania, Portugalia; 
 metale de baz : Luxemburg; 
 alte mijloace de transport: Malta. 

 Un num r de 9 grupe de produse ocup   locul 2  între primele trei 
sectoare industriale în statele membre ale UE-25 (nu exist  date pentru 
Grecia) din punct de vedere al ocup rii for ei de munc : 

 produse din metal - Spania, Fran a, Luxemburg, Olanda, Finlanda, 
Suedia, Marea Britanie; 

 ma ini i echipmente - R. Ceh , Danemarca, Italia, Polonia, 
Slovenia, Slovacia; 

 produse chimice - Belgia, Irlanda; 
 autovehicule � Germania; 
 lemn - Estonia, Lituania, Letonia; 
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 mobil  i alte produse manufacturate - Cipru, Malta; 
 lemn - Letonia, Lituania; 
 aparate i ma ini electice � Ungaria; 
 produse alimentare i b uturi - Austria, Portugalia. 

 Un num r de 14 grupe de produse ocup   locul 3  între primele trei 
sectoare industriale în statele membre ale UE-25 (nu exist  date pentru 
Grecia) din punct de vedere al ocup rii for ei de munc : 

 produse alimentare; b uturi i tutun - Germania, Italia, Finlanda; 
 produse din metal - Belgia, Cipru, Austria; 
 ma ini i echipamente - Fran a, Ungaria, Olanda; 
 aparate i ma ini electrice - R. Ceh ,  Slovacia; 
 publica ii i tip rituri - Danemarca, Marea Britanie; 
 confec ii - Estonia, Malta, Polonia; 
 alte produse minerale nemetalice � Spania; 
 aparatur  medical , de precizie i optic  � Irlanda; 
 utilit i, (furnizarea de energie electric , gaze naturale, ap  i c ldur ) 

- Letonia, Lituania; 
 cauciuc i mase plastice � Luxemburg; 
 textile � Portugalia; 
 mobil  i alte produse manufacturate � Slovenia; 
 autovehicule � Suedia. 

C. Un indicator important îl reprezint  gradul de specializare industrial . 
Specializarea este definit  i se m soar  prin raportul dintre ponderea valorii 
ad ugate generate de un anumit sector industrial în totalul valorii ad ugate într-
o anumit  ar  i acela i indicator înregistrat la nivelul UE-25. Dac  acest raport 
înregistreaz  o valoare de peste 100%, activitatea industrial  analizat  este, în 
termeni relativi, mai important  în statele membre respective comparativ cu 
media pe ansamblul UE-25 i invers. 

Potrivit datelor Eurostat, primele trei sectoare industriale din punct de 
vedere al m rimii gradului de specializare pe state membre sunt urm toarele 
(I,II,III - reprezint  ordinea sectorului dup  m rimea gradului de specializare 
pentru ara respectiv ): 

 alte minerale nemetalice - R. Ceh  II, Spania II; 
alte mijloace de transport - Marea Britanie II; 

 alte produse minerale i de carier  - Cipru II, Spania III; 
 autovehicule - Germania I; 
 cauciuc i mase plastice - Luxemburg II; 
 celuloz  i hârtie - Finlanda II, Spania II; 
 colectarea, purificarea i distribu ia apei - Polonia II, Cipru III; 
 confec ii - Malta I, Portugalia I, Slovenia I,  Estonia II, Italia II; 
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 cocs, produse rafinate din i ei, combustibili nucleari - Spania I, 
Ungaria I, Polonia I; 

 echipamente de radio-televiziune i comunica ii - Austria I, 
Finlanda I, Ungaria II; 

 extrac ie i ei, gaze naturale - Danemarca I, Olanda I, Marea Britanie 
I; 

 lemn - Estonia I, Letonia I, Austria II, Slovenia III, Finlanda III, Suedia 
III; 

 ma ini, aparate electrice - Germania II, Ungaria III; 
 ma ini de birou i calculatoare - Fran a II, Marea Britanie III; 
 ma ini i echipamente - Germania III; 
 metale de baz  - Luxemburg I, Slovacia I, R. Ceh  III, Austria III; 
 minerit, extrac ie - R. Ceh  I; 
 minerit metale feroase - Suedia I; 
 mobil , alte manufacturate - Danemarca II, Malta II; 
 piel rie - Italia I, Portugalia II, Slovacia III; 
 produse chimice - Belgia I; 
 produse din tutun - Cypru I, Danemarca III; 
 publica ii i tip rituri - Olanda II; 
 reciclare produse - Fran a I, Belgia II, Olanda III; 
 textile - Letonia II, Belgia III, Estonia III, Italia III, Luxemburg III, Malta 

III, Portugalia III; 
 utilit i, (energie electric , gaze, ap  i c ldur ) - Slovacia II, Fran a 

III, Letonia III, Polonia III. 
Cele prezentate mai sus confirm  multe opinii deja încet enite privind 

compozi ia economiei industriale europene. De exemplu:  
 cea mai înalt  rat  de specializare relativ  în Germania,  cea mai mare 

economie industrializat  din Europa, s-a înregistrat pentru 
autovehicule, în timp ce ma inile electrice i ma inile i 
echipamentele reprezint  urm toarele activit i din punct de vedere al 
gradului de specializare;  

 Marea Britanie este specializat  relativ în extrac ia de i ei i gaze 
naturale;  

 textilele, confec iile i piel ria au înregistrat cea mai înalt  rat  de 
specializare în Italia (piel rie I, confec ii II, textile III) i Portugalia 
(confec ii I, piel rie II, textile III);   

 lemnul i celuloza i hârtia se num r  între primele 3 activit i 
industriale dup  gradul de specializare în Finlanda i Suedia.  
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Primele trei sectoare industriale din punct de vedere al m rimii gradului 
de specializare în statele membre ale UE-25 

ara I II III 
Belgia produse chimice reciclare produse textile 
R. Ceh  minerit, extrac ie alte minerale nemeta-

lice 
metale de baz  

Danemarca extrac ie i ei, gaze 
nat. 

mobil , alte manufac-
turate

produse din tutun 

Germania autovehicule ma ini, aparate elec-
trice 

ma ini i echipamente 

Estonia lemn confec ii textile 
Spania cocs, produse raf-

inate din i ei, comb. 
nucleari 

alte minerale nemeta-
lice 

alte produse minerale i 
de carier  

Fran a reciclare produse ma ini de birou i cal-
culatoare 

utilit i (energie elec-
tric , gaze, ap  i 
c ldur ) 

Italia piel rie confec ii textile 
Cypru produse din tutun alte produse minerale 

i de carier
colectarea, purificarea 
i distribu ia apei 

Letonia lemn textile utilit i (energie elec-
tric , gaze, abur, ap  
cald ) 

Luxemburg metale de baz  cauciuc i mase plas-
tice 

textile 

Ungaria cocs, produse raf-
inate din i ei, comb. 
nucleari 

echipamente de ra-
dio, televiziune i co-
munica ii 

ma ini i aparate elec-
trice 

Malta confec ii mobil , alte manufac-
turate 

textile 

Olanda extrac ie i ei, gaze 
nat. 

publica ii i tip rituri reciclare produse 

Austria echip. radio, televizi-
une i comunica ii 

lemn metale de baz  

Polonia cocs, produse raf-
inate din i ei, comb. 
nucleari 

colectarea, purifi-
carea i distribu ia 
apei 

utilit i (energie elec-
tric , gaze, ap  i 
c ldur ) 

Portugalia confec ii piel rie textile 
Slovenia confec ii textile lemn 
Slovacia metale de baz  utilit i (energ. elec-

tric , gaze, ap  i 
c ldur ) 

piel rie 
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ara I II III 
Finlanda echip. radio, televizi-

une i comunica ii 
celuloz  i hârtie lemn 

Suedia minerit metale 
feroase 

celuloz  i hârtie lemn 

Marea Brita-
nie 

extrac ie i ei, gaze 
naturale 

alte mijloace de 
transport 

ma ini de birou i cal-
culatoare 

Sursa: Eurostat,  Panorama of EU, 2006. 
 
O analiz  comparativ  cu anii preceden i ilustreaz  o tendin  de 

modificare relativ  a acestei compozi ii. De exemplu, în 2001, ratele specializ rii 
relative din punct de vedere al valorii ad ugate în industria prelucr toare au 
eviden iat urm toarele ierarhii: 
Germania  aparate de distribu ie i control pentru energie electric  

 ma ini unelte  
 autovehicule 

Marea Brita-
nie 

 tratarea combustibilului nuclear 
 aeronave i nave spa iale 
 diverse produse manufacturate 

Italia  t b cirea i vopsirea pieilor 
 înc l minte 
 pl ci i dale ceramice 

Portugalia  înc l minte 
 tricotaje i articole cro etate 
 alte produse din lemn; plut , materiale din paie i 

împletituri 
Finlanda  emi toare radio-tv i aparatur  telefonic  

 celuloz , hârtie i carton 
 cherestea din lemn 

Suedia  celuloz , hârtie i carton 
 cherestea din lemn i produse de rindeluit 
 evi 

Sursa: Elaborat dup  Eurostat, Structural Business Statistics (theme4/sbs/enterpr/ 
enter_ms). 

2.2. Productivitatea muncii i costurile medii cu personalul 
Productivitatea aparent  a muncii este definit  ca un raport între valoarea 

ad ugat  i num rul de persoane ocupate. 
Analizând contribu ia fiec rui sector de activitate la totalul for ei de munc  

ocupate i la totalul valorii ad ugate, se constat  o mare plaj  de valori. 
� Activit i industriale relativ restrânse ca dimensiuni, cum sunt mineritul 

i exploat rile din cariere, utilit ile (furnizarea de electricitate, gaze naturale, 
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ap ), au generat o valoare ad ugat  de peste 100 000 euro per persoan  
angajat  în UE-25 în 2002 sau de peste dou  ori nivelul înregistrat în oricare din 
celelalte sec iuni NACE.  

� Transportul i comunica iile,serviciile din domeniul întreprinderilor 
i industria prelucr toare vin în continuare, cu o productivitate a muncii 

aparent  cuprins  înte 45000-50000 euro.  
� Sectorul comer ului cu am nuntul i construc iile au înregistrat 

niveluri similare ale productivit ii aparente a muncii (32000 euro).  
� Hotelurile i restaurantele, cu 20100 euro, s-au afirmat drept cea mai 

pu in productiv  activitate din UE-25, din acest punct de vedere. 
La un nivel de clasificare statistic  mult mai detaliat , pe subsec ii ale 

economiei industriale, se constat  existen a a o serie de activit i industriale 
bazate pe utilizarea intensiv  a for ei de munc , cu ponderi relativ înalte ale 
raportului dintre for a de munc  i valoarea ad ugat , cum sunt industria 
textilelor sau piel ria. La polul opus, activit ile industriale cele mai productive 
tind s  fie acele activit i caracterizate prin niveluri înalte de investi ii de capital, 
incluzând extrac ia de materiale produc toare de energie, prelucrarea 
cocsului, rafinarea i eiului i combustibilii nucleari, produsele chimice, 
utilit ile (furnizarea de energie electric , gaze naturale i ap ).  

Costurile individuale cu personalul la nivelul industriei (diviziunile C-
E, NACE) s-au cifrat la 32,7 mii euro (aceast  cifr  include venituri salariale, 
taxe, costuri de asigur ri sociale i alte câteva asemenea costuri), comparativ 
cu o medie de 28,2 mii euro pe ansamblul economiei de afaceri nebancare 
(NACE, C-I&K) (+16%). În cadrul industriei, cel mai ridicat nivel s-a înregistrat în 
sectorul utilit ilor (electricitate, gaze, ap  i c ldur ) 40,5 mii euro (+43,6%), 
extrac ie minier  i cariere 35,2 mii euro (+24,8%), industria prelucr toare 
32,3 mii euro (+14,5%). Comparativ, în domeniul construc iilor, costurile 
salariale individuale s-au cifrat la 25,8 mii euro, reprezentând 91,5% din nivelul 
înregistrat pe ansamblul economiei nebancare, iar în domeniul serviciilor 
nefinanciare (NACE, G-I&K) la 25,9 mii euro, respectiv  91,8% din acela i nivel. 
Aceste cifre agregate ascund disparit i în interiorul fiec ruia dintre aceste 
sectoare mari, în condi iile în care atât transportul, cât i comunica iile (NACE, 
sec iunea I) i serviciile prestate întreprinderilor (NACE, sec iunea  K)  au  
înregistrat  costuri  medii  de  personal  relativ înalte (peste 30 000 euro), în timp 
ce costurile medii de personal s-au situat sub 15 000 euro per angajat în cazul 
hotelurilor i restaurantelor (NACE, sec iunea H). Este important s  men ion m 
faptul c  costurile medii de personal sunt calculate pe baza unei simple num r ri 
a personalului, iar ca atare lucr torii cu norm  întreag  i cei care lucreaz  doar 
un num r de ore (part-time) sunt contabiliza i cu pondere egal  (ca urmare, 
costurile medii de personal sunt reflectate deformat în cazul activit ilor cu o 
pondere mare a angaja ilor part-time, cum sunt hotelurile i restaurantele). În 
cadrul economiei industriale, sectorul industriei prelucr toare (NACE, sec iunea 
D) a înregistrat costurile medii salariale cele mai joase (de i acestea au fost cu 
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14,5% peste media din economia afacerilor nonfinanciare - comer , hoteluri i 
restaurante, transport i comunica ii, servicii prestate întreprinderilor), iar 
utilit ile (furnizarea de energie elctric , gaze naturale, ap  i c ldur ) (NACE, 
sec iunea E) au înregistrat costuri de personal deosebit de înalte, fiind cu 43,6% 
peste media din economia serviciilor nefinanciare. 

În ceea ce prive te productivitatea aparent  a muncii, aceasta a 
înregistrat un nivel de 49,1 mii euro pe persoan  angajat  la nivelul industriei 
(NACE, C-E) UE-25, reprezentând +20,8% comparativ cu o medie pe total 
economie nefinanciar  de 40,6 mii euro pe persoan  angajat  (100%). În cadrul 
industriei, utilit ile (electricitate, gaze,  ap  i c ldur ) înregistreaz  un nivel de 
109,1 mii euro pe persoan  angajat  (268,6% fa  de media men ionat ), 
industria minier  i exploatarea carierelor 101,5 mii euro pe persoan  angajat  
(respectiv 249,9%), iar industria prelucr toare 45,3 mii euro pe persoan  
angajat  (111,7%). Comparativ, construc iile înregistreaz  o productivitate 
aparent  a muncii de 31,6 mii euro pe persoan  angajat  (77,8% fa  de  media 
men ionat ), iar serviciile nefinanciare (comer  cu am nuntul, hoteluri i 
restaurante, transport i comunica ii, servicii pentru firme) 37,8 mii euro pe 
persoan  angajat  (respectiv 93,1%).   

Productivitatea muncii ajustat  în func ie de salarii  este comparativ mai 
mare în industrie (149,8%) fa  de media de 144,0% pe ansamblul economiei 
nefinanciare (NACE, C-I&K) (+4,0%). Cel mai înalt nivel se înregistreaz  în 
domeniul utilit ilor (electricitate, gaze i ap ), respectiv 269,2% (+87,0%), 
industria extractiv  i a minieritului 288,4% (+100,3%), în timp ce industria 
prelucr toare (NACE, D) înregistreaz  140,3% (97,5%). Comparativ, 
construc iile înregistreaz  122,3% (reprezentând 84,9%), iar serviciile 
nefinanciare 145,9% (+1,4%). Acest indicator semnific  de regul  raportul dintre 
valoarea ad ugat  pe persoan   angajat  i costurile salariale medii individuale 
pe angajat i este de obicei exprimat în procente. El prezint  o utilitate deosebit  
în cazul în care se compar  nivelurile de productivitate între diverse sectoare de 
activitate sau ri cu structuri diferite ale for ei de munc  ocupate. Se d  ca 
exemplu faptul c  este relativ obi nuit s  întâlnim o pondere mai mare de 
proprietari i lucr tori famili ti care lucreaz  nesalariza i în statele membre din 
Europa de Sud, în timp ce în activit i dominate de microîntreprinderi, ca hoteluri 
i restaurante, diferen ele între num rul de angajatori i num rul de persoane 

angajate pot fi considerabile. Corec ia din rata productivit ii muncii ajustat  în 
func ie de salarii are ca scop s  elimine influen a acestor diferen e. 

2.3. Structura pe tipodimensiuni de firme 
Structura dup  clasa de m rime a firmelor produc toare este analizat  din 

punct de vedere al valorii ad ugate brute i al ocup rii for ei de munc . 
Industria extractiv  i exploatarea carierelor (A) se caracterizeaz , la 

nivelul UE-25, prin preponderen a firmelor mari, cu peste 250 de angaja i. 
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Acestea reprezint  62,6% din valoarea ad ugat  (VAB), respectiv 67,2% din 
for a de munc  ocupat . Întreprinderile mici i mijlocii (IMM), cu sub 250 de 
persoane angajate, reprezint  37,4% din valoarea ad ugat  generat  în cadrul 
ramurii, respectiv 32,8% din for a de munc  ocupat .  

Industria prelucr toare (B) se caracterizeaz , de asemenea,  prin 
ponderea comparativ mai mare a firmelor mari, cu peste 250 de angaja i, de 
54,7% din valoarea ad ugat , IMM-urile totalizând 45,3%; situa ia este invers  
din punct de vedere al for ei de munc  ocupate: IMM-urile de in 57,9%, iar 
firmele mari 42,1%. 

În cadrul IMM, se înregistreaz  urm toarea structur  (în procente din 
totalul pe ramur , conform Eurostat): 

Clasa de m rime 
(nr. angaja i) 

Industria extractiv  (A) Industria prelucr toare (B) 

VAB For        
de munc  VAB For  de     

munc  
1-9 11,3 5,9 7,4 5,9 
10-49 8,7 13,9 15,8 13,9 
50-249 17,4 13,0 27,1 13,0 

 
Firmele mari (cu peste 250 de angaja i) predomin  evident în domeniul 

utilit ilor (electricitate, gaze, ap  i c ldur ), cu o pondere de 79% atât în 
valoarea ad ugat , cât i în for a de munc  ocupat , iar din totalul de 21% al 
IMM, cea mai mare pondere o de in cele cu un num r de angaja i cuprins între 
50-249, respectiv 11,6% din VAB i 13,5% din for a de munc  ocupat . Firmele 
mari predomin  i în cazul transporturilor i comunica iilor, ponderile 
respective fiind de 66,1% din VAB i 56,3% din for a de munc  ocupat . La 
rândul lor, IMM-urile predomin  în activitatea de distribu ie (69,5% din VAB, 
73,4% din for a de munc  ocupat  în domeniu) i în sectorul hotelurilor i 
restaurantelor (ponderile corespunz toare fiind de 75,4%, respectiv 80,6%). 

La un nivel mai mare de detaliere, în cadrul activit ilor industriale ne-
manufacturiere din UE-25, firmele mari (cu un num r de angaja i mai mare de 
250) au reprezentat de regul  o propor ie foarte ridicat  din activitatea 
economic  a ramurii în ultimii ani, înregistrând ponderi de peste 90% (extrac ia 
c rbunilor i a lignitului, extrac ia minereurilor de uraniu i thoriu, extrac ia de 
minereuri metalice) sau de peste 65-70% în cazul extrac iei de i ei i gaze 
naturale. Face excep ie sectorul alte activit i extractive, cu ponderi de ordinul a 
24-21%. 

În cadrul industriei prelucr toare a UE-25, întreprinderile mari au 
reprezentat peste 50% din valoarea ad ugat  creat  în 12 din 24 de diviziuni 
NACE. S-au înregistrat niveluri foarte înalte, de cel pu in 80% din valoarea ad u-
gat , în industria de prelucrare a i eiului, cocsificarea c rbunelui i tratarea com-
bustibililor nucleari (92,4% din valoarea ad ugat  i 88,7% din for a de munc  
ocupat ), produc ia de autovehicule (88% i, respectiv, 83%), produse din tutun 
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(82% i, respectiv, 86,5%), produc ia de alte mijloace de transport (81,4%, res-
pectiv 73,7%). Cele mai sc zute niveluri s-au înregistrat în sectorul de reciclare 
a produselor (11,5%, respectiv 9,3%), industria lemnului (21,3%, respectiv 
15,8%), produse din metal (22,6%, respectiv 17,8%), piel rie  (23,6%, respectiv 
19,9%). 

Firmele mari au înregistrat aproape exclusiv cele mai înalte niveluri ale 
productivit ii aparente a muncii atunci când se compar  diferite clase de firme 
dup  m rime în interiorul industriei manufacturiere (fac excep ie produsele 
textile i produsele din tutun). 

Structura pe clase de m rime a firmelor reflect  o serie de factori, între 
care: vârsta firmelor, domeniul în care acestea opereaz , motiva ia antrepre-
norilor. Un factor important este acela c  în anumite sectoare de activitate exist  
o limit  minim  a dimensiunii firmei pentru ca activitatea acesteia s  fie eficient . 
În special în sectoarele industrie i energie, de exemplu, pentru eficien a  
opera iunilor sunt necesare investi ii în unit i de produc ie, instala ii sau re ele 
de distribu ie de dimensiuni mari. În acela i timp, exist  domenii în care firmele 
mici i mijlocii prosper . 

Diferen a de m rime care se constat  între ponderea ocupat  de firme în 
totalul valorii ad ugate i cea din totalul for ei de munc  ocupate exprim , în 
general, diferen e în nivelul productivit ii aparente a muncii. Firmele mari, cu 
peste 250 de angaja i, înregistreaz  cea mai înalt  productivitate aparent  a 
muncii în domeniul industriei prelucr toare, hotelurilor i restaurantelor, 
transporturilor i comunica iilor, iar firmele de m rime medie (50-249 de 
angaja i) înregistreaz  o productivitate u or mai mare în cazul sectorului de 
distribu ie.  

O parte însemnat  a IMM-urilor deservesc pie ele locale, iar unii comenta-
tori sus in c  acestea sunt descurajate în ce prive te expansiunea 
transfrontalier  de barierele legale i administrative. Costurile de informare pot 
reprezenta o piedic  relativ important , care descurajeaz  IMM-urile s  caute 
pie e alternative, în special în sectorul serviciilor, unde pia a intern  a UE nu 
este înc  finalizat . 

2.4. Tendin e structurale în comer ul exterior 
Comer ul exterior a înregistrat o cre tere rapid  în ultimele câteva decenii, 

demonstrând înc  o dat  caracterul global al rela iilor economice. Tendin a de 
cre tere men ionat , evident  la început în sectorul comer ului cu m rfuri, s-a 
impus treptat i în sectorul comer ului cu servicii, acesta din urm  având în 
continuare perspective de cre tere, în condi iile în care sectorul serviciilor s-a 
impus prin dinamismul s u, devenind totodat  tot mai liberalizat i fiind inclus în 
acorduri comerciale. Comer ul cu servicii face obiectul Acordului general pentru 
comer ul cu servicii (GATS), care prevede deschiderea comer ului cu servicii 
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prin acordarea permisiunii în favoarea firmelor str ine de a furniza servicii pe un 
teritoriu al turi de furnizorii na ionali.  

Potrivit datelor Eurostat, exporturile de m rfuri i servicii (inclusiv 
exporturile intra-UE) reprezint  circa 36% din PIB la nivelul UE-25. În general, 
în UE, raportul dintre exporturile de m rfuri i servicii i PIB înregistreaz  cele 
mai joase niveluri în rile cele mai mari (Germania, Italia, Fran a, Marea 
Britanie), dependen a de export i import fiind mai mare în cazul rilor mai mici 
(de exemplu, acest indicator se apropie de 150% în cazul Luxemburgului). 

La nivelul UE-25, exporturile de m rfuri sunt evaluate la un nivel de circa 
3,4 ori mai înalt decât exportul de servicii. Exporturile de m rfuri înregistreaz  în 
majoritatea statelor membre o pondere superioar  în comer ul total comparativ 
cu exportul de servicii. Singurele state membre care au înregistrat o pondere 
mai mare a exportului de servicii comparativ cu exportul de m rfuri sunt Grecia, 
Cipru i Luxemburg. În alte 3 ri - Irlanda, Malta i Marea Britanie - exporturile 
de servicii reprezint  cel pu in 50% din valoarea exportului de m rfuri. Nivelurile 
relativ înalte ale exporturilor de servicii în aceste state membre se explic  în 
multe cazuri prin existen a unor sectoare dezvoltate fie de transport/turism, fie 
de servicii financiare. Baza de date Comext privind comer ul exterior al statelor 
membre ale UE ofer  informa ii ce pot fi compilate conform clasific rii produselor 
dup  activitate (CPA); informa iile respective permit distinc ia între fluxurile 
comerciale intra i extra-UE. Prin urmare, datele prezentate pentru cifrele 
agregate la nivelul UE-25 se refer  numai la comer ul extra-UE, UE-25 fiind 
tratat deci ca un singur bloc comercial, iar pentru cele 25 de state membre sunt 
prezentate fluxurile comerciale totale (fluxurile comerciale includ atât alte state 
membre, cât i rile din afara comunit ii). 

În intervalul 1999-2005, valoarea total  a m rfurilor (sec iunile A-E, 
conform CPA) exportate din UE-25 a crescut cu peste 40% (ritm mediu anual de 
cre tere de 7,0%), ajungând la circa 1014 miliarde euro în pre uri curente. 
Importurile extra-UE au crescut, în acela i interval, cu circa 38% (ritmul mediu 
anual de cre tere fiind de 6,6%), ajungând la peste 1070 miliarde euro. Soldul 
balan ei comerciale a r mas aproape neschimbat pe parcursul perioadei 
analizate. 

Structura exportului de m rfuri al UE-25 eviden iaz  ponderea 
predominant  a produselor industriei prelucr toare: în prezent ea se 
situeaz  la circa 90%, tendin a fiind de u oar  sc dere (în 1999, produsele 
manufacturate au reprezentat 92,3% din exportul total de m rfuri al UE-25). 
Produsele industriei prelucr toare de in, de asemenea, ponderea dominant  în 
totalul importurilor de m rfuri ale UE-25; aceast  pondere a înregistrat îns  o 
tendin  de sc dere comparativ mai accentuat : de la 80,8% din total în anul 
1999 la 74,7% în 2005. Aceast  reducere s-a datorat aproape în întregime 
cre terii importurilor de produse ale industriei extractive, care includ i ei brut i 
gaze naturale  (sec iunea C în clasificarea produselor dup  activit i - CPA); 
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ponderea acestora a câ tigat peste 5 puncte procentuale în cadrul intervalului, 
cifrându-se la 17,0%. 

În totalul exportului de produse manufacturate, care de in circa 90% din 
totalul exportului de m rfuri al UE-25, un num r de numai 4 grupe de produse 
de in ponderi majoritare, respectiv (în ordinea descresc toare a m rimii 
ponderilor individuale): echipamente electrice i optic  - 19,3%; mijloace de 
transport - 18,4%; produse chimice i fibre sintetice - 16,4%; ma ini i 
echipamente - 15,9%. Aceste patru grupe de produse cumuleaz  o pondere de 
70% din totalul exportului de produse manufacturate al UE-25, respectiv 
aproape 78% din exportul total de m rfuri al grup rii. Toate celelalte grupe de 
produse manufacturate, cu dou  excep ii, înregistreaz  ponderi individuale de 
sub 4% (cele dou  excep ii sunt: metale de baz  i produse din metal  - 6,4% i 
produse alimentare, b uturi, tutun - 5,3%). 

 
Fluxurile comerciale cu produse manufacturate ale UE-25, 2004 

(coloanele 2-4: milioane euro;  coloanele 5-7: procente) 

 export import sold exp/imp % 
exp. 

% 
imp 

Produse manufacturate 879804 770977 108827 114,1 100,0 100,0 
Produse alimentare, b uturi, tu-
tun 

46576 40221 6354 115,8 5,3 5,2 

Textile i produse textile 33808 68775 -34967 49,2 3,8 8,9 
Piele i produse din piele 11894 17828 -5935 66,7 1,4 2,3 
Lemn i produse din lemn 7672 9070 -1398 84,6 0,9 1,7 
Celuloz , hârtie, tip rituri, înreg-
istr ri 

18538 11819 6719 156,8 2,1 1,5 

Prelucrare i ei, c rbune, comb. 
nucleari 

25080 29371 -4291 85,4 2,9 3,8 

Produse chimice, fibre sintetice 144437 87355 57082 165,3 16,4 11,3 
Cauciuc i mase plastice 21441 16974 4467 126,3 2,4 2,2 
Alte produse minerale nemeta-
lice 

15665 8133 7532 192,6 1,8 1,1 

Metale de baz  i produse din 
metal 

56184 63420 -7236 88,6 6,4 8,2 

Ma ini i echipamente 140066 61167 78899 229,0 15,9 7,9 
Echipamente electrice i optic  170171 221490 -51318 76,8 19,3 28,7 
Mijloace de transport 161983 101793 60190 159,1 18,4 13,2 
Alte produse manufacturate 26290 33561 -7272 78,3 3,0 4,4 
Sursa: Date Eurostat, Comext, 2006. 
 

În totalul importului de produse manufacturate, care de ine circa 74,7% 
din totalul importului de m rfuri al UE-25, grupa de echipamente electrice i 
optic  de ine de departe cea mai mare pondere, de 28,7% (respectiv circa 
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38,4% din importul total de m rfuri al grup rii). Pe urm toarele dou  locuri se 
situeaz : mijloacele de transport - 13,2% i produsele chimice i fibrele 
sintetice - 11,3%. Aceste trei grupe de produse, care ocup  acelea i locuri i în 
cazul exportului, concentreaz  53,2% din importul total de produse 
manufacturate al UE-25, corespunzând unei ponderi de 71,2% din importul total 
de m rfuri al grup rii. Celelalte grupe de in toate ponderi cu o cifr : � 3 grupe 
de in între 8,9% i  7,9% - textile i produse textile;  metale de baz  i produse 
din metal;  ma ini i echipamente - cumulând 25% din importul de produse 
manufacturate analizat; � o grup  de ine peste 5% - produsele alimentare, 
b uturile i tutunul (5,2%); � restul de 7 grupe de in sub 5%: alte produse 
manufacturate - 4,4%, prelucrare i ei; c rbune, combustibili nucleari 3,8%; 
celelalte 5 grupe de in între 2,3% i 1,1% fiecare. 

Soldul balan ei comerciale cu produse manufacturate a r mas  
neschimbat în intervalul 1999-2004. La nivelul ultimului an al intervalului, ultimul 
pentru care dispunem de date, acest sold s-a cifrat la 108827 milioane euro, 
corespunzându-i o rat  de acoperire a importului prin export de 114,1%. 
Analizând structura soldului pe grupele de produse exportate, la un num r de 7 
grupe s-a înregistrat excedent i la 7 grupe deficit. Excedentul cumulat pe cele 
7 grupe cu sold pozitiv al balan ei comerciale a însumat 221243 milioane euro, 
dep ind de peste 2 ori excedentul pe ansamblul exportului de produse 
manufacturate. Deficitul comercial înregistrat la celelalte 7 grupe de produse a 
însumat 112417 milioane euro, nivelul acestuia fiind cu 3,2% mai mare decât 
nivelul înregistrat de excedentul total al exportului de produse manufacturate.  

Grupele care au înregistrat cele mai mari surplusuri comerciale au fost (în 
milioane euro): ma ini i echipamente - 78899, mijloace de transport - 60190 i 
produse chimice i fibre sintetice - 57082. Aceste 3 grupe au cumulat un surplus 
comercial de 196171 milioane dolari, dep ind cu 80% excedentul comercial 
înregistrat pe ansamblul exportului de produse manufacturate. Celelalte grupe 
care au înregistrat excedente comerciale, în num r de 4, au fost (în ordinea 
descresc toare a excedentului): alte produse minerale nemetalice - 7532; 
celuloz , hârtie, edituri, poligrafie, reproducerea pe supor i a înregistr rilor - 
6719;  produse alimentare, b uturi, tutun - 6354; cauciuc i mase plastice - 4467. 
Aceste 4 grupe au însumat un excedent de 25072 milioane euro, reprezentând 
23% din excedentul total înregistrat de exportul de produse manufacturate al 
UE-25. 

Grupele la care s-a înregistrat deficit comercial au fost, în ordinea m rimii 
deficitului: echipamente electrice i optic  - -51318 (aproape 46% din deficitul 
cumulat), textile i produse textile - -34967 (31%), cele dou  grupe însumând 
aproape 77% din suma deficitelor); urmeaz  alte produse manufacturate  - -
7272; metale de baz  i produse din metal - -7236;  piele i produse din piele - 
-5935;  prelucrare i ei, c rbune, combustibili nucleari - -4291; lemn i produse 
din lemn -1398. 
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În ceea ce prive te rata de acoperire a importului prin export pe 
ansamblul comer ului cu produse manufacturate, aceasta a fost de 114,1%, cele 
mai ridicate niveluri înregistrându-se la urm toarele grupe: ma ini i 
echipamente - 229,0%, alte produse minerale nemetalice - 192,6, produse 
chimice, fibre sintetice - 165,3%, mijloace de transport - 159,1%, celuloz , hârtie, 
edituri, poligrafie, reproducerea pe supor i a înregistr rilor - 156,8%, urmate de  
cauciuc i mase plastice - 126,3%, produse alimentare, b uturi, tutun - 115,8%. 
La grupele deficitare, cea mai mic  rat  de acoperire s-a înregistrat la textile i 
produse textile (49,2%), iar cea mai ridicat  rat  s-a înregistrat la metale de baz  
i produse din metal (88,6%). 

  
Principalele 3 grupe de produse manufacturate din punct de vedere al 

ratelor de specializare a exporturilor statelor membre fa  de UE-25 
 

Belgia bijuterii; produse chimice de baz ; produse farmaceutice, medi-
cale i botanice 

R. Ceh  produse de cocserie; servicii de imprimerie; containere de lemn 
Danemarca produse de pesc rie; carne i produse din carne; produse de 

tâmpl rie i dulgherie din lemn pentru construc ii 
Germania generatoare cu aburi, cu excep ia boilerelor pentru înc lzire cen-

tral ; ma ini-unelte; alte mijloace de transport 
Estonia lemn, cherestea; bl nuri i articole din blan ; confec ii textile, cu 

excep ia articolelor de îmbr c minte 
Grecia bl nuri i articole din blan ; ciment, var i ipsos; legume i fructe 

prelucrate 
Spania pl ci i dale ceramice; piatr  pentru construc ii sau monumente 

i articole din piatr ; uleiuri i gr simi animale i vegetale 
Fran a aeronave i nave spa iale; valize, gen i de voiaj; produse de 

el rie i hamuri; b uturi 
Irlanda echipamente medicale i chirurgicale, aparatur  ortopedic ; alte 

produse chimice; calculatoare i ma ini de birou 
Italia  piele; pl ci i dale ceramice;  piatr  pentru construc ii sau monu-

mente i articole din piatr  
Cipru ciment, var i ipsos; produse din tutun; arme i muni ii 
Letonia lemn, cherestea; containere din lemn; produse de tâmpl rie i 

dulgherie din lemn pentru construc ii 
Lituania containere din lemn; produse rafinate din petrol; lemn, cherestea 
Luxemburg feroaliaje i produse siderurgice de baz ; calculatoare i ma ini 

de birou, alte produse textile 
Ungaria aparatur  radio-tv de transmisie, aparatur  telefonic  i 

telegrafic  cu fir; receptoare radio-tv; aparatur  de înregistrare-
redare audio, video; fire i cabluri izolate 
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Malta valve i tuburi electronice i alte componente electronice; servicii 
de imprimerie; jocuri i juc rii 

Olanda produse din tutun; calculatoare i ma ini de birou; furaje prelu-
crate 

Austria  locomotive i vagoane  de cale ferat  i pentru tramvaie; pro-
duse de tâmpl rie i dulgherie din lemn pentru construc ii; lemn, 
cherestea 

Polonia  produse de cocserie; containere din lemn; nave i ambarca iuni 
Portugalia alte produse din lemn, articole din plut , paie i materiale de 

împletit; confec ii textile, cu excep ia articolelor de îmbr c minte; 
înc l minte 

Slovenia aparatur  de uz casnic; produse de tâmpl rie i dulgherie din 
lemn pentru construc ii; mobil  

Slovacia caroserii pentru autovehicule, remorci i semiremorci; ciment, 
var, ipsos; fibre sintetice 

Finlanda lemn, cherestea; celuloz , hârtie i carton; aparatur  de trans-
misie radio-tv, aparatur  telefonic  i telegrafic  cu fir 

Suedia lemn, cherestea; celuloz , hârtie i carton; aparatur  de trans-
misie radio-tv, aparatur  telefonic  i telegrafic  cu fir 

Marea 
Britanie  

c r i, ziare i alte materiale tip rite i înregistr ri reproduse pe 
supor i; combustibili nucleari; aeronave i nave spa iale 

Sursa: Realizat pe baza datelor Eurostat, Comext. 
 

Reparti ia pe ri a comer ului UE-25 cu produse manufacturate 
eviden iaz  ponderea important  a Germaniei - 24,5% din exportul de m rfuri 

i 19,5% din importul de m rfuri al UE-25. Fran a se situeaz  pe locul doi (cu 
o pondere de 12,1%) din punct de vedere al m rimii exporturilor, fiind urmat  de 
Olanda (9,6%), Italia (9,4%), Marea Britanie (9,3%) i Belgia (8,2%), deci 
urm toarele 4 ri au ponderi cuprinse între 9,6% i 8,2%, cumulând o pondere 
de 48,6% din exportul de m rfuri al UE-25. În total, primele ase ri 
concentreaz  73,1% din exportul UE-25. În cazul importului, dup  Germania 
urmeaz  Fran a, cu o pondere de 12,7%, i Marea Britanie, cu 12,6%; pe locurile 
urm toare se plaseaz  Italia (9,5%), Olanda (8,7%) i Belgia (7,8%), deci cu 
ponderi cuprinse între 9,5% i 7,8%, cumulând 26%. Deci primele ase ri 
concentreaz  o pondere de 44,8% din totalul importului de m rfuri al UE-25. 
Observ m c  Belgia i Olanda se plaseaz  pe locuri de frunte atât din punct de 
vedere al m rimii exporturilor, cât i din punct de vedere al m rimii importurilor, 
situa ie care se datoreaz  în bun  m sur  volumului însemnat de m rfuri care 
tranziteaz  teritoriul celor dou  ri, venind dinspre i îndreptându-se spre rile 
europene.  

Din punct de vedere al soldului balan elor comerciale ale statelor 
membre ale UE-25, Germania a înregistrat i cel mai mare excedent 
comercial în comer ul cu m rfuri, cifrat la 157034 milioane euro în 2004, ultimul 
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an pentru care dispunem de date comparabile. Balan e excedentare au mai 
înregistrat alte ase state membre, dar cu solduri pozitive incomparabil mai mici, 
respectiv (în milioane euro, acela i an): Irlanda 35075,  Olanda 31238, Suedia 
18632, Belgia 16930, Finlanda 8101, Danemarca 7177, totalizând 117153 
milioane euro (74,6% din excedentul Germaniei). Toate celelalte state membre 
au încheiat balan ele comerciale cu deficit comercial, cel mai mare deficit 
înregistrându-l Marea Britanie (-93 milioane euro), urmat   la  distan   de  
Spania  (-56838 milioane euro), Grecia   (-30058 milioane euro), Portugalia (-
15404 milioane euro), Fran a (-13545 milioane euro), Polonia (-11894), celelalte 

ri înregistrând niveluri cuprinse între -3597 (Ungaria) i -685 (Cehoslovacia). 
Spre compara ie, în acela i an, România înregistra un deficit comercial de -7346 
milioane euro, fa  de -3624 milioane euro în cazul Bulgariei. 

Rata de acoperire a importului prin export în statele membre a 
înregistrat cel mai înalt nivel, de 171,9%, în Irlanda, pe locurile urm toare 
situându-se Germania 127,2%, Suedia 123,3%, Finlanda 119,6%, Danemarca 
113,1%, Olanda 112,2%, Belgia 107,4%. Cel mai sc zut nivel s-a înregistrat în 
Cipru, respectiv 17,2%, înaintea acestui stat situându-se  Grecia, cu 28,9%. 
Celelalte state membre  au înregistrat o rat  de acoperire cuprins  între 56,5% 
(Letonia) i 98,7% (Austria), 98,8% (R. Ceh ). De asemenea, spre compara ie, 
în acela i an, România înregistra o rat  de acoperire a importului prin export de 
72,0% (fa  de 68,8% în cazul Bulgariei), nivel apropiat de cel înregistrat de 
Estonia (71,6%) sau Grecia (71,0%). 

Analiza orient rii geografice a comer ului exterior al UE-25 eviden iaz  
schimburi semnificative cu SUA, care se men ine pe primul loc atât din punct de 
vedere al ponderii de inute în exportul UE-25, cât i ca pondere de inut  în 
importul UE-25. Datele de care dispunem, referitoare la intervalul 1999-2004, 
eviden iaz  o tendin  de diminuare a ponderilor men ionate atât la exportul UE, 
cu 4,4 puncte procentuale (de la 27,1% la 22,7%), cât mai ales la importul UE, 
cu 6,8 puncte procentuale (de la 22,1% la 15,3%). Este important de men ionat 
faptul c , în valori absolute, exportul de m rfuri c tre SUA s-a majorat cu 25%, 
iar importul din SUA a sc zut cu 4,25%. 

Dintre celelalte pie e cu ponderi importante în exportul UE-25 men ion m 
Elve ia, care în intervalul men ionat s-a men inut pe locul 2, dup  SUA, 
înregistrând o pondere, de asemenea, în sc dere, de la 9,2% la 7,3%. Pe 
locurile 3 i 4 men ion m China cu 4,7% (de la 2,8% în 1999), urmat  de Rusia 
cu 4,4% (de la 2,4% în 1999), aceste dou  ri devansând Japonia, care pierde 
1 punct procentual, cedând locul 3 (de inut cu 5,2% în 1999) i plasându-se pe 
locul 5, cu 4,2% în anul 2004. Cele 5 ri men ionate de in o pondere cumulat  
de 43,3% din exportul UE-25 în 2004, comparativ cu 46,7% în 1999. Se constat  
o tendin  de diminuare a gradului de concentrare a exporturilor UE-25 în sfera 
celorlalte ri industrializate, pe fondul expansiunii rela iilor comerciale ale UE-
25 cu o mare varietate de parteneri. 
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Între principalii furnizori ai pie ei UE-25, dup  SUA, se remarc  China i 
Rusia, cu cre teri semnificative ale ponderilor individuale (+5,3% i, respectiv, 
+3,2%), la 12,3% i, respectiv, 7,8% în intervalul 1999-2004, devansând Japonia 
(-2,9 pp, la 7,2%; trece de pe locul 2 pe locul 4) i Elve ia (-1,4 pp, de pe locul 3 
pe 5). China devine astfel cel de al doilea partener comercial al UE-25; 
importurile din aceast  ar  constau îns , în general, din bunuri de consum a 
c ror fabrica ie consum  mult  for  de munc  (în principal textile, 
îmbr c minte), dar se înregistreaz  i o cre tere rapid  a nivelului importurilor 
de produse intensive în tehnologie i cunoa tere, cum sunt produsele 
electronice, calculatoarele i aparatura de birou. O structur  oarecum similar  
înregistreaz  importurile din Rusia, devenit  cel de al treilea partener comercial 
al UE-25, care constau în special din i ei i gaze naturale.  Primii 5 furnizori ai 
pie ei UE-25, odat  cu modific rile men ionate în pozi ia de inut , au înregistrat 
o pondere total  în sc dere, de la 51,2% în 1999 la 48,6% în 2004. 

2.5. Câteva considera iuni privind evolu ia pre urilor de 
produc ie 

Potrivit unei analize bazate pe date statistice pe termen scurt privind indicii 
pre urilor la produc tori, pre urile interne ale produc iei industriale au tins în 
general s  creasc , majorându-se într-un ritm relativ modest în cea mai mare 
parte a anilor �90 i pân  în 2004.  

Presiunile infla ioniste au fost destul de slabe în cazul bunurilor de 
echipament, al bunurilor industriale pentru consum durabil i al produselor 
intermediare. În schimb, pentru bunurile de consum nedurabile i în special 
pentru energie s-au înregistrat cre teri de pre uri ceva mai mari. Cea mai mare 
cre tere anual  (4,8%) s-a înregistrat în 2000, la sfâr itul ultimei perioade de 
cre tere sus inut  a produc iei. Între 2001 i 2003, cre terea pre urilor de 
produc ie a fost modest , de i s-au manifestat semne de cre teri mai mari ale 
pre urilor în 2004, reflectând aproape în întregime influen a cre terii pre ului la 
energie (cu pân  la 5,6%) i a produselor intermediare din aval (cu pân  la 
3,7%). Cele mai mari cre teri de pre uri între anii 1996 i 2004 s-au înregistrat 
la o serie de industrii primare sau sectoare cu un nivel tehnologic relativ sc zut, 
între care se num r  industria extractiv , energia, metalele de baz  i produsele 
din piele. Cre teri de pre uri sub medie s-au înregistrat de regul  în cazul 
ramurilor cu cele mai mari cre teri ale produc iei, respectiv industria cauciucului 
i a maselor plastice, industria mijloacelor de transport. În schimb, indicele 

pre urilor pentru produsele industriei de echipamente electrice i optice a sc zut.  
Ritmurile medii anuale de cre tere a indicilor pre urilor produc iei interne 

brute în perioada 1996-2004 (exprimate în procente) s-au situat, per total 
industrie (f r  construc ii), la circa 1,6. Situa ia pe industrii eviden iaz  
urm toarele evolu ii: 
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- Bunurile de echipament au înregistrat,  în perioada 1996-2004, cele mai 
joase ritmuri medii anuale de cre tere a indicilor pre urilor produc iei interne 
brute (circa 0,3-0,4%). Bunurile industriale de consum durabil au urmat, cu 
ritmuri de circa 0,7%, apoi produsele intermediare cu circa 1% i produsele de 
consum nedurabil cu circa 1,2-1,3%. 

- Cele mai înalte ritmuri (4-5%) s-au înregistrat în industria extrac iei de 
c rbuni, i ei i gaze (materiale utilizate în produc ia de energie) i industria 
prelucr rii i eiului, cocsific rii c rbunelui i trat rii combustibililor nucleari. 

- Pe locul 2 din punct de vedere al ritmurilor medii de cre tere a indicilor 
pre urilor de produc ie, cu niveluri cuprinse între 2 i 3%, s-au situat, în intervalul 
analizat, energia i alte activit i extractive. 

- Aproape toate celelalte industrii au înregistrat ritmuri medii de cre tere a 
indicilor pre urilor de produc ie cuprinse între 0 i 2%. 

- Echipamentele electrice i optice reprezint  singura excep ie, 
înregistrând un ritm negativ, de peste -1,5%. 

Pre urile produc iei industriale au înregistrat, în perioada 2000-2004,  
varia ii mari de la o ar  la alta în cadrul UE-25. Cele mai mari ritmuri medii 
anuale de cre tere (de ordinul a 5-6%) s-au înregistrat în 3 ri (Ungaria, 
Slovenia i Slovacia). Ritmuri de 3-4% s-au înregistrat în Danemarca, Grecia, 
Cipru, Luxemburg (spre 4%), Polonia, Suedia. Restul rilor au înregistrat ritmuri 
de sub 2%. Cele mai joase niveluri, neglijabile, s-au înregistrat în Lituania, 
Austria, Finlanda. 

2.6. Aspecte ale evolu iei universului firmelor 
Activitatea firmelor este men ionat  adesea ca unul dintre factorii-cheie 

pentru realizarea obiectivelor Strategiei de la Lisabona. Majoritatea 
economi tilor accept , în general, c  intrarea pe pia  a firmelor noi1 poate spori 
presiunea concuren ei i, prin urmare, poate for a firmele existente s - i 
îmbun t easc  eficien a sau pe cele ineficiente le poate determina s  
p r seasc  pia a. Antreprenorul sau firma nou intrat  pe pia  pot fi considera i 
factori de perturbare a echilibrului pie ei, de i acest proces a ajuns s  fie 
cunoscut drept �distrugere creatoare�, termen utilizat de economistul 
Schumpeter. Din perspectiv  economic , firmele nou înfiin ate, în mod ra ional, 
ar trebui s  fie create în sectoare i domenii de activitate care beneficiaz  de un 
nivel relativ înalt al cererii, în care proximitatea fa  de consumatori reprezint  
un avantaj competitiv, unde exist  ni e de pia  la nivel regional sau local i 
unde gradul de concentrare în rândul firmelor titulare este relativ sc zut. 

Pe de alt  parte, antreprenorii pot fi nevoi i s  intre în afaceri pe cont 
propriu, în special în cazul în care oportunit ile alternative de angajare sunt 
                                                            
1 Se au în vedere firmele realmente nou create, categorie care nu include firmele care intr  

în universul afacerilor ca efect al fuziunilor, al desprinderii din alte firme, al diviz rii sau al 
restructur rii unor firme sau pe cele rezultate din schimbarea activit ii. 



 

 

326

limitate. Firmele nou create prezint  un poten ial foarte important din punct de 
vedere al cre rii de noi locuri de munc . Totu i, multe întreprinderi/firme nou 
create nu au practic angaja i pl ti i în perioada de început, ci mai degrab  au un 
patron care i lucreaz  ( i/sau familia sau prietenii lucreaz  pe baze voluntare, 
f r  a primi salariu). În aceste condi ii, firmele nou înfiin ate sunt de cele mai 
multe ori de dimensiuni mici (dup  num rul mediu de angaja i), iar ratele de 
creare de locuri de munc  în rândul firmelor nou înfiin ate sunt de regul  cu mult 
inferioare ratelor de apari ie a firmelor noi (cu alte cuvinte, ratele locurilor de 
munc  nou create sunt inferioare ratelor firmelor nou create). 

În termeni absolu i, majoritatea firmelor nou înfiin ate s-au concentrat în 
activit ile de construc ii, comer -distribu ie, servicii prestate pentru firme. Potrivit 
datelor Eurostat, rate foarte înalte de înfiin are de firme noi, de peste 10% în 
medie1 la nivelul UE-25 în anul 2002, s-au înregistrat în sectorul construc iilor 
(media la nivelul UE-25 fiind de 10,1%), al serviciilor de intermediere financiar  
(10,4%), al serviciilor prestate pentru firme (10,8%). Aceste cifre reprezint  
ponderea firmelor nou înfiin ate în num rul total de firme. Comparativ, în acela i 
an, în România s-au înregistrat rate de 23,3% în sectorul serviciilor de 
intermediere financiar  i 24,1% în cel al serviciilor prestate pentru firme. În rile 
UE-25, ritmuri foarte înalte se înregistreaz , în cazul serviciilor de intermediere 
financiar , în Estonia (34,1%), Ungaria (23,0%). Ritmuri peste medie se 
înregistreaz  i în  alte 7 ri -  Letonia 19,7%, Luxemburg 18,6%, Lituania 
15,6%, Olanda 15,6%, Slovacia 15,2%, Slovenia 14,6%, Finlanda 11,0%. În 
cazul serviciilor prestate pentru firme, ritmuri foarte înalte i înalte înregistreaz : 
Letonia 22,4%, Slovacia 19,4%, Ungaria 15%, Luxemburg 13,7% i alte câteva 
state, restul situându-se sub medie. În cazul altor sectoare de activitate, rata 
medie a înfiin rii de noi firme în UE-25 înregistreaz ,  în ordine descresc toare, 
niveluri cuprinse între 8,2% i 3,6%: hoteluri i restaurante 8,2%, comer -
distribu ie 6,9% (România 9,8%), transport i comunica ii 6,1% (România 
18,3%),  industria manufacturier  5,7% (România 11,8%), industria extractiv  
4,1%  (România 14,2%), utilit i (furnizarea de electricitate, gaze i ap ) 3,6% 
(România 7,3%). 

În ceea ce prive te rata de desfiin are a firmelor, din punct de vedere 
statistic, adesea este destul de dificil s  se determine situa ia real , întrucât 
încetarea activit ii poate fi constatat  cu destul de mult  întârziere. Cele mai 
înalte rate de desfiin are a firmelor s-au înregistrat în sectoarele de servicii de 
intermediere financiar  (o medie pe UE-25 de 9,9%; România 9,3%), servicii 
prestate pentru firme (7,9%; România 8,6%), hoteluri i restaurante (7,7%) i 
comer -distribu ie (7,6%; România 12,8% în 2002). În celelalte sectoare, ratele 
respective sunt cuprinse între 6,8% i 2,4%, dup  cum urmeaz : transport i 

                                                            
1 Mediile respective au fost calculate de anali tii UE pe baza datelor disponibile, iar compozi ia 

mediei (în ce prive te datele privind statele membre) se modific  pentru fiecare sector de 
activitate. 
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comunica ii 6,8% (România 9,7%), construc ii 6,8%, industria manufacturier  
5,8% (România 9,5%), industria extractiv  5% (România 6,5%), utilit i 
(furnizarea de electricitate, gaze i ap ) 2,4% (România 3,2%). 

M rimea universului firmelor reflect  nu numai înfiin area i desfiin area 
de firme, dar i alte evenimente, cum sunt fuziunile dintre firme, preluarea de 
firme, dezintegrarea firmelor etc. 

2.7. Evolu ii recente în cadrul economiei industriale 
Dup  ce a înregistrat un regres în anii 1992 i 1993, produc ia industrial  

a UE-25 a tins s  creasc  într-un ritm relativ rapid pân  în anul 2000. În 1996   
s-a înregistrat practic o stagnare, iar în 1994 i 2000 s-au înregistrat cele mai 
mari cre teri, respectiv 4,9% i 4,8%. În intervalul 2001-2003, activitatea 
industrial  a înregistrat când o cre tere anual  modest , când un declin anual, 
anul 2004 marcând întoarcerea la ritmuri de cre tere mai mari: produc ia 
industrial  a UE-25 a crescut cu 2,2%. 

Ritmurile de cre tere pentru principalele grupe de produse nu au fost 
uniforme: cea mai nefavorabil  evolu ie a produc iei s-a înregistrat în sectorul 
bunurilor industriale de consum durabil (cum sunt mobila sau îmbr c mintea), 
unde nivelul produc iei a sc zut cu 5,6%, corespunzând unui ritm mediu anual 
negativ de -1,4% pe ansamblul perioadei 2000-2004. Majoritatea celorlalte 
grupe principale de produse au înregistrat, în a doua jum tate a anilor �90, 
cre teri cuprinse între 4% i 6% pe an. Cea mai mare modificare anual  pentru 
bunurile de consum nedurabil (de exemplu, alimente i b uturi) s-a înregistrat în 
1997, când s-a atins 2,6%. Aceste tendin e au continuat în perioada 2001-2004, 
perioad  în care cre terile anuale ale produc iei nu au dep it 1%. 

Analizând indicii produc iei ajusta i în func ie de ziua de lucru pe perioada 
1991-2004, ritmurile medii anuale de cre tere la nivelul UE-25 au înregistrat 
urm toarele evolu ii: 

 ritmul mediu anual de cre tere pe total industrie a fost de circa 1,5%;  
 pe cele patru grupe mari de produse, bunurile de echipament i, în mai 

mic  m sur , bunurile intermediare au înregistrat ritmuri superioare 
mediei pe total industrie; în schimb, bunurile de consum nedurabil (cu sub 
1%) i în special bunurile de consum durabil au înregistrat ritmuri situate 
sub medie; 

 ritmurile medii anuale au tins în general s  creasc  pentru majoritatea 
grupelor de produse; 

 au f cut excep ie de la tendin a general  de cre tere 4 grupe de produse: 
piele i produse din piele i textile i produse textile - grupe care au 
înregistrat ritmurile negative cele mai mari, tinzând spre circa -3,7%, 
extrac ia de materii prime produc toare de energie (peste 1,1-1,2%) i alte 
produse manufacturate (cu un ritm negativ de m rime neglijabil ); 
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 dintre grupele de produse care au înregistrat ritmuri pozitive s-au deta at 
produsele chimice cu un ritm mediu anual de cre tere de peste 3,1%,  
grupa de echipamente electrice i optic  cu circa 3% i mijloacele de 
transport cu circa 2,5%; 

 utilit ile (furnizarea de electricitate, gaze i ap ) i cauciucul i masele 
plastice au înregistrat 2%;  

 celelalte grupe de produse, în frunte cu: energia; alimente, b uturi  i 
tutun; lemn i produse din lemn; celuloz , hârtie, publica ii i tip rituri; 
metale de baz  i produse din metal i continuând cu ma ini i 
echipamente, alte produse minerale nemetalice, au înregistrat ritmuri 
anule de circa 1,5%; 

 cele mai joase ritmuri de cre tere au înregistrat industria extractiv  (cu 
excep ia materiilor prime energetice) i industria cocsului, produselor 
rafinate din i ei i combustibililor nucleari. 
Modelul de cre tere pentru bunurile de echipament (cum sunt ma inile 

i echipamentele) s-a caracterizat printr-un grad mai ridicat de ciclicitate, 
reflectând existen a unor perioade de încredere mai mare în economie, dar i 
perioade de declin al activit ii economice. Cel mai înalt ritm de cre tere de la 
un an la altul, respectiv 7,6%, s-a înregistrat în sectorul bunurilor de echipament 
în anul 2000. Ulterior a continuat tendin a oscilant , produc ia sectorului de 
bunuri de echipament a UE-25 înregistrând o reducere de 2,1% în 2002, dar i 
o cre tere de 3,7% în 2004 (cea mai ridicat  rat  de cre tere între principalele 
grupe de industrii înregistrat  în anul men ionat). 

Evolu ia produc iei s-a înscris, de asemenea, pe o curb  fluctuant  în 
cazul produselor intermediare, cum sunt metalele i produsele chimice de 
baz , dar fluctua iile pe baze anuale au fost de regul  mai pu in importante decât 
în cazul bunurilor de echipament. 

Evolu ia produc iei în cazul energiei s-a deosebit într-o oarecare m sur  
de cea înregistrat  la alte grupe de produse industriale, în condi iile în care în 
prima jum tate a anilor �90 nu s-a înregistrat nicio sc dere (singura reducere de 
activitate din perioada 1991-2004, înregistrat  în 1997, a fost de 0,2%). 

Analizând situa ia la nivel de industrii, în perioada 1991-2004, cea mai 
rapid  cre tere a produc iei UE-25 s-a înregistrat la chimicale i produse 
chimice, fibre artificiale, la echipamente electrice i optic  i la mijloace de 
transport. Dup  anul 2000, tendin a de cre tere a produc iei s-a men inut la 
chimicale i mijloace de transport, dar produc ia de echipamente electrice i 
optice s-a redus atât în 2001, cât i în 2002, dup  o cre tere de 14,2% în 2000. 
Mai multe industrii au raportat declinul activit ii, între acestea cele mai mari 
sc deri înregistrându-se la piel rie i produse din piele, textile i produse textile, 
industria extractiv  a materialelor produc toare de energie. Chiar i în perioada 
avântului economic din a doua jum tate a anilor �90, produc ia de piel rie i 
textile a înregistrat reduceri anuale, iar ritmul în care s-a redus produc ia s-a 
accelerat dup  anul 2000. Într-adev r, în intervalul 2000-2004, nivelul produc iei 
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industriei de extrac ie a materialelor produc toare de energie a sc zut, pe 
ansamblu, cu 10,2%, în timp ce la textile s-a înregistrat o sc dere de 19,1%, iar 
la piel rie de 28,0%. 

La nivel de ar , în rândul statelor membre s-au observat tendin e diferite. 
De exemplu, în Irlanda i în majoritatea statelor membre care au aderat la UE 
în 2004 (cu excep ia Ciprului i a Slovaciei) s-a înregistrat o tendin  de cre tere 
relativ rapid  a produc iei industriale. Majoritatea celorlalte state membre au 
înregistrat ritmuri rapide de cre tere ale produc iei în cea de a doua jum tate a 
anilor �90, urmate de cre teri adesea modeste în perioada 2000-2004. De 
exemplu, produc ia industrial  a crescut cu 2,5% pe ansamblu în Germania i 
cu 1,3% în Fran a în perioada 2000-2004, în timp ce Italia i Marea Britanie au 
fost singurele state membre care au raportat sc deri ale nivelului produc iei 
industriale (cu 3,8% i, respectiv, 4,1% în perioada analizat ). 

Potrivit indicilor de produc ie ajusta i în func ie de ziua de lucru, pe totalul 
industriei (exclusiv construc ii), ritmurile medii anuale de cre tere în perioada 
1991-2004 s-au caracterizat prin urm toarele niveluri: 

 comparativ cu o medie pe total industrie la nivelul UE-25 de circa 1,6%, 
un num r de 16 ri au înregistrat niveluri superioare; 

 cel mai ridicat nivel s-a înregistrat în Irlanda - în jur de 11%; 
 pe locurile urm toare s-au situat Ungaria (aproape 8%), Estonia (peste 

7,7%), Polonia (circa 6,3%), Lituania (6%); 
 alte 4 ri (Cehoslovacia, Austria, Slovacia, Finlanda) au înregistrat între 

4 i 5%; 
 alte state membre - Letonia, Suedia, Danemarca, Grecia, Cipru, 

Luxemburg, Slovacia - au înregistrat, în ordine descresc toare, peste 2%; 
 celelalte 8 ri (nu sunt disponibile datele pentru Malta)- Belgia, Spania, 

Fran a, Germania, Olanda, Portugalia, Italia, Marea Britanie - au 
înregistrat niveluri apropiate mediei (primele 2 ri) sau sub medie 
(celelalte 6 ri). 
Gradul de utilizare a capacit ilor de produc ie în UE-25 a sc zut timp 

de trei ani succesivi, atingând un minim de 78,1% la începutul anului 1993. A 
urmat o perioad  de cre tere a gradului de utilizare pân  spre începutul anului 
2001, de i s-au înregistrat unele sc deri anuale, modeste îns , în 1996, 1997 i 
1999. De la începutul anului 2001 i pân  la începutul anului 2002 s-a înregistrat 
un declin rapid al gradului de utilizare a capacit ilor de produc ie, situa ia 
men inându-se neschimbat  în urm torii doi ani. În anul 2004, produc ia 
industrial  a crescut u or, pe fondul unei cre teri modeste a gradului de utilizare 
a capacit ilor de produc ie. 

În condi iile în care produc ia majorit ii sectoarelor industriale a crescut, 
num rul angaja ilor a înregistrat niveluri în sc dere  în majoritatea sectoarelor. 
În intervalul 1996-2004, conform datelor Eurostat, num rul angaja ilor în 
industria UE-25 a crescut într-un singur an, 1998, cu 0,4%.  
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Ritmurile medii anuale de cre tere a for ei de munc  ocupate în UE-25, în 
perioada 1996-2004 au înregistrat valori negative la aproape toate  industriile, 
cu excep ia industriei cauciucului i a maselor plastice (care a înregistrat o 
valoare pozitiv , de circa 1%) i a mijloacelor de transport (cu o valoare pozitiv  
nesemnificativ  ca m rime). 

Pe ansamblul industriei, s-a înregistrat un ritm de sub -1%. 
Sectorul energiei a înregistrat ritmul mediu cu cea mai mare valoare nega-

tiv  (sub -3%), fiind urmat de bunurile de consum nedurabil (circa -1,8%), 
bunurile de consum durabil i bunurile intermediare (cu aproape -1%), în timp 
ce bunurile de echipament au înregistrat un ritm negativ cu o valoare de m rime 
nesemnificativ .  

Dintre ramurile care au înregistrat ritmuri negative, cea mai mare sc dere 
s-a înregistrat în industria minieritului i extrac ia materialelor produc toare de 
energie (sub -7%), industria piel riei i a produselor din piele (sub -5%), industria 
textil  i a produselor textile (circa -5%), extrac ia metalelor i cocsificarea 
c rbunelui, rafinarea petrolului i combustibilii nucleari (cu aproape -3%), restul 
industriilor înregistrând ritmuri cuprinse între -1 i -1,5%.  

Cele mai mari sc deri anuale înregistrate de num rul de persoane 
angajate în industria UE-25 s-au înregistrat în anii 2002-2004. În cei trei ani, au 
fost doar dou  industrii care au înregistrat cre teri anuale ale num rului de 
persoane angajate: cauciuc i mase plastice i alte produse manufacturate. 

Se poate observa o rela ie clar  între evolu ia produc iei industriale i a 
num rului de angaja i la nivelul UE-25. Reducerile de personal au fost în general 
modeste în cazul acelor industrii în care produc ia a crescut în ritmurile cele mai 
rapide. Pe de alt  parte, cele mai importante reduceri au fost înregistrate în 
ramurile în care produc ia a sc zut. Acesta este în special cazul industriei 
extractive de materiale pentru produc ia de energie, unde s-au înregistrat 
pierderi anuale de locuri de munc  de peste 10%  în 1999, 2000. În perioada 
2000-2004, cele mai importante reduceri s-au înregistrat în industria materiilor 
prime textile i a produselor textile (unde s-a înregistrat o sc dere total  de 
21,1% a num rului de angaja i), minierit i extrac ia materialelor produc toare 
de energie (-20,8%) i piel rie i produse din piele (-18,5%). Singura industrie 
care a raportat o cre tere net  a num rului de angaja i a fost industria 
cauciucului i a maselor plastice, cu o cre tere total  de 1,3% între anii 2000 i 
2004. 

Analiza comparativ  a ritmurilor medii anuale de cre tere înregistrate în 
industrie în perioada 1996-2004 pe ansamblul UE-25 i în diversele state 
membre eviden iaz  urm toarele: 

 La nivelul UE-25 s-a înregistrat un ritm de cre tere cu o valoare negativ  
de -1%. 

 Trei ri au înregistrat ritmuri cu valori pozitive, deta ându-se Spania (cu 
peste 2,7%), urmat  la distan  de Letonia (+0,5%) i Luxemburg (+0,3%). 
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 În celelalte ri s-au înregistrat ritmuri negative. Cele mai joase ritmuri s-
au înregistrat în Polonia (-3,5%), Portugalia (-3,2%) i Marea Britanie 
(circa -3%).  

 Urmeaz  Irlanda (-2,5%), R. Ceh  (-2%), Suedia i Cipru (circa -1,6%), 
Danemarca i Slovacia (circa -1,5%), Belgia i Germania (-1,3 - -1,2%). 

 Restul   rilor  au  înregistrat  ritmuri  cuprinse    între     -1% i 0%. 
Comparativ cu datele men ionate, în România s-a înregistrat un ritm 

mediu negativ de -4,5%. 



 

Capitolul 3 
TEHNOLOGIA INFORMA IEI I COMUNICA IILE - 

FACTOR IMPORTANT ÎN TRANSFORMAREA RAPID  A 
ECONOMIILOR ÎN ULTIMII ANI 

Tehnologia informa iei i comunica iilor (TIC) a avut o contribu ie esen ial  
în ultimii 20 de ani la transformarea rapid  a economiilor. În virtutea expansiunii 
rapide i puternice a industriei TIC,  aceasta a contribuit într-o m sur  impor-
tant  la modific rile care s-au produs în sectoarele care utilizeaz  produsele i 
serviciile ce formeaz  împreun  categoria TIC, determinând totodat  
modificarea structural  a economiei în ansamblul s u. Sectoarele produc toare 
de produse i servicii TIC reprezint  ele însele sectoare în care se înregistreaz  
o evolu ie continu  tehnologic  i structural , în ciuda dimensiunilor la care au 
ajuns. 

Definirea sectorului. De regul , atunci când se vorbe te despre sau se 
analizeaz  TIC, nu este clar dac  este vorba despre TIC ca produs, ca 
tehnologie sau ca sector. O caracteristic  esen ial  a TIC ca produs o 
reprezint  puterea sa de p trundere. TIC este o tehnologie poten atoare, iar 
produsele din aceast  categorie sunt utilizate în întreaga economie. TIC este 
considerat  ca o tehnologie universal , cu efecte ample pentru restul 
economiei. R spândirea unor tehnologii noi cum este cazul TIC poate conduce 
la modificarea gamei existente de produse i servicii i poate modifica procesele 
de produc ie i costurile de fabrica ie prin facilitarea inova iei de proces i de 
produs; difuzarea i asimilarea TIC determin  modific ri semnificative atât în 
sfera ofertei, cât i în sfera cererii de produse. La nivel interna ional, TIC poate 
accelera globalizarea atât în interiorul sectorului TIC, în condi iile în care 
serviciile TIC pot fi transportate f r  costuri, dar i prin faptul c  permite sau 
u ureaz  procesul diviz rii produselor în elemente de produs care pot fi produse 
în diferite loca ii în func ie de avantajul comparativ. 

Potrivit clasific rilor industriale interna ionale (ISIC Rev.3, NACE Rev.1), 
sectorul TIC include urm toarele: 

 produc ia de calculatoare i alte echipamente de prelucrare a informa iei; 
 produc ia de ma ini de birou; 
 produc ia de fire izolate i cabluri; 
 produc ia de valve i tuburi electronice i alte componente electronice; 
 produc ia de transmi toare de radio i televiziune i aparate pentru 

telefonia cu fir i telegrafia cu fir; 
 produc ia de receptoare de radio i televiziune, aparate de înregistrare 

sau redare audio sau video i produse asociate; 
 produc ia de echipamente de control al proceselor industriale; 
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 produc ia de instrumente i aparatur  pentru m surare, control, testare, 
navigare i alte scopuri, cu excep ia echipamentelor de control al 
proceselor industriale; 

 comer ul cu ridicata de ma ini i echipamente de birou; 
 telecomunica ii; 
 consultan  privind echipamentele informatice (hardware); 
 consultan  i furnizare de produse program (software); 
 prelucrare de date; 
 activit i legate de baze de date; 
 între inere i repara ii de ma ini de birou, ma ini de contabilitate i de 

calcul; 
 alte activit i legate de calculator. 

Profilul sectorului conform defini iei de mai sus nu reflect  îns  cu 
acurate e transform rile care au loc în acest sector foarte dinamic. A fost 
propus , în consecin , o nou  clasificare, din 2007, care ia în considera ie noile 
evolu ii atât în sfera produselor, cât i în sfera tehnologiilor, dup  cum urmeaz : 

 
Fabrica ia de TIC Tipuri de produse 

Calculatoare i ma ini de 
birou 

Ma ini de scris, ma ini de calcul, computere, im-
primante, terminale 

Fire izolate  Cabluri i cabluri din fibr  optic  pentru trans-
misia de telecomunica ii i imagini video 

Valve i tuburi electronice Tuburi pentru televizoare i camere video, semi-
conductori, circuite imprimate 

Echipamente pentru tele-
comunica ii 

Aparatur  i echipamente telefonice, rutere, 
switchere, camere de televiziune 

Receptoare radio i de tel-
eviziune 

Aparate de radio i televizoare, aparatur  de 
înregistrare-redare video (VCR), DVD, aparatur  
de redare CD 

Instrumente tiin ifice Instrumente de calcul matematic, osciloscoape, 
instrumente de iradiere 

Servicii TIC Tipuri de produse  
Telecomunica ii Comunica ii telefonice, furnizare de servicii inter-

net, furnizare de programe radio i programe de 
televiziune 

Calculatoare i activit i 
legate de acestea  

Consultan  pentru calculatoare i programe de 
calculator, activit i de prelucrare de date i baze 
de date, între inere i repara ii de calculatoare. 

Sursa: Clasificarea Eurostat pentru descrierea complet  a tuturor produselor 
fabricate în sector. 
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Sectorul TIC se caracterizeaz  printr-un grad ridicat de complexitate, date 
fiind rela iile interindustriale dintre firmele din sectorul produc tor de 
echipamente, cel de programe i ulterior de memorii. Tendin a crescând  de 
convergen  a tehnologiilor care permit, de exemplu, oferte pachet de acces la 
internet, telefonie i programe de divertisment destram  frontierele dintre 
segmentele tradi ionale ale pie ei i structurile în schimbare ale pie ei de 
alt dat . 

Sectorul TIC este într-o propor ie important  un sector intensiv în utilizarea 
de cunoa tere i este clasificat ca o industrie de înalt  tehnologie, clasificare 
care trebuie s  fie privit  nuan at, dat  fiind varietatea mare de produse TIC de 
calit i diferite. Sectorul cunoa te un ritm rapid al progresului tehnologic, care 
are ca rezultat mic orarea ciclului de via  pentru multe produse TIC care ajung 
la maturitate i devin standardizate dup  o perioad  scurt  de timp. În frecvente 
cazuri, produc ia este intensiv  în utilizarea de cunoa tere în faza timpurie a 
ciclului de via  al produsului i este dependent  de accesul la capital uman i 
facilit i în domeniul activit ii de cercetare-dezvoltare i inova ie. Produsele 
mature i standardizate sunt produse în cantit i de mas  în loca ii unde accesul 
la for  de munc  ieftin  este mai important. Sectorul TIC este mai inovativ decât 
media pe industrie, firmele din acest sector fiind mai active în domeniul 
patentelor comparativ cu firmele din alte sectoare ale economiei. 

Pia a TIC a UE se caracterizeaz  printr-un volum ridicat al cererii, 
aceasta însumând 600 miliarde euro în anul 2005. Serviciile de trafic de date 
(serviciile fixe de  date i serviciile de telefonie fix  i mobil ) reprezint  cel mai 
important segment al pie ei, cu o pondere de 43%. Pe locurile urm toare se 
num r  serviciile IT cu 20%, echipamentele de calculator (hardware) cu 13% i 
produsele program (software) cu 11%. Segmentele men ionate însumeaz  87% 
din totalul pie ei. Restul de 13% se repartizeaz  între echipamentele de re ea i 
datacom - 7%, echipamente de comunica ii la utilizatorul final - 5% i 
echipamente de birou - 1%. 

Germania continu  s  reprezinte cea mai mare pia  pentru TIC din UE, 
de i la începutul mileniului aceast  ar  a înregistrat cel mai mare declin al pie ei 
analizate dintre toate statele membre. 

Principalii actori ai pie ei TIC a UE sunt rile UE-15, care însumeaz  o 
pondere de 95% din totalul pie ei men ionate. Pie ele TIC europene constituie 
circa o treime din pie ele TIC globale. Urmeaz  SUA cu o pondere de 28% i 
Japonia cu 15%, toate celelalte ri de inând împreun  restul de 24%. 

Consumul dep e te cu mult produc ia pe pia a TIC a UE, ceea ce se 
traduce într-un deficit comercial important; în 2005, acest indicator însuma circa 
60 miliarde euro.  

Din punct de vedere al ofertei, potrivit ultimelor date Eurostat, sectorul 
TIC al UE-25 era format din aproximativ 600.000 de firme în anul 2002, ocupând 
un num r de 6,8 milioane de angaja i i realizând o valoare ad ugat  de 450 
miliarde euro. Sectorul TIC reprezenta astfel 3,4% din totalul for ei de munc  
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ocupate din UE, iar valoarea ad ugat  realizat  de acest sector reprezenta 
4,5% din PIB. Serviciile TIC reprezentau 70% din totalul for ei de munc  ocupate 
în sectorul TIC,  80% din valoarea ad ugat  i circa 90% din num rul de firme 
existente în întreg sectorul TIC. Aceste date sunt provizorii, întrucât datele 
statistice privind sectorul TIC dup  2001 nu sunt disponibile în baza de date 
Eurostat pentru toate statele membre. Cifrele pentru 2002 i 2003 sunt, de 
asemenea, incomplete i nu exist  cifre agregate la nivelul UE-25. Potrivit unor 
cifre calculate ca sum  a celor comunicate de statele membre, deci cifre 
neoficiale, situa ia la nivelul UE-25 s-ar prezenta astfel: 

 Valoare ad u-
gat  

- mil. euro - 

Num r  de an-
gaja i 

Num r de firme Cifra de afaceri 
- mil. euro - 

Fabrica ia 
TIC, din 
care: 

84724 100% 
69,2%

1537180 100% 
62,9%

63183 100% 
57,4%

335303 100% 
62,9% 

Germania 21 873 25,8% 339 439 22,1%   7144 11,3% 79 861 23,8% 
Fran a 14 888 17,6% 254 105 16,5%   6649 10,5% 59 610 17,8% 
M. Britanie 13 481 15,9% 202 937 13,2%  8133 12,9% 44 089 13,1% 
Italia   8 402 9,9% 171 153 11,1% 14 359 22,7% 27 434 8,2% 
Servicii TIC, 
din care: 

3143332 100% 
81,2%

3723118 100% 
74,9%

521638 100% 
66,0%

767135 100% 
78,2% 

M. Britanie 81 400 25,9% 875 717 23,5% 124935 23,9% 176122 22,9% 
Germania 65 073 20,7% 634 518 17,0% 46 392 8,9% 155328 20,2% 
Fran a 44 488 14,1% 494 939 13,2% 50 537 9,7% 104932 13,7% 
Italia  40 383 12,8% 508 014 13,6% 92 870 17,8% 106200 13,8% 
Spania  24 314 7,7% 283 642 7,6% 29 763 5,7% 58 373 7,6% 

 
Sectorul TIC se caracterizeaz  printr-un grad ridicat de concentrare în 

majoritatea subsectoarelor. Firmele mari cu peste 250 de angaja i reprezint  
peste 60% din for a de munc  ocupat  i produc peste 70% din valoarea 
ad ugat  din cadrul sectorului. Cel mai ridicat grad de concentrare se 
înregistreaz  în sectorul fabrica iei de echipament de telecomunica ii, unde 80% 
din valoarea ad ugat  este produs  de firmele mari, cu peste 250 de angaja i, 
care ocupau 75% din totalul for ei de munc  ocupate în cadrul sectorului. De 
asemenea, un grad ridicat de concentrare se înregistreaz  în industriile 
produc toare de ma ini de birou, valve i tuburi electronice i receptoare de 
radio i televiziune. Gradul de concentrare relativ înalt se poate explica prin 
existen a unor costuri ascunse înalte i a economiilor de scar . Pe de alt  parte, 
în industriile produc toare de instrumente tiin ifice, tendin a de concentrare 
este mai pu in pronun at . 

Industria serviciilor TIC este, pe ansamblu, considerabil mai pu in 
concentrat  comparativ cu fabrica ia de TIC, de i se înregistreaz  mari 
varia ii pe subsectoare. Cel mai înalt grad de concentrare se înregistreaz  în 
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subsectorul serviciilor de telecomunica ii, unde 2% din firme concentreaz  95% 
din valoarea ad ugat  i 90% din totalul angaja ilor. Fostele monopoluri 
na ionale continu  s  joace un rol important în industria telecomunica iilor, de i 
se confrunt  continuu cu competi ia crescând  a noilor firme. Noile evolu ii din 
cadrul sectorului au fost determinate de procesele de liberalizare i 
dereglementare a pie ei din anii �90, urmate de intrarea pe pia  a unui mare 
num r de noi operatori de re ea. De asemenea, tendin a crescând  de 
convergen  a platformelor i tehnologiilor au deschis grani ele între diferite 
pie e, ceea ce a avut ca rezultat competi ia crescând  din partea unor firme care 
anterior au operat pe alte pie e. Un astfel de exemplu îl ofer  transmisia de voce 
prin internet (VoIP), devenit  posibil  ca urmare a penetr rii crescânde a 
comunica iilor pe band  larg . 

Serviciile computerizate sunt considerabil mai pu in concentrate decât 
serviciile de telecomunica ii. Circa 0,5% din companii utilizeaz  peste 250 de 
angaja i i produc circa 45% din valoarea ad ugat , de inând o pondere de 30% 
în totalul for ei de munc  ocupate în industria respectiv . Ponderea majoritar  - 
circa 60% - din valoarea ad ugat  este produs  de întreprinderile mici i mijlocii. 
Acest sector g zduie te dou  treimi din totalul firmelor care activeaz  în sectorul 
TIC, iar 90% din totalul microfirmelor din cadrul sectorului TIC opereaz  în acest 
subsector. 

Datele cele mai recente privind valoarea ad ugat  din sectorul TIC, 
furnizate de OECD i de Groningen Growth  Development Centre (GGDC), 
acoper  numai 19 state membre. Din datele respective, rezult  c  dou  treimi 
din valoarea ad ugat   din sectorul TIC este produs  în patru mari ri: 
Fran a, Germania, Italia i Marea Britanie. Germania de ine cea mai mare 
pondere din produc ia de TIC, în timp ce Marea Britanie domin  produc ia 
de servicii TIC. Serviciile TIC de in circa 80% din totalul valorii ad ugate, 70% 
din for a de munc  ocupat  i cifra de afaceri i 90% din totalul întreprinderilor 
din sectorul TIC. În Finlanda i Irlanda, ponderea majoritar  în totalul sectorului 
TIC o de ine fabrica ia de TIC. În Finlanda, fabrica ia de echipament de 
telecomunica ii este cel mai mare subsector produc tor de TIC, cu o pondere de 
90% din valoarea ad ugat  total  realizat  în produc ia de TIC în 2003. În 
Irlanda, cele mai mari subsectoare produc toare de TIC sunt fabrica ia de ma ini 
de birou i computere, valve i tuburi electronice. De asemenea, în Malta, cele 
mai mari subsectoare produc toare de TIC sunt produc ia de valve i tuburi 
electronice. 

Belgia, Olanda, Spania i Suedia produc relativ mai multe servicii TIC 
decât sugereaz  dimensiunile acestor ri. Industria serviciilor de telecomunica ii 
ocup  circa dou  treimi din valoarea ad ugat  total  a serviciilor TIC în Belgia, 
Olanda i Spania, în timp ce serviciile computerizate de in o pondere mai mare 
în valoarea ad ugat  a serviciilor TIC în Suedia. Unele dintre noile state 
membre, ca R. Ceh  i Polonia, au, de asemenea, industrii ale serviciilor TIC 
relativ ample. Serviciile de telecomunica ii sunt relativ cea mai mare industrie 
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din R. Ceh , în timp ce industria serviciilor computerizate joac  un rol mai mare 
în Polonia. 

 
Ponderea individual  a rilor UE-19 în valoarea ad ugat   a  fabrica iei 

TIC  i serviciilor TIC (%) - valori medii 2001-2003 
 Fabrica ia TIC Serviciile TIC 

Austria 3 2 
Belgia 2 4 
Danemarca 1 1 
Finlanda 5 2
Fran a 14 16 
Germania 27 17 
Grecia 0 1 
Irlanda 5 2 
Italia 10 12 
Luxemburg 0 0
Olanda 4 5 
Portugalia 1 1 
Spania 3 6 
Suedia 2 3 
Marea Britanie 16 20 
R. Ceh  2 3
Ungaria 2 1 
Polonia 3 3 
R. Slovac  1 1 
Total 100 100 
Sursa: GGDC, 60-Industry Database, Oct. 2005, http://www.ggdc.net. 

 
Analiza comparativ  a sectorului TIC în perioada 2001-2003 în 19 state 

membre, Australia, Canada, SUA, Japonia, R. Coreea, Norvegia i Taiwan 
eviden iaz  faptul c  atât compozi ia, cât i dimensiunea relativ  a industriei 
produc toare de TIC difer  de la o ar  la alta. Industriile produc toare de TIC 
din Irlanda, Japonia, Coreea, Finlanda i Taiwan sunt relativ importante, cu 
ponderi de 15% sau mai mari din valoarea ad ugat  total  a industriilor TIC. În 
partea opus  a spectrului sunt Grecia, Spania, Luxemburg, Australia i 
Portugalia, unde sub 4% din valoarea ad ugat  total  din sectorul TIC 
reprezint  fabrica ia TIC. 

Fabrica ia de ma ini de birou i calculatoare i fabrica ia de valve i tuburi 
electronice sunt relativ importante în totalul fabrica iei TIC din Asia de Sud-Est. 
O produc ie semnificativ  în aceste industrii realizeaz  în special Taiwan. Un 
produc tor relativ important în aceste industrii este i Irlanda.  

Olanda realizeaz  o produc ie relativ important  în sectorul fabrica iei de 
receptoare de radio i televiziune, concentrând circa o cincime din valoarea 

http://www.ggdc.net.
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ad ugat  a UE în acest sector (efectul Phillips). Industria echipamentelor de 
telecomunica ii în UE este important  în special în Finlanda, unde se produce 
circa 25% din valoarea ad ugat  total  din industria respectiv  la nivelul UE, 
principalul actor fiind firma Nokia. 

Serviciile TIC sunt relativ mai importante în UE comparativ cu alte regiuni 
ale globului. Într-un num r de 8 state membre, ponderea serviciilor TIC în totalul 
pie ei serviciilor dep e te 10%. În partea inferioar  a spectrului se g sesc dou  

ri din Asia de Sud-Est. Telecomunica iile de in cele mai mari ponderi în totalul 
valorii ad ugate a serviciilor TIC în majoritatea rilor, în timp ce serviciile 
computerizate sunt relativ mai importante în Belgia, R. Ceh , Fran a, Irlanda, 
Suedia i Slovacia. 

Impactul TIC asupra cre terii restului economiei este adesea 
considerat ca fiind determinat de: � investi iile în sectorul TIC; � progresul 
tehnologic în produc ia de bunuri i servicii TIC în industriile produc toare de 
TIC; � utilizarea TIC. 

La nivel macro, investi iile în sectorul TIC sporesc cre terea productivit ii 
muncii atât prin cre terea stocului de capital existent, cât i prin introducerea  
noilor tehnologii în procesul de produc ie. Analizând contribu iile capitalului TIC 
la cre terea PIB pe locuitor în perioada 1995-2004, cele mai mari contribu ii ale 
capitalului TIC sunt înregistrate în SUA, unde 0,8% din cre terea PIB pe locuitor 
poate fi atribuit  investi iilor în TIC. Contribu ia capitalului TIC în cazul UE-15 se 
cifreaz  la 0,5 puncte procentuale (sau 32%) din cre terea PIB/locuitor de 
1,54% între 1995 i 2004. La nivel de ar , statele membre înregistreaz  varia ii 
ale ritmurilor de cre tere ale PIB, ca i în ceea ce prive te sursele cre terii. 
Potrivit unei reprezent ri grafice realizate pe baza datelor GGDC, cele mai mari 
contribu ii ale capitalului TIC la cre terea PIB/locuitor în perioada 1995-2004, de 
ordinul a 0,7-0,8 puncte procentuale, s-au înregistrat în 4 ri: Belgia, 
Danemarca, Suedia, SUA. Urmeaz  Marea Britanie, cu 0,5 puncte procentuale, 
Irlanda i Finlanda (0,52-0,53 puncte procentuale, Austria i Portugalia cu 0,47-
0,49 puncte procentuale, nivel comparabil cu media UE-15). Sub medie se 
situeaz  Spania (0,28 puncte procentuale), Fran a (0,30), Grecia (cca 0,39), 
Olanda, Germania i Italia (cu câte 0,4 puncte procentuale fiecare) i Luxemburg 
cu u or peste 0,4 puncte procentuale. 

Sectorul TIC reprezint  un factor important pentru cre terea economic , 
dat fiind c  produc ia TIC se caracterizeaz  printr-un ritm rapid al progresului 
tehnologic i o cerere foarte puternic . Progresul tehnologic a condus la 
sc derea pre urilor relative, care, în combina ie cu cererea elastic , a avut ca 
rezultat ponderi crescânde ale cheltuielilor pentru produsele TIC. Importan a 
economic  a unui sector în raport cu întreaga economie poate fi m surat  prin 
dimensiunile contribu iei sectorului la cre terea agregat  a productivit ii muncii. 
Contribu ia sectorului depinde de m rimea acestuia i de dinamica productivit ii 
lui. Cu cât ponderea pe care acesta o de ine în cadrul economiei este mai mare 
i cu cât cre terea productivit ii acestuia este mai mare, cu atât este mai mare 
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efectul cre terii productivit ii sectorului asupra cre terii agregate a 
productivit ii.  

Potrivit unui studiu efectuat de Comisia European  privind contribu iile a 
trei grupuri de industrii importante la productivitatea muncii în economia de pia  
în UE-15 comparativ cu SUA, cea mai mare diferen  în ce prive te cre terea 
productivit ii muncii în economia de pia  poate fi atribuit  serviciilor de 
comercializare (cre tere procentual  medie anual  în perioada 2000-2003 de 
0,1 în UE-15  i 2,0 în SUA). O diferen  semnificativ  înregistreaz  i 
contribu ia TIC la cre terea productivit ii muncii în economia de pia : 
0,5% în UE-15 fa  de 1,1 în SUA. Contribu ia semnificativ mai mare (de peste 
2 ori!) a produc iei TIC în SUA se datoreaz  în primul rând ponderii mai mari a 
industriilor produc toare de TIC din SUA în produc ia total , de i conteaz  i 
ritmurile mai mari de cre tere a productivit ii. Cre terea productivit ii muncii în 
sectorul serviciilor TIC în UE-15 este similar  celei înregistrate în SUA. 

Impactul TIC asupra economiei se manifest  i prin utilizarea crescând  
a TIC în cadrul economiei. Firmele i industriile din afara sectorului TIC î i pot 
spori eficien a global  prin utilizarea mai intensiv  a TIC în modelele lor de 
afaceri. Prin introducerea TIC, un anumit volum de factori de produc ie, cum sunt 
capitalul i munca, poate fi combinat mai eficient i poate produce un volum mai 
mare de produc ie decât înaintea introducerii TIC. Totodat  se pot înregistra i 
efecte asociate utiliz rii TIC: în re ele create sau facilitate de TIC, avantajele 
utiliz rii TIC cresc propor ional cu num rul de clien i i de firme conectate la 
re ele. Adoptarea pe scar  larg  a TIC în domeniul industriei poate reduce 
costurile de tranzac ionare i poate contribui la o echilibrare mai eficient  a 
ofertei cu cererea în multe pie e de m rfuri i servicii, influen ând favorabil 
cre terea productivit ii totale. De i efectele men ionate nu pot fi comensurate, 
studii efectuate la nivel de firm  indic  influen e pozitive ale utiliz rii TIC asupra 
performan ei firmelor respective. 

Competitivitatea sectorului TIC. Industriile de înalt nivel tehnologic, cum 
este cazul TIC, joac  un rol tot mai important în comer ul interna ional. Cre terea 
schimburilor cu produse de înalt  tehnologie dep e te cre terea comer ului cu 
alte produse ale industriei manufacturiere i reprezint  circa 25% din comer ul 
total al OECD. O alt  tendin  puternic  remarcat  în comer ul interna ional o 
reprezint  cre terea substan ial , dup  mijlocul anilor �80, a comer ului cu 
produse intermediare. Aceasta reprezint  una dintre principalele caracteristici 
ale globaliz rii crescânde i rezult  din sistemul de rela ii, nou i complex, dintre 
comer , investi ii str ine directe i activit ile interna ionale de cercetare-
dezvoltare. 

Complexitatea rela iilor men ionate este adesea rezultatul activit ilor 
firmelor multina ionale care opereaz  în diferite p r i ale lumii. Fluxurile de 
investi ii directe ale firmelor multina ionale i specializarea pe vertical  în diferite 
etape ale produc iei a condus la cre terea rapid  a comer ului cu produse 
intermediare. Firmele au ales diferite c i de a organiza acest comer  i, întrucât 
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firmele import  unele de la altele, o parte a comer ului intraindustrie se 
desf oar  între diferite filiale ale uneia i aceleia i firme multina ionale (cu alte 
cuvinte, în cadrul aceleia i companii multina ionale). Cre terea acestui tip de 
schimburi reflect  str dania firmelor multina ionale de a realiza o produc ie cât 
mai eficient . Datele statistice OECD disponibile (2004) eviden iaz  faptul c  
schimburile comerciale intrafirm  în sectorul TIC sunt relativ importante, 
reprezentând 68% din importurile SUA de TIC i 40% din exporturile de TIC ale 
SUA în anul 2002. 

Investi iile i relocalizarea produc iei în str in tate reprezint  elemente- 
cheie în strategiile corporatiste de competitivitate. Globalizarea implic  i o ten-
din  crescând  de interna ionalizare a activit ilor de cercetare-dezvoltare 
desf urate de filialele firmelor multina ionale în diverse p r i ale lumii. 
Interna ionalizarea activit ilor de cercetare-dezvoltare este determinat  de 
dou  motive: adaptarea produselor la pie ele locale din exterior i accesarea 
cuno tin elor superioare în loca ii dispunând de un volum important de personal 
din domeniul tiin ei i tehnologiei i sisteme de inova ie favorabile. 

Globalizarea industriei se poate caracteriza astfel prin trei activit i 
principale: comer  interna ional, investi ii str ine directe i activit i de cercetare-
dezvoltare. Sectorul TIC contribuie într-o propor ie semnificativ  la tendin a de 
cre tere a specializ rii interna ionale prin produc ia i serviciile sale i este 
posibil ca acesta s  fie sectorul industrial cel mai interna ionalizat. Utilizarea TIC 
a f cut posibil ca informa iile i cunoa terea s  fie codificate, standardizate i 
digitalizate, permi ând o specializare în adâncime i fragmentarea procesului de 
produc ie. Ca rezultat, lan ul valoric al produc iei unui produs poate fi distribuit 
pe diferite ri în func ie de avantajul comparativ de inut în domeniul produc iei 
în diverse etape ale acesteia. 

O pozi ie competitiv  puternic  pentru o industrie în orice ar  ar trebui s  
se reflecte în cote mari de pia  pe pie ele interne i pie ele de export. M surând 
competitivitatea prin avantajul comparativ relevat, care raporteaz  ponderea 
de inut  de o anumit  industrie pe pia a mondial  la ponderea de inut  pe pia a 
mondial  de exportul total al rii, se constat  c  industriile produc toare de TIC 
din rile din Asia de Sud-Est i în special cele din Filipine, Malaysia i 
Singapore, sunt cele mai competitive. Nivelul înalt al avantajului comparativ 
relevat pentru fabrica ia de TIC din Filipine este determinat în principal de 
produc ia de semiconductori, în timp ce în Malaysia, Singapore i Thailanda 
exist  industrii de TIC mai diversificate, incluzând i produc ii consistente de 
computere. Industria produc toare de TIC în UE-25 are un avantaj comparativ 
relevat de 0,6 în ambii ani, indicând c , în medie, industria produc toare de TIC 
a UE-25 nu este specializat  în exporturi de produse TIC. Statele membre 
specializate în produc ia de TIC sunt Estonia, Finlanda, Ungaria, Irlanda i 
Olanda. Spre deosebire de rile din Asia de Sud-Est men ionate mai sus, alte 

ri specializate în exportul de produse TIC, conform datelor pe anul 2004, sunt 
Mexicul i Japonia. Japonia a reu it s  r mân  competitiv , în ciuda recesiunii 
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care a lovit aceast  ar  în timpul crizei din Asia de Sud-Est. India se reg se te 
în partea de jos a spectrului din punct de vedere al avantajului comparativ 
relevat, iar cre terea sectorului TIC din aceast  ar  din ultimii 10-15 ani s-a 
concentrat în sectorul de servicii.  

Datele privind comer ul interna ional cu produse se bazeaz  în principal 
pe declara iile vamale, fiind astfel relevante pentru analiza schimburilor 
respective. Datele privind serviciile TIC sunt colectate printr-o varietate de 
metode i dintr-o varietate de surse (sisteme de înregistr ri contabile i eviden e, 
surse administrative, studii de pia  i estim ri f cute de agen ii specializate). 
Prin urmare, datele statistice privind comer ul cu servicii sunt, comparativ cu cele 
privind comer ul cu produse TIC, mai pu in disponibile i mai pu in relevante. 

Cu aceste rezerve, studii întocmite de speciali tii UE apreciaz  c  UE 
pare s  de in  avantaje comparative în sectorul serviciilor TIC. Ponderea UE în 
exportul OECD s-a ridicat la 70% din serviciile de comunica ii i 80% din 
serviciile computerizate i de informa ii. La nivelul anului 2002, industriile de 
servicii TIC din Irlanda i SUA de ineau cele mai mari cote de pia . Împreun  
cu Marea Britanie i Germania, aceste 4 ri de in 55% din exportul OECD. 

Potrivit datelor Comisiei Europene, UE-25 înregistreaz  un deficit în 
balan a schimburilor comerciale cu produse TIC (în anul 2004, acesta se cifra la 
55 miliarde euro) i un excedent în balan a schimburilor cu servicii TIC (25 
miliarde euro în acela i an).  

În perioada 1996-2004, UE-25 a exportat produse relativ scumpe i a 
importat produse relativ ieftine. La import au predominat calculatoarele, compo-
nentele electronice, aparatura radio-TV i alte bunuri de consum electronice, 
produse cu o produc ie relativ standardizat  i la care pre urile sunt mai 
importante comparativ cu calitatea în competi ia pe pia . Fabrica ia de produse 
TIC în UE înregistreaz  cele mai bune rezultate în sectorul produselor de nivel 
calitativ relativ înalt. Produsele la care UE-25 înregistreaz  avantaj comparativ 
sunt aparatura electronic  (Irlanda i Olanda) i instrumentele tiin ifice 
(Germania i Marea Britanie), dar i calculatoarele (Irlanda i Olanda) i 
echipamentele de telecomunica ii (Finlanda i Suedia). 

Intrarea în UE a noilor state membre a favorizat cre terea gradului de 
competitivitate al industriei produc toare de TIC, întrucât produc torii de TIC din 
alte ri au investit în rile recent intrate în UE, utilizând avantajul existen ei unei 
for e de munc  relativ calificate, remunerate cu salarii comparativ mai joase ca 
în UE-15. În special R. Ceh , Estonia, Ungaria i Polonia au beneficiat de intr ri 
mari de investi ii str ine directe atât în industria produc toare de produse TIC, 
cât i în industria serviciilor TIC. Industria produc toare de TIC din Estonia 
de ine un avantaj comparativ în produc ia de fire izolate, echipamente de 
telecomunica ii, aparate de radio i televiziune. Ungaria este competitiv  în 
fabrica ia de calculatoare. Industria ceh  de ine avantaj comparativ în produc ia 
de calculatoare i fire izolate.  
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Noile state membre de in avantaj comparativ în sectoare intensive în 
utilizarea for ei de munc . Existen a unui important capital uman i apropierea 
de re elele de cercetare-dezvoltare din UE ar putea favoriza, într-un timp destul 
de scurt, o cre tere a calit ii produselor i a gradului de complexitate a 
serviciilor TIC în noile state membre, contribuind în continuare la cre terea   
avantajului comparativ în domeniul produselor intensive în cunoa tere. 

Este important s  se fac  distinc ia c  produsele TIC i p r ile de produs 
nu reprezint  o categorie de produse omogen  i nu toate produsele din aceast  
categorie sunt produse de înalt  tehnologie. Produsele TIC sunt diferen iate, iar 
produselor de calit i diferite le corespund pre uri diferite. Spre deosebire de 
concuren ii emergen i din Asia de Sud-Est, cele trei mari centre de putere - UE, 
SUA i Japonia - înregistreaz  avantaje comparative la produse sau piese cu un 
nivel mai ridicat atât în ceea ce prive te calitatea, cât i în ceea ce prive te 
pre ul. Tendin a crescând  de modularizare a produselor permite modelarea 
lan ului valoric în func ie de avantajul comparativ pe care îl ofer  diverse loca ii. 
Astfel, de exemplu, fabrica ia produselor intensive în cunoa tere i relativ 
scumpe, cum este proiectarea chip-urilor, are loc în Europa sau SUA, în timp ce 
produc ia de mas , relativ mai ieftin , intensiv  în utilizarea for ei de munc , se 
realizeaz  în Asia. În mod similar, conceperea produselor program i a 
sistemelor se face în uzinele din Europa, iar codarea produselor program are loc 
în India. Fragmentarea lan ului valoric al fabrica iei se reflect  în ponderea 
crescând  a comer ului cu piese i componente în comer ul mondial, 
determinând totodat  un proces intens de reorganizare a procesului de 
produc ie la nivel interna ional. 

UE este comparativ mai bine pozi ionat  în comer ul cu servicii TIC, 
unde înregistreaz  un excedent al balan ei comerciale, excedent situat pe o 
curb  continuu ascendent  în ultimii 10-12 ani. ri cum sunt Belgia, Irlanda, 
Germania, Olanda, Suedia i Marea Britanie sunt specializate în comer ul cu 
servicii de comunica ii. Belgia, Irlanda i Marea Britanie înregistreaz , de 
asemenea, rezultate bune în comer ul cu servicii computerizate. Aceast  
specializare se bazeaz , de asemenea, pe abilitatea UE de a produce servicii 
de calitate i valoare ad ugat  relativ înalte, demonstrând c  UE de ine avantaje 
comparative în produc ia de produse i servicii de calitate înalt , intensive în 
utilizarea de cunoa tere. În special produc ia de produse program (software) 
reclam  un volum important de capital uman. rile est-europene sunt relativ 
bine dotate cu for  de munc  cu preg tire superioar , care incumb  costuri 
salariale inferioare mediei UE-15, date fiind nivelurile joase de remunerare. 
Firmele de soft din UE-15 au cules beneficiile acestui avantaj comparativ în 
Europa de Est i au investit în unit i de produc ie în sectorul TIC din zon . 
Efectele acestor investi ii în domeniul comer ului se v d tot mai distinct în 
Polonia i R. Ceh . 

Industria prelucr toare, în general, i deci i industria produc toare de TIC 
import  de regul  piese i componente din alte p r i ale lumii. Livr rile de servicii 
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TIC la scar  interna ional  reprezint  îns  un fenomen relativ nou, dar care tinde 
s  se amplifice rapid, sub influen a inova iei tehnologice i a r spândirii rapide a 
utiliz rii tehnologiei informatice, concomitent cu declinul pre urilor la serviciile de 
telecomunica ii, precum i ca urmare a liberaliz rii schimburilor comerciale cu 
servicii i a economiilor la fondul de salarii în contextul accesului la for  de 
munc  cu calificare superioar  i niveluri joase de remunerare. 

Un aspect interesant care caracterizeaz  evolu ia pie ei produselor i 
serviciilor TIC îl  reprezint  impactul fluxurilor de investi ii str ine directe. 
Datele disponibile cu privire la acest fenomen nu sunt foarte detaliate, dar permit 
unele aprecieri. Principalele ri receptoare de investi ii str ine directe în 
industriile produc toare de ma ini, calculatoare, echipamente de 
telecomunica ii, radio i televiziune, la nivelul anului 2001, erau Olanda, Marea 
Britanie i Fran a. În acela i an, Japonia, Marea Britanie, Olanda, Fran a, Belgia 
i Luxemburg au receptat fluxuri importante de investi ii str ine directe în 

industria serviciilor de telecomunica ii. China i Hong Kong au reprezentat circa 
10% din totalul mondial al intr rilor de investi ii str ine directe în 2002, devenind 
astfel cele mai mari ri-gazd . 

Cele mai mari fluxuri de ie ire de investi ii str ine directe se înregistreaz  
în industria calculatoarelor, industria receptoarelor radio i de televiziune i 
industria echipamentelor de telecomunica ii. Principalul investitor pe pie e 
str ine este industria TIC olandez , destul de active din acest punct de vedere 
fiind, de asemenea, industriile TIC din Fran a i  Germania. În domeniul 
serviciilor de telecomunica ii, industria din Marea Britanie înregistreaz  cel mai 
ridicat grad de interna ionalizare comparativ cu celelalte industrii de 
telecomunica ii din UE, în timp ce industriile de servicii computerizate din Fran a 
i Olanda sunt relativ mai active decât serviciile computerizate din alte ri în ce 

prive te ie irile de investi ii str ine directe.  
Ie irile de investi ii str ine directe în cazul produc torilor de echipamente 

de telecomunica ii, radio i televiziune, ca i în cazul produc torilor de 
calculatoare sunt determinate de dorin a relocaliz rii produc iei în ri cu costuri 
joase. Europa de Est a beneficiat de cote relativ înalte din aceste investi ii. 
Intr rile de investi ii str ine directe în aceste sectoare par s  fie motivate de 
produc torii din afara UE-25, care caut  s  ajung  la factori de produc ie mai 
avansa i i la condi ii favorabile în general pentru producerea unor elemente de 
produse mai intensive în cunoa tere. Ie irile de investi ii str ine directe în cazul 
industriei serviciilor de telecomunica ii sunt determinate în principal de motive 
care in de g sirea de pie e. În general, se poate aprecia c  UE ofer  o loca ie 
atractiv  pentru produc ia i dezvoltarea de produse intensive în tehnologie. 

Activit ile de cercetare-dezvoltare relocalizate în afara rii de 
origine urm resc în general dou  obiective, i anume: adaptarea produselor la 
specificul pie ei locale i asigurarea serviciilor de între inere pentru clien i. 
Interna ionalizarea activit ilor de cercetare-dezvoltare nu este scutit  de 
costuri, fiind adesea asociat  cu costuri ascunse, datorate echipamentelor 
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intensive în utilizarea de capital, precum i organiz rii i controlului transferului 
i distribu iei cuno tin elor între diverse loca ii i unit i de cercetare-dezvoltare 

sau costurilor legate de protec ia cuno tin elor vitale pentru firmele novatoare.  
S-a constatat c  cea mai mare parte a activit ii de cercetare-dezvoltare 

desf urat  în UE în industria TIC este localizat  în UE i nicio ar  nu 
inventeaz  în afara UE mai multe aplica ii de patente ca în interiorul UE. Au fost 
efectuate studii de caz care eviden iaz  faptul c  loca ia preferat  pentru 
activit ile de cercetare legate de industria TIC este ara de origine. Tendin a 
crescând  de interna ionalizare a activit ii de cercetare-dezvoltare care se 
manifest  în prezent vizeaz  în principal înfiin area de capacit i în SUA i 
Japonia, în timp ce localizarea pe alte pie e, în afara Triadei, este în general 
orientat  spre pia . Un aspect important care se impune a fi subliniat este c  
firmele prefer  s  desf oare activitatea de cercetare-dezvoltare care ine de 
strategia de dezvoltare în ara de origine, unde costurile de coordonare i control 
sunt mai joase i unde accesul la for a de munc  superior calificat  i la sisteme 
de inova ie este mai facil. 

Reparti ia geografic  a produc iei de TIC ofer  un peisaj în schimbare, 
reflectând impactul globaliz rii. Asist m la cre terea ponderii rilor din Asia atât 
în produc ia total  de produse TIC, cât i în cea de servicii TIC, fenomen care 
are drept cauz  nu numai succesele firmelor emergente din aceste ri, dar i 
rezultatul relocaliz rii produc iei TIC dinspre SUA i UE. Schimb rile înregistrate 
în peisajul industriei TIC reflect  modific ri în sfera avantajului comparativ, iar 
evolu ia în plan tehnologic  favorizat  par ial de TIC a facilitat fragmentarea 
proceselor de produc ie i a lan ului valoric al produselor în func ie de avantajul 
comparativ în diferite loca ii.  

În cifre, UE-15, Japonia i SUA i-au diminuat ponderea cumulat  în 
totalul fabrica iei de produse TIC cu 25% (sau cu 20 puncte procentuale) în 
intervalul 1990-2002, de la peste 80% la pu in peste 60%. Cea mai mare parte 
a pierderii înregistrate de ponderea cumulat  a celor trei ri a fost câ tigat  de 
R.P. Chinez  (12,2%) i alte ri din Asia i în primul rând R. Coreea (6,2%), 
Taiwan (4%), Malaysia (3,9%) i Singapore (3,7%). 

Din cele de mai sus rezult  c  cele mai multe relocaliz ri care au avut loc 
se refer  la produc ia de produse sau piese standardizate i mature i unde 
produc ia este intensiv  în utilizarea for ei de munc  i pretabil  în propor ie 
însemnat  la economii de scal . Activit ile relativ intensive în cunoa tere tind 
s  fie localizate în UE. Activit ile de cercetare-dezvoltare strategic  sunt 
localizate în ara de origine, în apropierea produc iei de produse intensive în 
cunoa tere. UE de ine avantaje comparative în produc ia produselor intensive 
în cunoa tere, dat fiind accesul mai bun la capital uman i condi ii generale 
favorabile activit ii de cercetare-dezvoltare i inova ie. 

În virtutea progresului tehnologic rapid care caracterizeaz  industriile TIC, 
ciclurile de produc ie sunt relativ scurte în acest sector. Produc ia de 
produse care ast zi poate p rea c  are înc  un poten ial semnificativ de 
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dezvoltare prin inova ie se maturizeaz  rapid i se poate transforma în produc ie 
de mas  în loca ii unde costul unitar este sc zut, iar ponderea costurilor de 
transport în totalul costurilor este neglijabil . Loca iile din afara UE reprezint  o 
alternativ  pentru produsele respective. 

UE reprezint  o loca ie preferat  pentru produc ia produselor cu 
intensitate înalt  a utiliz rii de cunoa tere, cum sunt instrumentele tiin ifice 
i proiectarea chip-urilor i a altor componente electronice de înalt nivel 

tehnologic, în timp ce produc ia de mas  de chip-uri a fost deja relocalizat  într-
o propor ie însemnat  în rile cu costuri joase. Industria echipamentelor de 
telecomunica ii ofer  un exemplu privind maniera în care se împarte lan ul valorii 
ad ugate a produselor între diferite loca ii. Concuren a puternic  ce se 
manifest  pe pia a comunica iilor mobile a for at firmele americane i europene 
s  subcontracteze fabrica ia de telefoane mobile cu produc torii asiatici, în timp 
ce cea mai mare parte a activit ilor de cercetare-dezvoltare este concentrat  în 

rile de origine. Produc ia de produse aflate în stadiile târzii ale ciclurilor de via  
în industriile produc toare de ma ini de birou i calculatoare, receptoare de 
radio i televiziune, valve i tuburi electronice sunt intensive în dimensiuni de 
scal  i, prin urmare, sunt candidate pentru relocalizare c tre rile cu costuri 
joase. 

rile est-europene s-au manifestat ca o alternativ  puternic  la 
localizarea produc iei de TIC în Asia, date fiind avantajele oferite în domeniul 
ofertei substan iale de capital uman de calificare ridicat  i la costuri salariale 
joase comparativ cu UE-15. Îndeosebi industriile TIC din Estonia, R. Ceh , 
Ungaria i Polonia  s-au dovedit a fi de succes i au înregistrat avantaje 
comparative în produc ia de calculatoare, fire izolate, echipamente de 
telecomunica ii i receptoare de radio i televiziune. 

Perspectivele competitivit ii sectorului TIC în UE sunt influen ate de 
globalizare i convergen a digital . Convergen a digital  implic  urm toarele 
dezvolt ri: 

 convergen a serviciilor - acela i con inut de informa ie este furnizat cu 
ajutorul diferitelor platforme; 

 convergen a re elelor - servicii diferite sunt furnizate prin aceea i re ea; 
 onvergen a terminalelor - terminale multifunc ionale care suport  dife-

rite servicii (care pot fi furnizate prin re ele diferite); 
 convergen a actorilor pie ei - acelea i companii î i furnizeaz  

produsele i serviciile în diferite sectoare;  
 convergen a cadrului de reglementare - acela i for de reglementare i 

acela i set de reguli se aplic  în diferite sectoare. 
Din perspectiv  strategic  i a competitivit ii, este esen ial s  se fac  

distinc ie între dou  direc ii alternative de valorificare a oportunit ilor adâncirii 
convergen ei digitale: tendin a de încorporare de componente electronice inter-
comunicante (Ambient Intelligence) i tendin ele generate în plan social pe baza 
aplica iilor internet. 
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Principalele puncte forte pe care le de ine UE atât din punct de vedere 
tehnologic, cât i din punct de vedere al dezvolt rii industriale în domeniul TIC 
sunt: telecomunica ii atât tradi ionale, cât i infrastructura IP; computerizare 
încorporat ; micro i nanoelectronic  i microsisteme; sisteme integratoare 
�Smart�; con inut audiovizual multicultural. 

Competitivitatea UE în domeniul TIC include amenin ri provenind din 
urm toarele direc ii:  

 asimilarea lent  a noilor tehnologii de c tre utilizatori; 
 cre terea investi iilor în economiile emergente, tendin  ce conduce la 

realocarea activit ilor generatoare de valoare ad ugat ; 
 expansiunea continu  a domina iei SUA în domeniul industriei calcula-

toarelor i gradul ridicat de inovativitate al firmelor americane; existen a 
unor ni e tehnologice puternice ocupate de companiile japoneze. 
Date fiind aceste amenin ri, Europa î i poate men ine i spori nivelul de 

competitivitate în domeniul TIC prin dezvoltarea propriei capabilit i de a  
dezvolta tehnologii de frontier  i de a facilita cererea pentru astfel de tehnologii 
pe pie elider poten iale, în contextul modelului social european. 

În contextul procesului de la Lisabona, statele membre sunt invitate �s  
faciliteze difuzarea i utilizarea TIC i s  construiasc  o societate informatizat  
atotcuprinz toare� (Guideline nr. 9) i s  încurajeze �dezvoltarea unor industrii 
puternice de TIC i con inut informatic�. 

În Comunicarea Comisiei Europene �i2010 - O societate informatic  
european  pentru cre tere i ocupare a for ei de munc � sunt cuprinse o serie 
de ini iative de politici orientate atât c tre sectorul cererii, cât i c tre sectorul 
ofertei de TIC, politici care ar putea contribui la îmbun t irea în continuare a 
competitivit ii sectorului TIC în UE. În acest document sunt subliniate trei 
priorit i pentru politicile vizând societatea informatic  european  i media: 
realizarea unui spa iu european unic al informa iei, intensificarea inova iei i a 
investi iilor în TIC i realizarea unei societ i informa ionale europene 
cuprinz toare. 

Cercetarea-dezvoltarea reprezint  un factor-cheie pentru inova ie în 
domeniul TIC i, prin urmare, pentru competitivitate. În ceea ce prive te 
intensitatea activit ii de cercetare-dezvoltare (calculat  ca un raport între 
cheltuielile de cercetare-dezvoltare efectuate în sectorul afacerilor cu TIC i 
produc ia total  de TIC), pozi ia UE este de natur  s  produc  îngrijorare. 
Intensitatea activit ii de cercetare-dezvoltare în sectoarele TIC în UE 
echivaleaz  cu mai pu in de jum tate comparativ cu SUA i Japonia. Cu alte 
cuvinte, UE se situeaz  cu mult în urma SUA i a Japoniei. Este totu i important 
de semnalat faptul c , în UE, investi iile în activitatea de cercetare-dezvoltare 
sunt puternic concentrate în firme mai mari, precum i faptul c , în cazul UE, 
companiile care investesc în activitatea de cercetare-dezvoltare investesc mai 
mult în compara ie cu concuren ii lor din afara UE. 
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Din perspectiva tendin elor generate în plan social, se consider  c  efortul 
de cercetare-dezvoltare ar fi mai eficient în Europa dac  s-ar lua în considerare 
specificitatea societ ilor europene, cerin ele lor specifice curente i previzibile: 
incluziunea, diversitatea lingvistic , îmb trânirea popula iei, disponibilul 
important de for  de munc  cu educa ie superioar , valorile specifice (cum sunt 
protec ia mediului, protec ia consumatorului, protec ia dreptului la via a privat  
i securitatea). Un rol important îl va avea capacitatea Europei de a dezvolta 

sinergii cu urm torul val de noi tehnologii, care, în opinia unor speciali ti, va fi 
antrenat de biotehnologie, bioelectronic , nanotehnologie i industria 
materialelor noi, sectoare în care industriile TIC ar putea descoperi noi 
oportunit i de cre tere. 

Pe de alt  parte, unele ajust ri i corec ii aduse modelului de inova ie ar 
putea deschide ni e poten iale (de exemplu, pe pia a con inutului de informa ii, 
pia a global  online a con inutului fiind în prezent dominat  de SUA). 

Un aspect semnificativ pentru mediul general de afaceri îl constituie 
succesul computeriz rii încorporate, care reprezint  un activ esen ial pentru 
companiile UE în numeroase sectoare cu putere de antrenare, cum sunt 
industria auto, industria echipamentelor medicale, a echipamentelor de 
telecomunica ii i unele produse electronice de larg consum (de exemplu, 
sistemele audio-video terminale). 

În ceea ce prive te sectorul european al serviciilor de telecomunica ii, 
competitivitatea acestuia va depinde substan ial de evolu ia cadrului de 
reglementare i de tipul de inova ie care va fi promovat pe diverse segmente ale 
pie ei telecomunica iilor. Existen a pie ei unice, punctele forte ale industriei UE 
produc toare de echipamente de telecomunica ii i de servicii mobile i de re ea, 
ca i eforturile considerabile de promovare a accesului la comunica iile pe band  
larg  sunt toate în sprijinul ideii c  politicile pot juca un rol important în 
asigurarea competitivit ii sectorului în viitor. 



 

Capitolul 4 
INOVA IA � MOTOR DE CRE TERE A PERFORMAN EI 

ECONOMICE 

Definit  ca dezvoltarea, lansarea pe pia  i valorificarea economic  de 
produse, procese de fabrica ie i servicii noi, inova ia influen eaz  cre terea 
economic  atât la nivel microeconomic (permite firmelor s  satisfac  cerin e din 
ce în ce mai specializate ale consumatorilor i s  î i îmbun t easc  nivelul de 
competitivitate pe plan intern i extern), cât i la nivel macroeconomic, poten ând 
performan a factorilor capital, for  de munc  i productivitatea multifactorial . 

Analizând inova ia în ansamblul ei, facem distinc ie între inova ia 
tehnologic  i inova ia netehnologic . Inova ia tehnologic  creeaz  produse 
noi, care îmbog esc stocul de capital fix utilizat de firme în ob inerea propriilor 
produse. Inova ia netehnologic  cuprinde practici manageriale perfec ionate, 
modific ri organiza ionale, profesionale, educa ionale, metode îmbun t ite de 
producere a produselor i serviciilor în pas cu evolu ia nevoilor consumatorilor 
industriali i civili, noi forme de comercializare, noi forme de manifestare a cererii 
pe pia . 

Inova iile, fie c  sunt creatoare de produse, procese i servicii 
integral/principial noi (inova ii radicale), fie c  contribuie la ameliorarea 
produselor, proceselor i serviciilor aflate deja pe pia , ajutând la modernizarea 
acestora, la îmbun t irea parametrilor lor tehnico-calitativi i a eficien ei utiliz rii 
lor, au un rol esen ial în determinarea performan elor în domeniul cre terii 
economice.  

Activitatea inova ional  este în prezent în centrul activit ii economice. 
Pentru a r spunde exigen elor crescânde ale consumatorilor i firmelor i pentru 
a se men ine în cursa de competitivitate la nivel mondial, în toate sectoarele 
economiei, inclusiv serviciile, firmele trebuie s  inoveze continuu.  

Un rol important revine politicii promovate de stat, care poate influen a 
sistemul de inova ie al unei ri pe trei c i: 

- crearea unui cadru favorabil activit ii de inovare, prin adoptarea de 
m suri adecvate privind autorizarea cercet rii publice, protec ia dreptului de 
proprietate intelectual , mobilitatea resurselor umane, politica concuren ei; 

- modificarea structurii, a sistemului de finan are i a procesului decizional 
în institu iile de cercetare fundamental ; 

- reformarea politicilor i practicilor în domeniul finan rii activit ii de 
cercetare-dezvoltare. 

Un rol foarte important în dezvoltarea activit ii inova ionale revine 
finan rii. Inova ia reclam  angajarea de resurse, care la rândul lor necesit  
finan are. 
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Decizia de a investi în activitatea de inova ie depinde de doi factori critici: 
a - existen a unor stimulente pentru angajarea de resurse în domeniul inova iei; 
b - capacitatea de a procura mijloacele financiare necesare. 

Dat fiind cei doi factori men iona i mai sus, alocarea direct  de resurse din 
fonduri private sufer  unele deficien e (�e ecuri de pia �).  Aceasta poate face 
ca cheltuielile particulare în domeniul inova iei s  se situeze la niveluri sc zute, 
considerate de întreaga societate a fi sub nivelul optim.  

Ambele forme de e ecuri ale pie ei reprezint  cauze independente de 
subinvestire. Totu i, în practic , acestea interac ioneaz  i se poten eaz  
reciproc. A a se întâmpl , de exemplu, când însu irea complet  a încas rilor 
ob inute de pe urma unei inova ii depinde de existen a avantajelor aferente celui 
care ac ioneaz  primul (first-mover). În condi iile unei inform ri asimetrice, o 
firm  nou lansat  în activitatea de inova ie se poate s  nu dispun  de fondurile 
externe necesare pentru a- i dezvolta opera iunile suficient de rapid încât s  
poat  ine concuren ii la o distan  confortabil . Pe de alt  parte, investitorii 
str ini s-ar putea s  aib  re ineri în ce prive te asigurarea de fonduri, dat  fiind 
incertitudinea cu privire la abilitatea antreprenorului de a proteja încas rile de pe 
urma investi iei de poten ialii imitatori. 

În anul 2004, Comisia European  a realizat un studiu privind inova ia în 
cadrul Comunit ii, bazat pe chestionarea unui e antion reprezentativ de firme. 
La întrebarea referitoare la factorii care frâneaz  inova ia au prevalat 
urm toarele opinii: - �costurile legate de inovare sunt prea mari� - 21% din firmele 
investigate; existen a �unor riscuri economice excesive� i �lipsa unor surse 
adecvate de finan are� - 15% din firme.  În toate variantele, se înregistreaz  în 
general ponderi mai mari în cazul firmelor cu activitate de inovare comparativ cu 
cele f r  inovare. Analiza comparativ  pe sectoare eviden iaz  diferen e 
surprinz tor de mici. Cifrele sunt aproape egale atât pentru industria 
prelucr toare, cât i pentru industria serviciilor. A f cut excep ie sectorul 
utilit ilor (furnizarea de electricitate, gaze i ap ), cel mai pu in afectat sector, 
situa ie ce poate fi explicat  prin faptul c  utilit ile sunt adesea considerate ca 
apar inând domeniului public. Pe de alt  parte, serviciile efectuate pentru firme 
se confrunt  cu cele mai mari bariere de ordin financiar în calea inova iei, lucru 
explicat într-o anumit  m sur  prin dependen a mai mare a acestora de activele 
intangibile, care îngreuneaz  considerabil accesul la surse externe de finan are. 
Ceea ce este interesant este faptul c  atât firmele mici, cât i cele mari apreciaz  
�costul înalt al inova iei� i �riscurile economice excesive� ca obstacole aproape 
egale ca m rime. Totu i accesul la surse adecvate de finan are reprezint  o 
problem  mai mare în rândul firmelor mici (16%) comparativ cu firmele mijlocii 
(13%) i mai ales cu firmele mari (10%). Problemele intr rii pe pia a creditelor 
privesc în mai mare m sur  firmele mici, acestea putând oferi, de exemplu, mai 
pu ine colaterale. 

În rândul firmelor cu activitate inovatoare, studiul men ionat constat  c , 
în perioada 1998-2000, ponderea total  a firmelor care au beneficiat de sprijin 



 

 

350

financiar public era de 29%, structura pe sectoare de activitate eviden iind o 
pondere mult mai mare a industriei (35%) comparativ cu cea a serviciilor (19%). 
Observa ia potrivit c reia ponderea companiilor care beneficiaz  de sprijin 
financiar public mai înalt se înregistreaz  în industrie se aplic  atât autorit ilor 
locale, cât i celor regionale, guvernelor na ionale i Uniunii Europene. Singurele 
excep ii sunt cele din al patrulea i al cincilea Program-cadru pentru cercetare-
dezvoltare, care au finan at un procent egal de firme în sectoarele industrial i 
al serviciilor. 

Analizând  ponderea firmelor cu activitate de inova ie care au beneficiat  
de sprijin financiar în UE în perioada 1998-2000,  potrivit studiului elaborat de 
Comisia European  în 2004, men ionat mai sus, rezult  urm toarele observa ii: 

 Au primit sprijin financiar public 29% din totalul firmelor, din care 35% din 
totalul firmelor din industrie i 19% din totalul firmelor din sectorul 
serviciilor. 

 Au primit sprijin financiar public din partea autorit ilor regionale sau locale 
15% din totalul firmelor, din care 17% dintre firmele industriale i 11% 
dintre firmele din sectorul serviciilor. 

 De la guvernul central, au primit sprijin financiar 15% din totalul firmelor, 
din care 18% dintre firmele industriale i 9% dintre firmele din sectorul 
serviciilor. 

 De la Uniunea European , au primit sprijin 7% din totalul firmelor, din care 
8% dintre firmele din industrie i 5% dintre firmele din sectorul serviciilor. 

 Din partea Programelor-cadru al 4-lea i al 5-lea pentru cercetare-dezvol-
tare au primit sprijin financiar 4% dintre firme, din care 4% dintre firmele 
din industrie i 4% dintre firmele din sectorul serviciilor. 
Primul factor care determin  decizia de a investi în inova ie se refer  la 

stimulente pentu angajarea de resurse pentru activit i inova ionale. Ideea este 
c  subinvestirea în inova ie î i are originea în absen a pie elor de 
cunoa tere, în condi iile în care încas rile private din inova ie realizate de firm  
se situeaz  sub nivelul încas rilor sociale pentru societate în sensul larg al 
cuvântului. Fiind un bun public, cunoa terea are dou  propriet i critice care 
afecteaz  serios valoarea sa comercial . În primul rând, cunoa terea r mâne în 
circula ie indiferent de num rul de persoane care o utilizeaz . În al doilea rând, 
de îndat  ce cunoa terea este dezv luit , devine dificil de impus orice plat . Ca 
urmare, multe firme inovatoare se confrunt  cu urm toarea dilem : cum pot ele 
comunica valoarea unei idei noi unui cump r tor poten ial f r  a dezv lui ideea 
în sine? Prin urmare, firmele inovatoare trebuie s  î i administreze deliberat 
propriile fluxuri de cuno tin e astfel încât s  î i maximizeze încas rile private 
pentru o inova ie dat . Între strategiile utilizabile sunt men ionate: utilizarea 
drepturilor de proprietate intelectual , secretizarea cuno tin elor, valorificarea 
avantajelor perioadei de inerii întâiet ii pe pia  i ale curbei de înv are, 
comercializarea de cuno tin e încorporate  (produse, i nu idei). 
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Politicile economice încearc  s  intervin  în deciziile de investire ale 
firmelor. 

Interven iile publice în deciziile de investire ale firmelor se pot realiza prin 
intermediul transferului financiar, modificând costul relativ al activit ilor inova io-
nale. 

Sprijinul public poate veni sub diverse forme: m suri directe de tipul 
granturilor i împrumuturilor, stimulente fiscale pentru activitatea de cercetare-
dezvoltare, m suri privind utilizarea capitalului de risc.  

La nivel de ar , se înregistreaz  o mare varietate de mix de politici. Ca o 
observa ie general , se eviden iaz  o tendin  de regres al ponderilor de inute 
de cheltuielile de cercetare-dezvoltare efectuate de firmele finan ate de la buget. 
Potrivit datelor Eurostat, tendin a de declin a fost mai pronun at  în SUA (30% 
în 1981, 21% în 1991 i 10% în 2003) i în Fran a (25%, 22% i, respectiv, 11%). 
Majoritatea celorlalte ri a experimentat tendin e asem n toare. La nivelul UE-
15, ponderile respective au sc zut de la 19% în 1981 la aproape 13% în 1991 
i la 8% în 2003. Odat  cu aplicarea unui tratament mai generos pentru 

impozitarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, pe parcursul aceleia i 
perioade, importan a relativ  a celor dou  forme de politici inova ionale s-a 
modificat considerabil în favoarea stimulentelor fiscale i împotriva 
instrumentelor de finan are direct . Aceast  tendin  are avantajul c  politicile 
de sprijin în favoarea cercet rii-dezvolt rii devin tot mai neutre cu privire la zona 
tehnologiei, de i instrumentele de finan are direct  vor fi preferate în cazul unor 
zone cu efecte clar identificate de r spândire a cuno tin elor. 

Finan area direct , spre deosebire de acordarea de stimulente fiscale, are 
avantajul c  utilizarea de fonduri directe permite guvernelor s  selecteze acele 
proiecte pe care dore te s  le sus in , în timp ce stimulentele fiscale las  
alegerea proiectelor la latitudinea firmelor.  

În ceea ce prive te stimulentele fiscale, pot fi distinse mai multe 
instrumente. Astfel, toate rile OECD permit firmelor s  î i deduc  direct 
cheltuielile curente pentru cercetare-dezvoltare din venitul lor impozabil¸ i multe 
alte ri au prevederi similare, de exemplu, pentru cheltuielile curente destinate 
activit ilor de marketing i formare profesional . De asemenea, firmele au 
posibilitatea s  deduc  un procent suplimentar din cheltuielile pentru inova ie  
din baza lor de taxare.  

Combina ia optim  între stimulente fiscale i subven ii directe depinde de 
contextul particular, de obiectivele i priorit ile politicilor na ionale de inova ie. 
Chiar dac  din perspectiva sectorului de cercetare european este dezirabil un 
anumit grad de armonizare, diversitatea de sisteme din statele membre ofer , 
de asemenea, oportunitatea de a afla cât de efective sunt aceste instrumente în 
practic , oportunitate care s-a pierdut în prezent, în condi iile în care sunt colec-
tate pu ine date sistematice, iar evalu rile na ionale ocazionale ale programelor 
particulare sufer  de lipsa unei metodologii i a unui design comparabil. 
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Rezult  c  stimulentele fiscale trebuie s  fie concepute, în general, de a a 
natur  încât s  stimuleze voin a privat  de a investi f r  s  inteasc  anumite 
tehnologii, sectoare sau tipuri de firme. Cu alte cuvinte, ele trebuie s  
corespund  scopului general de �neutralitate� a sistemului de impozitare. În 
cazul tehnologiilor cu externalit i de cunoa tere semnificative, clar identificate, 
este preferat  finan area direct . 

Subinvestirea se poate datora imperfec iunilor pie ei de capital. 
Func ia general  a pie elor de capital în procesul dezvolt rii economice const  
în canalizarea resurselor financiare c tre activit ile cele mai profitabile. Întrucât 
deciziile de investire se bazeaz  pe a tept rile privind veniturile  viitoare, ele se 
bazeaz  pe informa ii incomplete despre rezultatele viitoare, implicând astfel 
incertitudine. Decizia de finan are este susceptibil  s  fie supus  la dou  tipuri 
de erori: finan area unor proiecte care e ueaz  sau refuzarea finan rii unor 
proiecte care ar putea fi profitabile. În aceast  situa ie,  o selec ie corect  a pie ei 
de capital depinde de doi factori critici: disponibilitatea informa iei i abilitatea de 
a o interpreta corect (respectiv cunoa terea). 

În ipoteza ideal  a unor pie e de capital perfecte, toate proiectele sunt 
finan ate dup  propriile lor merite. Pentru proiectele mai riscante se pl tesc 
dobânzi mai mari, astfel încât pia a se închide în stare de echilibru. În practic , 
dobânzile la credite sunt utilizate rar pentru a discrimina proiectele. 

Unele firme sunt mai afectate de restric ionarea accesului la finan area 
extern  comparativ cu altele. Pentru firmele mici, costurile de tranzac ionare pot 
fi foarte mari în raport cu volumul de finan are necesar. În cazul companiilor 
recent intrate pe pia  apar probleme suplimentare, acestea nedispunând în 
general de acumul ri de lichidit i i alte garan ii i nici de realiz ri care s  le 
asigure o bun  reputa ie  în rândul creditorilor. Mai mult, investitorii trebuie s  
in  seama de o realitate demonstrat  statistic, i anume de faptul c  multe firme 

tinere e ueaz . Mai mult, problemele cu care sunt confruntate firmele mici nou 
intrate pe pia  sunt agravate în situa ia în care pentru finan area inova iei sunt 
necesare fonduri externe. 

Ca regul  general ,  a a cum se întâmpl  în cazul altor investi ii, 
activit ile de inova ii sunt finan ate predominant din surse interne, tendin  care 
reflect  în bun  m sur  preferin a patronilor sau a managerilor de a- i p stra 
independen a i monopolul asupra companiei. Finan area extern   este 
necesar   când oportunit ile de investi ii dep esc capacitatea de autofinan are 
a firmei. Chiar i în aceste cazuri, companiile mari care s-au impus în domeniu 
prin volume mari de produse vândute se pot orienta  u or c tre pie e de 
obliga iuni publice sau c tre intermediari financiari, în cazul în care obiectivul 
investi iilor noi dep e te propria lor capacitate de autofinan are. 

Problema unui �decalaj financiar� datorat imperfec iunilor pie ei de capital 
reprezint  o preocupare specific  a firmelor mici i mijlocii. Externalit ile 
pozitive constituie un factor general care motiveaz  sprijinul public, condi ionat 
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în primul rând de meritele unui anumit proiect, i nu de cele ale firmei, iar lipsa 
accesului la finan are reclam  politici care intesc expres un anumit tip de firme. 

Liniile directoare integrate adoptate de Consiliu pentru perioada 2005-
2008 invit  statele membre s  sporeasc  i s  amelioreze investi iile în 
activitatea de cercetare-dezvoltare, în particular de c tre firmele private, i s  
faciliteze toate formele de inova ie. Problema finan rii este abordat  mai direct, 
prin invita ia de a dezvolta i de a valorifica mai bine stimulentele pentru 
dezvoltarea cercet rii-dezvolt rii private i prin invita ia de a se concentra pe 
îmbun t irea accesului la finan area intern  i interna ional . 

Statele membre s-au preocupat extensiv de aceste probleme. Toate 
statele au lansat planuri de m suri, propunând scheme îmbun t ite sau 
scheme noi, intind cel pu in unul sau mai multe moduri de finan are a inova iilor 
(granturi, stimulente în zona impozit rii i capital mixt), multe ri cuprinzând 
toate cele trei moduri.  

În cadrul m surilor noi, se observ  c  statele membre prefer  m surile 
fiscale granturilor directe. Se observ  o varietate considerabil  de m suri în 
ceea ce prive te modalitatea de aplicare a stimulentelor fiscale, toate 
instrumentele posibile fiind aplicate cel pu in de c tre un stat. Fondurile de 
capital mixt exist  în aproape toate programele na ionale. Finan area inova iei 
prin intermediul institu iilor de credit se bucur  de o aten ie mai mic  în cadrul 
m surilor de finan are a inova iilor adoptate în respectivele programe. 

Finan area activit ii inova ionale este un domeniu unde interven ia 
public  este justificat  de existen a de externalit i care afecteaz  stimulentele 
de inovare i de imperfec iuni ale pie ei financiare care afecteaz  orientarea 
resurselor c tre proiectele inovative. Interven ia public  utilizeaz  de obicei 
instrumente din categoria unuia sau mai multor tipuri de m suri: granturi directe, 
stimulente fiscale i m suri de intensificare a capitalului mixt. În ultimii ani, s-a 
înregistrat o reorientare a politicilor promovate în sfera activit ii inova ionale în 
favoarea stimulentelor fiscale i împotriva finan rii directe, tendin  confirmat  
de Programele na ionale de reform  elaborate de statele membre în 2005. 
Acestea reflect , de asemenea, importan a crescând  acordat  de autorit ile 
publice asigur rii unor industrii puternice de capital mixt. 



 

Capitolul 5 
EVOLU II PREVIZIBILE ÎN INDUSTRIA EUROPEAN  

Mersul înainte al industriei europene se poate prefigura pe baza 
principalelor tendin e desprinse din capitolele anterioare. 

În economia UE, industria reprezint  i va continua s  reprezinte o ramur  
de activitate important :  

 Industria de ine o pondere de circa  21% din totalul valorii ad ugate 
generate în UE-25, cifrat  la peste  9500 miliarde euro, în timp ce 
ponderea combinat  a celor trei ramuri de servicii (D, E, F) este de peste 
71%; restul de 8% se împarte între construc ii (aproape 6%) i agricultur  
(A - 2%). 

 În totalul for ei de munc  ocupate în UE-25 (peste 200 milioane per-
soane), industria de ine o pondere de numai 18,3%. Cele mai mari 
ponderi revin serviciilor de administra ie public  i alte servicii (F), 
respectiv 29,6% din total, i serviciilor legate de comer  (distribu ia), 
hoteluri i restaurante, transport i comunica ii, cu 25,5%. Urmeaz  indus-
tria (18,3%), activit ile financiare etc. (E) cu 14,7%,  agricultura (A) i 
construc iile (C) de inând împreun  12%. Sectorul manufacturier de ine o 
pondere de circa 29% din num rul total al angaja ilor din economia nefi-
nanciar  a UE-25. 

 Industria i serviciile de intermediere financiar  i afaceri au fost singurele 
ramuri care au înregistrat o pondere mai mare în totalul valorii ad ugate 
comparativ cu ponderea în totalul for ei de munc  ocupate, sugerând c  
aceste ramuri sunt cele mai productive (sau intensive în capital) din 
economia UE (din acest punct de vedere).  

 Industria european  r mâne un sector dominant în  schimburile 
economice interna ionale, de i ponderea UE în exporturile mondiale a 
tins s  se diminueze u or dup  1990. Produsele manufacturate 
predomin  atât la export (în jur de 90% din total la nivelul anului 2005), 
cât i la import (aproape 75% în 2005), de i ponderile respective au 
manifestat tendin e de sc dere, mai slab  la export (-2 puncte procentuale 
în intervalul 1999-2005) i mai accentuat  la import (-6 puncte 
procentuale). 

 Este o ramur  strategic  a economiilor na ionale ale tuturor rilor 
dezvoltate: practica a demonstrat c  o ar  nu poate s  dep easc  
nivelul de subdezvoltare economic  i s  asigure un nivel de prosperitate 
dezirabil pentru popula ie decât pe calea dezvolt rii industriale. 
De i în prezent are loc tranzi ia  de la o economie bazat  pe industrie la o 

economie bazat  pe servicii, conform comunicatului Comisiei privind 
impulsionarea modific rii structurale i o politic  industrial  pentru o Europ  
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l rgit , din 20 aprilie 2004, procesul actual de alocare a resurselor dinspre 
industria prelucr toare spre servicii nu trebuie s  fie confundat cu un 
proces de dezindustrializare. Interdependen a dintre sectorul de servicii i 
industria prelucr toare a crescut de-a lungul timpului, serviciile destinate 
întreprinderilor industriale reprezentând în 2000 circa 40% din PIB. Leg turile 
puternice dintre cele dou  domenii de activitate sunt rezultatul atât al 
externaliz rilor de activit i din partea industriei prelucr toare, cât i al  
dezvolt rii serviciilor asociate cu/sau legate de anumite produse. 

UE tinde s  se specializeze în industrii de medie sau înalt   tehnologie i 
cu o intensitate puternic  a utiliz rii capitalului. În acela i timp, stimularea 
modelelor de produc ie bazate pe re ele de subcontractare a contribuit la 
cre terea importan ei întreprinderilor mici i mijlocii (IMM), a c ror 
competitivitate influen eaz  performan ele marilor furnizori. 

Potrivit Reuniunii de la Lisabona 2000, vizând transformarea Uniunii 
Europene, pân  în 2010, în cea mai dinamic  i cea mai competitiv  economie 
bazat  pe cunoa tere din întreaga lume i ale c rei obiective au fost relansate 
cu prilejul sesiunii plenare a Parlamentului European din 9 martie 2005, când 
pre edintele Comisiei Europene a apreciat rezultatele ob inute în prima parte a 
perioadei ca nefiind foarte satisf c toare, cunoa terea este considerat   a fi 
un factor-cheie pentru ca Europa s  î i p streze  avantajul competitiv pe 
care îl de ine. 

Cel de al  aptelea Program-cadru pentru cercetare, dezvoltare i demon-
stra ie tehnologic  (RTD) i Programul-cadru pentru inova ie (CIP) au fost 
concepute pentru ca  firmele industriale din Europa s  fac  fa  provoc rilor cu 
care sunt confruntate în competi ia crescând  ce se manifest  pe pia a 
mondial . 

Cre terea economic  a unei ri este determinat  în mare m sur  de 
capabilitatea acesteia de a asigura o permanent  reorientare a resurselor sale 
de munc  i de capital c tre sectoare cu dinamic  receptiv  la progresele 
înregistrate în domeniul tehnologiei, precum i la schimb rile ce se manifest  în 
planul cererii de consum, evolu ie care se concretizeaz  într-un proces de 
modificare structural  esen ial pentru asigurarea progresului economic i a 
prosperit ii societ ii unei ri. 

Studiile realizate de OECD pentru anii 2000-2005 eviden iaz  faptul c  
dinamica productivit ii din diverse sectoare industriale pare s  fi avut o 
contribu ie mai important  la cre terea economic  înregistrat  pe ansamblul 
OECD comparativ cu modific rile intervenite în compozi ia structural  a 
economiei. 

Ritmul schimb rii în structura industrial  a economiilor din cadrul OECD a 
încetinit în anii �90 i anii urm tori reflectând în bun  m sur  absen a unei ten-
din e de convergen  a nivelurilor productivit ii muncii în sectoarele-
cheie. În perioada men ionat , în industria prelucr toare i anumite sectoare de 
servicii, nivelurile de productivitate s-au înscris într-o tendin  de divergen , 



 

 

356

men inându-se decalajul dintre sectoarele cu productivitate joas  i industriile 
cu productivitate înalt . În cea mai mare parte a perioadei, în majoritatea rilor 
analizate, industria minier , industria petrolului i industria utilit ilor au fost 
sectoarele cu cea mai înalt  productivitate a muncii, în timp ce sectoare cum 
sunt industria textil  i serviciile comunitare sunt sectoare cu productivitate 
joas . 

Încetinirea aparent  înregistrat  în domeniul acestor schimb ri structurale 
în anii �90 reprezint , prin urmare, un motiv de preocupare poten ial , întrucât 
aceasta ar putea semnala c  reformele structurale implementate în anii �80 i 
�90 au încetat s - i mai produc  efectele. Este astfel posibil s  fie nevoie de noi 
reforme, apte s  conduc  la înl turarea oric ror bariere care au mai r mas în 
calea schimb rii structurale i s  impulsioneze continuarea cre terii. Este posibil 
ca guvernele s  doreasc  s  implementeze politici care s  permit  mai mult  
flexibilitate în alocarea resurselor în rile lor, cum ar fi: eliminarea subven iilor 
care protejeaz  sau izoleaz  sectoare industriale ineficiente; reforme care s  
permit  eliminarea barierelor din calea liberei circula ii (intrare i ie ire) pe 
pie ele for ei de munc , pie ele produselor i pie ele financiare; o mai mare 
deschidere interna ional  care s  asigure niveluri adecvate de competi ie; 
reforme care s  impulsioneze activitatea de investi ii în cunoa tere, tehnologie 
i calificare profesional  pentru a impulsiona productivitatea i pentru a facilita 

mobilitatea lucr torilor. 
Un factor important care influen eaz  schimb rile structurale în industrie 

i în economie în general îl reprezint  competi ia interna ional . 
Aceast  evolu ie poate fi urm rit  cu ajutorul datelor statistice privind 

fluxurile comerciale interna ionale, care eviden iaz  cre terea mai rapid  a 
comer ului rilor OECD cu produse de înalt  tehnologie, comparativ cu comer ul 
cu produse de tehnologie joas . În acela i timp, unele ri OECD continu  s  
depind  de exporturile de produse de joas  tehnologie, pentru care pe pia  se 
manifest  o competi ie puternic  din partea rilor cu niveluri de venit comparativ 
mai joase, precum i o cerere cu dinamic  deseori mai redus . 

Tehnologia informa iei i comunica iilor (TIC) a avut o contribu ie esen ial  
în ultimii 20 de ani la transformarea rapid  a economiilor. În virtutea expansiunii 
rapide i puternice a industriei TIC,  aceasta a contribuit într-o m sur  
important  la modific rile care s-au produs în sectoarele care utilizeaz  
produsele i serviciile ce formeaz  împreun  categoria TIC, determinând 
totodat  modificarea structural  a economiei în ansamblul s u. Sectoarele 
produc toare de produse i servicii TIC reprezint  ele însele sectoare în care se 
înregistreaz  o evolu ie continu  tehnologic  i structural , în ciuda 
dimensiunilor la care au ajuns. 

Sectorul TIC se caracterizeaz  printr-un grad ridicat de complexitate, date 
fiind rela iile interindustriale dintre firmele din sectorul produc tor de 
echipamente, cel de programe i ulterior de memorii. Tendin a crescând  de 
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convergen  a tehnologiilor destram  frontierele dintre segmentele tradi ionale 
ale pie ei i structurile în schimbare ale pie ei de alt dat . 

Sectorul TIC este într-o propor ie important  un sector intensiv în utilizarea 
de cunoa tere i este clasificat ca o industrie de înalt  tehnologie, clasificare 
care trebuie s  fie privit  nuan at, dat  fiind varietatea mare de produse TIC de 
calit i diferite. Sectorul cunoa te un ritm rapid al progresului tehnologic, care 
are ca rezultat mic orarea ciclului de via  pentru multe produse TIC care ajung 
la maturitate i devin standardizate dup  o perioad  scurt  de timp. Sectorul TIC 
este mai inovativ decât media pe industrie, firmele din acest sector fiind mai 
active în domeniul patentelor comparativ cu firmele din alte sectoare ale 
economiei. 

În ultimii ani, tot mai mul i politicieni i lideri din cadrul industriei prelu-
cr toare in s  î i exprime opiniile i temerile legate de procesul relocalizare 
manifestat în industria prelucr toare a UE-25, de deplasare a bazei acestui 
important sector de activitate economic  dinspre UE-25 c tre alte regiuni ale 
lumii, recunoscute ca ri cu niveluri joase ale costurilor salariale i sociale, 
considerând c  aceast  tendin  este determinat  de rigiditatea reglement rilor 
de pe pia a muncii, nivelul înalt al costurilor sociale i presiunea crescând  a 
sistemului de reglementare în interiorul UE. Exist  îns  i alternativa, respectiv 
un curent de gândire potrivit c ruia pierderea de industrii intensive în 
utilizarea de for  de munc  nu va afecta viitorul Europei în aceea i m sur  
în care s-ar putea resim i, de exemplu, un proces de migra ie a sectoarelor 
de înalt  tehnologie, intensive în activitate de cercetare-dezvoltare. 

O semnifica ie deosebit  are Comunicatul adoptat de Comisia European  
la 20 aprilie 2004, men ionat mai sus, care a constatat c  �actualul proces de 
alocare a resurselor dinspre industria prelucr toare spre sectoarele de 
servicii nu trebuie s  fie confundat cu un proces de dezindustrializare�. 
Potrivit comunicatului, nu exist  dovezi care s  probeze existen a, manifestarea 
la scar  larg  a unui veritabil proces de  dezindustrializare, iar în cazurile în care 
este identificat un astfel de proces, Europa ar trebui s  reac ioneze prin ac iuni 
ferme de transfer al produc iei c tre sectoare economice bazate pe for  de 
munc  cu calificare înalt , bazate pe utilizarea din plin a inova iei i dezvoltarea 
activit ii inova ionale. 

În cadrul industriei prelucr toare a UE-25, predomin  întreprinderile 
mici i mijlocii (peste 99% din totalul firmelor i 58% din for a de munc  ocupat  
în cadrul ramurii). 

Întreprinderile mari au reprezentat peste 50% din valoarea ad ugat  
creat  în 12 din 24 diviziuni NACE. S-au înregistrat niveluri foarte înalte, de cel 
pu in 80% din valoarea ad ugat , în industria de prelucrare a i eiului, 
cocsificarea c rbunelui i tratarea combustibililor nucleari (92,4% din valoarea 
ad ugat  i 88,7% din for a de munc  ocupat ), produc ia de autovehicule (88% 
i, respectiv, 83%), produse din tutun (82% i, respectiv, 86,5%), produc ia de 

alte mijloace de transport (81,4%, respectiv 73,7%). Cele mai sc zute niveluri s-
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au înregistrat în sectorul de reciclare a produselor (11,5%, respectiv 9,3%), 
industria lemnului (21,3%, respectiv 15,8%), produse din metal (22,6%, 
respectiv 17,8%), piel rie  (23,6%, respectiv 19,9%). Firmele mari au înregistrat 
aproape exclusiv cele mai înalte niveluri ale productivit ii aparente a muncii 
atunci când se compar  diferite clase de firme dup  m rime în interiorul 
industriei manufacturiere (fac excep ie produsele textile i produsele din tutun). 

Structura comer ului cu m rfuri al UE-25 eviden iaz  ponderea 
predominant  a produselor industriei prelucr toare, atât la export (în 
prezent ea se situeaz  la circa 90%, tendin a fiind de u oar  sc dere, de la 
92,3% din exportul total de m rfuri al UE-25 în 1999), cât i la import  (aceast  
pondere a înregistrat o tendin  de sc dere comparativ mai accentuat : de la 
80,8% din totalul  importurilor de m rfuri ale UE-25 în anul 1999 la 74,7% în 
2005).  Aceast  reducere s-a datorat aproape în întregime cre terii importurilor 
de produse ale industriei extractive, care includ i ei brut i gaze naturale  
(sec iunea C în clasificarea produselor dup  activit i - CPA), cu peste 5 puncte 
procentuale, la 17,0%. 

În totalul exportului de produse manufacturate, care de in circa 90% din 
totalul exportului de m rfuri al UE-25, un num r de numai 4 grupe de produse 
de in ponderi majoritare, respectiv (în ordinea descresc toare a m rimii 
ponderilor individuale): 

 echipamente electrice i optic  - 19,3%; 
 mijloace de transport - 18,4%;  
 produse chimice i fibre sintetice - 16,4%;  
 ma ini i echipamente - 15,9%. 

Aceste patru grupe de produse cumuleaz  o pondere de 70% din totalul 
exportului de produse manufacturate al UE-25, respectiv aproape 78% din 
exportul total de m rfuri al grup rii. Toate celelalte grupe de produse 
manufacturate, cu dou  excep ii, înregistreaz  ponderi individuale de sub 4% 
(cele dou  excep ii sunt: metale de baz  i produse din metal  - 6,4% i produse 
alimentare, b uturi, tutun - 5,3%). 

În totalul importului de produse manufacturate, care de ine circa 74,7% 
din totalul importului de m rfuri al UE-25, cele mai mari ponderi sunt de inute de 
urm toarele trei grupe de produse:  

 echipamente electrice i optic  - 28,7% (respectiv circa 38,4% din importul 
total de m rfuri al grup rii);  

 mijloace de transport - 13,2%;  
 produse chimice i fibre sintetice - 11,3%.  

Aceste trei grupe de produse, care ocup  acelea i locuri i în cazul 
exportului, concentreaz  53,2% din importul total de produse manufacturate 
al UE-25, corespunzând unei ponderi de 71,2% din importul total de m rfuri al 
grup rii. Celelalte grupe de in toate ponderi cu o cifr : � 3 grupe de in între 8,9% 
i  7,9% - textile i produse textile;  metale de baz  i produse din metal;  ma ini 
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i echipamente - cumulând 25% din importul de produse manufacturate analizat; 
� o grup  de ine peste 5% - produsele alimentare, b uturile i tutunul (5,2%); � 
restul de 7 grupe de in sub 5%: alte produse manufacturate  4,4%; prelucrare 
i ei, c rbune, combustibili nucleari 3,8%; celelalte 5 grupe de in între 2,3% i 

1,1% fiecare. 
Soldul balan ei comerciale cu produse manufacturate a r mas  

neschimbat în intervalul 1999-2004, cifrându-se la  108827 milioane euro la 
nivelul ultimului an al intervalului, ultimul pentru care dispunem de date, 
corespunzându-i o rat  de acoperire a importului prin export de 114,1%. 

Grupele care au înregistrat cele mai mari excedente comerciale au fost 
(în milioane euro):  

 ma ini i echipamente - 78899;  
 mijloace de transport - 60190;  
 produse chimice i fibre sintetice - 57082.  

Aceste 3 grupe au cumulat un excedent comercial de 196171 milioane 
dolari, dep ind cu 80% excedentul comercial înregistrat pe ansamblul 
exportului de produse manufacturate.  

Celelalte grupe care au înregistrat excedente comerciale, în num r de 4, 
au fost (în ordinea descresc toare a excedentului):  

 alte produse minerale nemetalice - 7532;  
 celuloz , hârtie, edituri, poligrafie, reproducerea pe supor i a înregistr rilor 

- 6719;   
 produse alimentare, b uturi, tutun - 6354;  
 cauciuc i mase plastice - 4467.  

Aceste 4 grupe au însumat un excedent de 25072 milioane euro, 
reprezentând 23% din excedentul total înregistrat de exportul de produse 
manufacturate al UE-25. 

Grupele la care s-a înregistrat deficit comercial au fost, în ordinea 
m rimii deficitului (milioane euro):  

 echipamente electrice i optic  - -51318 (aproape 46% din deficitul 
cumulat); 

 textile i produse textile - -34967 (31%), cele dou  grupe însumând 
aproape 77% din suma deficitelor);  

 urmeaz : alte produse manufacturate  - -7272;  metale de baz  i produse 
din metal - -7236;  piele i produse din piele - -5935;  prelucrare i ei, 
c rbune, combustibili nucleari - -4291; lemn i produse din lemn - -1398. 
În ceea ce prive te rata de acoperire a importului prin export, pe 

ansamblul comer ului cu produse manufacturate, aceasta a fost de 114,1%, cele 
mai ridicate niveluri înregistrându-se la urm toarele grupe: ma ini i 
echipamente - 229,0%; alte produse minerale nemetalice - 192,6; produse 
chimice, fibre sintetice - 165,3%; mijloace de transport - 159,1%; celuloz , hârtie, 
edituri, poligrafie, reproducerea pe supor i a înregistr rilor - 156,8%; urmate de  
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cauciuc i mase plastice - 126,3%; produse alimentare, b uturi, tutun - 115,8%. 
La grupele deficitare, cea mai mic  rat  de acoperire s-a înregistrat la textile i 
produse textile (49,2%), iar cea mai ridicat  rat  s-a înregistrat la metale de baz  
i produse din metal (88,6%). 

Un aspect important îl reprezint  cre terea importan ei rela iilor 
comerciale dintre UE i R.P. Chinez . Situat  pe locul 3, cu o pondere în 
cre tere la exportul UE, la 4,7% de la 2,8% în 1999, China se plaseaz  între 
principalii furnizori ai pie ei UE-25, dup  SUA, cu cre teri semnificative ale 
ponderilor individuale (+5,3%) la 12,3% . China devine astfel cel de al doilea 
partener comercial al UE-25; importurile din aceast  ar  constau îns , în 
general din bunuri de consum a c ror fabrica ie consum  mult  for  de munc  
(în principal textile, îmbr c minte), dar se înregistreaz  i o cre tere rapid  a 
nivelului importurilor de produse intensive în tehnologie i cunoa tere, cum sunt 
produsele electronice, calculatoarele i aparatura de birou. 

Investi iile i relocalizarea produc iei în str in tate reprezint  elemente-
cheie în strategiile corporatiste de competitivitate. Globalizarea implic  i o 
tendin  crescând  de interna ionalizare a activit ilor de cercetare-dezvoltare 
desf urate de filialele firmelor multina ionale în diverse p r i ale lumii. 
Interna ionalizarea activit ilor de cercetare-dezvoltare este determinat  de 
dou  motive: adaptarea produselor la pie ele locale din exterior i accesarea 
cuno tin elor superioare în loca ii dispunând de un volum important de personal 
din domeniul tiin ei i tehnologiei i sisteme de inova ie favorabile. 

Globalizarea industriei se poate caracteriza astfel prin trei activit i 
principale: comer  interna ional, investi ii str ine directe i activit i de cercetare-
dezvoltare. Sectorul TIC contribuie într-o propor ie semnificativ  la tendin a de 
cre tere a specializ rii interna ionale prin produc ia i serviciile sale i este 
posibil ca acesta s  fie sectorul industrial cel mai interna ionalizat. Utilizarea TIC 
a f cut posibil ca informa iile i cunoa terea s  fie codificate, standardizate i 
digitalizate, permi ând o specializare în adâncime i fragmentarea procesului de 
produc ie. Ca rezultat, lan ul valoric al produc iei unui produs poate fi distribuit 
pe diferite ri în func ie de avantajul comparativ de inut în domeniul produc iei 
în diverse etape ale acesteia. 

Noile state membre de in avantaj comparativ în sectoare intensive în 
utilizarea for ei de munc . Existen a unui important capital uman i apropierea 
de re elele de cercetare-dezvoltare din UE ar putea favoriza, într-un timp destul 
de scurt, o cre tere a calit ii produselor i a gradului de complexitate a 
serviciilor TIC în noile state membre, contribuind în continuare la cre terea   
avantajului comparativ în domeniul produselor intensive în cunoa tere. 

Activit ile de cercetare-dezvoltare relocalizate în afara rii de 
origine urm resc în general dou  obiective, i anume: adaptarea produselor la 
specificul pie ei locale i asigurarea serviciilor de între inere pentru clien i. 
Interna ionalizarea activit ilor de cercetare-dezvoltare nu este scutit  de 
costuri, fiind adesea asociat  cu costuri ascunse datorate echipamentelor 
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intensive în utilizarea de capital, precum i organiz rii i controlului transferului 
i distribu iei cuno tin elor între diverse loca ii i unit i de cercetare-dezvoltare 

sau costurilor legate de protec ia cuno tin elor vitale pentru firmele novatoare.  
S-a constatat c  cea mai mare parte a activit ii de cercetare-

dezvoltare desf urat  în UE în industria TIC este localizat  în UE i nicio 
ar  nu inventeaz  în afara UE mai multe aplica ii de patente ca în interiorul UE. 

Au fost efectuate studii de caz care eviden iaz  faptul c  loca ia preferat  
pentru activit ile de cercetare legate de industria TIC este ara de origine. 
Tendin a crescând  de interna ionalizare a activit ii de cercetare-dezvoltare 
care se manifest  în prezent vizeaz  în principal înfiin area de capacit i în SUA 
i Japonia, în timp ce localizarea pe alte pie e, în afara Triadei, este în general 

orientat  spre pia . Un aspect important care se impune a fi subliniat este c  
firmele prefer  s  desf oare activitatea de cercetare-dezvoltare care ine de 
strategia de dezvoltare în ara de origine, unde costurile de coordonare i control 
sunt mai joase i unde accesul la for a de munc  superior calificat  i la sisteme 
de inova ie este mai facil. 

Reparti ia geografic  a produc iei de TIC ofer  un peisaj în schimbare, 
reflectând impactul globaliz rii. Asist m la cre terea ponderii rilor din Asia atât 
în produc ia total  de produse TIC, cât i în cea de servicii TIC, fenomen care 
are drept cauz  nu numai succesele firmelor emergente din aceste ri, dar i 
rezultatul relocaliz rii produc iei TIC dinspre SUA i UE. Schimb rile înregistrate 
în peisajul industriei TIC reflect  modific ri în sfera avantajului comparativ, iar 
evolu ia în plan tehnologic  favorizat  par ial de TIC a facilitat fragmentarea 
proceselor de produc ie i a lan ului valoric al produselor în func ie de avantajul 
comparativ în diferite loca ii.  

În cifre, UE-15, Japonia i SUA i-au diminuat ponderea cumulat  în 
totalul fabrica iei de produse TIC cu 25% (sau cu 20 puncte procentuale) în 
intervalul 1990-2002, de la peste 80% la pu in peste 60%. Cea mai mare parte 
a pierderii înregistrate de ponderea cumulat  a celor trei ri a fost câ tigat  de 
R.P. Chinez  (12,2%) i alte ri din Asia i în primul rând R. Coreea (6,2%), 
Taiwan (4%), Malaysia (3,9%) i Singapore (3,7%). 

Din cele de mai sus rezult  c  cele mai multe relocaliz ri care au avut loc 
se refer  la produc ia de produse sau piese standardizate i mature i unde 
produc ia este intensiv  în utilizarea for ei de munc  i pretabil  în propor ie 
însemnat  la economii de scal . Activit ile relativ intensive în cunoa tere tind 
s  fie localizate în UE. Activit ile de cercetare-dezvoltare strategic  sunt 
localizate în ara de origine, în apropierea produc iei de produse intensive în 
cunoa tere. UE de ine avantaje comparative în produc ia produselor intensive 
în cunoa tere, dat fiind accesul mai bun la capital uman i condi ii generale 
favorabile activit ii de cercetare-dezvoltare i inova ie. 

UE reprezint  o loca ie preferat  pentru produc ia produselor cu 
intensitate înalt  a utiliz rii de cunoa tere, cum sunt instrumentele tiin ifice 
i proiectarea chip-urilor i a altor componente electronice de înalt nivel 
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tehnologic, în timp ce produc ia de mas  de chip-uri a fost deja relocalizat  într-
o propor ie însemnat  în rile cu costuri joase. Industria echipamentelor de 
telecomunica ii ofer  un exemplu privind maniera în care se împarte lan ul valorii 
ad ugate a produselor între diferite loca ii. Concuren a puternic  ce se 
manifest  pe pia a comunica iilor mobile a for at firmele americane i europene 
s  subcontracteze fabrica ia de telefoane mobile cu produc torii asiatici, în timp 
ce cea mai mare parte a activit ilor de cercetare-dezvoltare este concentrat  în 

rile de origine. Produsele aflate în stadiile târzii ale ciclurilor de via  în 
industriile produc toare de ma ini de birou i calculatoare, receptoare de radio 
i televiziune, valve i tuburi electronice sunt intensive în dimensiuni de scal  i, 

prin urmare, sunt candidate pentru relocalizare c tre rile cu costuri joase. 
rile est-europene s-au manifestat ca o alternativ  puternic  la 

localizarea produc iei de TIC în Asia, date fiind avantajele oferite în domeniul 
ofertei substan iale de capital uman de calificare ridicat  i la costuri salariale 
joase comparativ cu UE-15. Îndeosebi industriile TIC din Estonia, R. Ceh , 
Ungaria i Polonia  s-au dovedit a fi de succes i au înregistrat avantaje 
comparative în produc ia de calculatoare, fire izolate, echipamente de 
telecomunica ii i receptoare de radio i televiziune. 

Principalele puncte forte pe care le de ine UE atât din punct de vedere 
tehnologic, cât i din punct de vedere al dezvolt rii industriale în domeniul TIC 
sunt: telecomunica ii tradi ionale i infrastructura IP; computerizare încorporat ; 
micro i nanoelectronic  i microsisteme; sisteme integratoare �Smart�; con inut 
audiovizual multicultural. 

Competitivitatea UE în domeniul TIC include amenin ri provenind din 
urm toarele direc ii: asimilarea lent  a noilor tehnologii de c tre utilizatori; 
cre terea investi iilor în economiile emergente, tendin  ce conduce la 
realocarea activit ilor generatoare de valoare ad ugat ; expansiunea continu  
a domina iei SUA în domeniul industriei calculatoarelor i gradul ridicat de 
inovativitate al firmelor americane; existen a unor ni e tehnologice puternice 
ocupate de companiile japoneze. 

Date fiind aceste amenin ri, Europa î i poate men ine i spori nivelul de 
competitivitate în domeniul TIC prin dezvoltarea propriei capabilit i de a  
dezvolta tehnologii de frontier  i de a facilita cererea pentru astfel de tehnologii 
pe pie e lider poten iale, în contextul modelului social european. 

În contextul procesului de la Lisabona, statele membre sunt invitate �s  
faciliteze difuzarea i utilizarea TIC i s  construiasc  o societate informatizat  
atotcuprinz toare� (Guideline nr. 9) i s  încurajeze �dezvoltarea unor industrii 
puternice de TIC i con inut informatic�. 

În Comunicarea Comisiei Europene �i2010 - O societate informatic  
european  pentru cre tere i ocupare a for ei de munc � sunt cuprinse o serie 
de ini iative de politici orientate atât c tre sectorul cererii, cât i c tre sectorul 
ofertei de TIC, politici care ar putea contribui la îmbun t irea în continuare a 
competitivit ii sectorului TIC în UE. În acest document sunt subliniate trei 
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priorit i pentru politicile vizând societatea informatic  european  i media: 
realizarea unui spa iu european unic al informa iei, intensificarea inova iei i a 
investi iilor în TIC i realizarea unei societ i informa ionale europene 
cuprinz toare. 

Cercetarea-dezvoltarea reprezint  un factor-cheie pentru inova ie în 
domeniul TIC i, prin urmare, pentru competitivitate. În ceea ce prive te 
intensitatea activit ii de cercetare-dezvoltare (calculat  ca un raport între 
cheltuielile de cercetare-dezvoltare efectuate în sectorul afacerilor cu TIC i 
produc ia total  de TIC), pozi ia UE este de natur  s  produc  îngrijorare. 
Intensitatea activit ii de cercetare-dezvoltare în sectoarele TIC în UE 
echivaleaz  cu mai pu in de jum tate comparativ cu SUA i Japonia. Cu alte 
cuvinte, UE se situeaz  cu mult în urma SUA i a Japoniei. Este totu i important 
de semnalat faptul c , în UE, investi iile în activitatea de cercetare-dezvoltare 
sunt puternic concentrate în firme mai mari, precum i faptul c , în cazul UE, 
companiile care investesc în activitatea de cercetare-dezvoltare investesc mai 
mult în compara ie cu concuren ii lor din afara UE. 

Din perspectiva tendin elor generate în plan social, se consider  c  efortul 
de cercetare-dezvoltare ar fi mai eficient în Europa dac  s-ar lua în considerare 
specificitatea societ ilor europene, cerin ele lor specifice curente i previzibile: 
incluziunea, diversitatea lingvistic , îmb trânirea popula iei, disponibilul 
important de for  de munc  cu educa ie superioar , valorile specifice (cum sunt 
protec ia mediului, protec ia consumatorului, protec ia dreptului la via a privat  
i securitatea). Un rol important îl va avea capacitatea Europei de a dezvolta 

sinergii cu urm torul val de noi tehnologii, care, în opinia unor speciali ti, va fi 
antrenat de biotehnologie, bioelectronic , nanotehnologie i industria 
materialelor noi, sectoare în care industriile TIC ar putea descoperi noi 
oportunit i de cre tere. 

Un activ esen ial pentru companiile UE în numeroase sectoare cu putere 
de antrenare, cum sunt industria auto, industria echipamentelor medicale, a 
echipamentelor de telecomunica ii i unele produse electronice de larg consum 
(de exemplu, sistemele audio-video terminale), îl constituie succesul 
computeriz rii încorporate. 

În ceea ce prive te sectorul european al serviciilor de telecomunica ii, 
competitivitatea acestuia va depinde substan ial de evolu ia cadrului de 
reglementare i de tipul de inova ie care va fi promovat pe diverse segmente ale 
pie ei telecomunica iilor. Existen a pie ei unice, punctele forte ale industriei UE 
produc toare de echipamente de telecomunica ii i de servicii mobile i de re ea, 
ca i eforturile considerabile de promovare a accesului la comunica iile pe band  
larg  sunt toate în sprijinul ideii c  politicile pot juca un rol important în 
asigurarea competitivit ii sectorului în viitor. 

Un factor important pentru cre terea performan ei economice îl reprezint  
inova ia. Aceasta influen eaz  cre terea economic  atât la nivel microeconomic 
(permite firmelor s  satisfac  cerin e din ce în ce mai specializate ale 
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consumatorilor i s  î i îmbun t easc  nivelul de competitivitate pe plan intern 
i extern), cât i la nivel macroeconomic, poten ând performan a factorilor 

capital, for  de munc  i productivitatea multifactorial . Activitatea 
inova ional  este în prezent în centrul activit ii economice. 

Un rol foarte important în dezvoltarea activit ii inova ionale revine 
finan rii. Inova ia reclam  angajarea de resurse, care la rândul lor necesit  
finan are. 

În anul 2004 Comisia European  a realizat un studiu privind inova ia în 
cadrul Comunit ii, bazat pe chestionarea unui e antion reprezentativ de firme. 
La întrebarea referitoare la factorii care frâneaz  inova ia au prevalat 
urm toarele opinii: - �costurile legate de inovare sunt prea mari� - 21% din firmele 
investigate; existen a �unor riscuri economice excesive� i �lipsa unor surse 
adecvate de finan are� - 15% din firme.  În toate variantele, se înregistreaz  în 
general ponderi mai mari în cazul firmelor cu activitate de inovare comparativ cu 
cele f r  inovare. Analiza comparativ  pe sectoare eviden iaz  diferen e 
surprinz tor de mici. Cifrele sunt aproape egale atât pentru industria 
prelucr toare, cât i pentru industria serviciilor. 

Totu i accesul la surse adecvate de finan are reprezint  o problem  mai 
mare în rândul firmelor mici (16%) comparativ cu firmele mijlocii (13%) i mai 
ales cu firmele mari (10%). Problemele intr rii pe pia a creditelor privesc în mai 
mare m sur  firmele mici, acestea putând oferi, de exemplu, mai pu ine garan ii. 

În rândul firmelor cu activitate inovatoare, studiul men ionat constat  c , 
în perioada 1998-2000, ponderea total  a firmelor care au beneficiat de sprijin 
financiar public era de 29%, structura pe sectoare de activitate eviden iind o 
pondere mult mai mare a industriei (35%) comparativ cu cea a serviciilor (19%). 
Observa ia potrivit c reia ponderea companiilor care beneficiaz  de sprijin 
financiar public mai înalt se înregistreaz  în industrie se aplic  atât autorit ilor 
locale, cât i celor regionale, guvernelor na ionale i Uniunii Europene. 

Sprijinul public poate veni sub diverse forme: m suri directe de tipul 
granturilor i împrumuturilor, stimulente fiscale pentru activitatea de cercetare-
dezvoltare, m suri privind utilizarea capitalului de risc.  

La nivel de ar , se înregistreaz  o mare varietate de mix de politici. Ca o 
observa ie general , se eviden iaz  o tendin  de regres al ponderilor de inute 
de cheltuielile de cercetare-dezvoltare efectuate de firmele finan ate de la buget. 
Potrivit datelor Eurostat, tendin a de declin a fost mai pronun at  în SUA (30% 
în 1981, 21% în 1991 i 10% în 2003) i în Fran a (25%, 22% i, respectiv, 11%). 
Majoritatea celorlalte ri au experimentat tendin e asem n toare. La nivelul UE-
15, ponderile respective au sc zut de la 19% în 1981 la aproape 13% în 1991 
i la 8% în 2003.  

Finan area direct , spre deosebire de acordarea de stimulente fiscale, are 
avantajul c  utilizarea de fonduri directe permite guvernelor s  selecteze acele 
proiecte pe care dore te s  le sus in , în timp ce stimulentele fiscale las  
alegerea proiectelor la latitudinea firmelor.  
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Un aspect important care merit  s  fie avut în vedere  îl reprezint  
provocarea pe care o reprezint  pentru UE economia chinez , aflat  în plin  
ascensiune.  

În ultimul sfert de secol, R.P. Chinez  a devenit o prezen  major  în 
economia interna ional , impunându-se în continuare ca un actor important în 
rela iile economice interna ionale, inclusiv în rela iile cu UE. 

Transform rile orientate spre pia  ini iate în ultima parte a anilor  �70 au 
creat condi ii prielnice pentru cre terea  economic  i pentru integrarea 
progresiv  a Chinei în economia interna ional . Realizarea gradual  a condi iilor 
specifice economiei de pia  a permis actorilor economici s  exploateze 
avantaje comparative derivate dintr-o diviziune a muncii mai ra ional  fa  de 
cea existent  anterior. 

Rela iile economice dintre R.P. Chinez  i Europa intr  în prezent într-o 
nou  er , la aceasta contribuind dou  evenimente majore, respectiv:  

 aderarea Chinei la OMC în decembrie 2001 i implementarea protocolului 
de aderare, ceea ce a avut ca efect schimbarea pozi iei acestei ri în 
economia global ; 

 l rgirea i integrarea a zece noi state membre în mai 2004, cu impactul 
s u asupra structurilor economice europene. 
Ca urmare, au fost demontate un num r important de bariere institu ionale 

în calea schimburilor i a investi iilor i au ap rut noi oportunit i de schimburi i 
investi ii. Se preconizeaz  ca aceste modific ri s  favorizeze apari ia unor noi 
modele în diviziunea interna ional  a muncii, concomitent cu apari ia unor 
presiuni serioase în direc ia schimb rilor structurale în toate economiile 
europene. 

O economie înfloritoare în R.P. Chinez   ofer  un mare poten ial comercial 
i importante oportunit i de investi ii pentru firmele europene. 

În  ultimii 25 de ani, economia R.P. Chineze a înregistrat o evolu ie specta-
culoas , crescând într-un ritm mediu anual de 9,0% în perioada 1979-2002, 
când p r i din aceast  economie s-au integrat puternic în sistemele de produc ie 
global . R.P. Chinez  a înregistrat o diminuare semnificativ  a marilor decalaje 
de dezvoltare fa  de economiile industrializate, în condi iile în care totu i 
segmente importante ale economiei rii analizate, amplasate cu deosebire în 
provinciile foarte s race din vest, continu  s  fie subdezvoltate. A adar, China 
mai are de parcurs un drum lung, dar are toate ansele s  p streze caden a 
evolu iei din ultimii ani. 

Ascensiunea Chinei în economia global  reprezint  o provocare extraordi-
nar  pentru actualul model de specializare i diviziune a muncii. R.P. Chinez  
devine tot mai mult o destina ie preferat  pentru investi ii str ine directe în lumea 

rilor în curs de dezvoltare i se transform  într-un centru al industriei 
manufacturiere pentru o serie întreag  de produse. Ca urmare, aceast  ar  
absoarbe mari cantit i de produse intermediare, care reprezint  inputuri pentru 
propria produc ie de export. Pe m sur  ce î i va ameliora structura industrial , 
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R.P. Chinez  va deveni inevitabil, într-un viitor nu prea îndep rtat, un partener 
tot mai important în comer ul global. 

În ultimii ani, rela iile economice dintre R.P. Chinez  i Europa s-au 
intensificat, reflectând în parte condi iile favorabile de produc ie din China i 
pie ele interne în cre tere. China a devenit cel mai important partener comercial 
neeuropean al UE, dup  SUA, i cel mai important din Asia. Potrivit Eurostat, 
ponderea important  a Chinei se bazeaz  pe volumul important al importurilor 
pe care UE le efectueaz  din China. Din punct de vedere al exporturilor, 
principalul partener asiatic al Europei r mâne Japonia. Competen a crescând  
a Chinei în domeniul industriei manufacturiere exercit  deja presiuni evidente în 
domeniul competitivit ii asupra economiilor industriale din UE i în special 
asupra economiilor noilor state membre i rilor candidate. 

R.P. Chinez  i-a intensificat pozi ia în comer ul global, devenind al 
patrulea mare exportator i al treilea mare importator de m rfuri. Cererea 
puternic  provenind din China a contribuit la cre terea pre urilor pentru produse 
de baz  i materii prime i a stimulat cre terea global . Exportul de ine o 
pondere mare în PIB-ul Chinei (31% în 2003), reflectând par ial locul important 
ocupat în exportul rii de activit ile de prelucrare (echivalând cu aproape 
jum tate din comer ul exterior al acesteia). China import  produse intermediare 
care sunt apoi supuse unor procese de prelucrare intensive în manoper , dup  
care sunt exportate ca produse finite sau produse prelucrate în continuare, ceea 
ce determin  volume mari de import i export. Contribu ia activit ilor de 
prelucrare la PIB este îns  comparativ joas . 

Exporturile UE c tre aceast  ar  au crescut, în perioada 1995-2002, într-
un ritm mediu anual de 9%, în timp ce importurile UE din aceast  ar  au crescut 
într-un ritm anual mai mare, i anume de 14,4%. Rela iile comerciale dintre UE 
i R.P. Chinez  se caracterizeaz  prin deficit în cre tere, determinat de mai mul i 

factori, printre care: strategia viguroas  orientat  c tre export promovat  de 
China, dezvoltarea proiectelor europene de investi ii în aceast  ar , cre terea 
activit ilor de prelucrare în cadrul exportului. 

Un rol important în dezvoltarea economic  a Chinei îl au investi iile str ine 
directe. Întreprinderile realizate prin investi ii str ine directe reprezint  for a 
motoare în procesul de modernizare a industriei chineze, asigurând cuno tin e 
tehnologice i organiza ionale noi, ca i accesul pe noi pie e. China a dovedit o 
mare putere de atrac ie a investi iilor str ine directe, devenind în prima parte a 
anilor �90 principala destina ie din rândul rilor în curs de dezvoltare. 
Întreprinderile realizate prin investi ii str ine directe au un impact deosebit de 
puternic în domeniul produc iei de echipamente electronice i telecomunica ii 
(73% din produc ia sectorului), ma ini de birou (62%), produse din piele i 
articole sport (53%), mobil  (47%), haine i produse din plastic (42%). 

Transform rile petrecute în China în procesul reformelor i al dezvolt rii 
economice rapide s-au produs paralel cu o cre tere sensibil  a avantajelor 
comparative relevate. În timp ce, în anii �80, cea mai mare parte a exporturilor 
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Chinei consta din produse intensive în resurse, de nivel tehnologic sc zut i 
intensive în manoper , la mijlocul anilor �90 structura exportului acestei ri era 
deja mult schimbat . Totodat  a avut loc o cre tere evident  a competitivit ii, 
inclusiv la produse de nivel tehnologic mediu, produse cu grad sporit de 
intensivitate a capitalului, produse mai complexe, cum sunt cele din domeniul 
tehnologiei informa iei i comunica iilor. În mare parte, astfel de progrese deriv  
din leg turile cu investi ii efectuate de companiile transna ionale, care practic  
relocalizarea produc iei în scopul valorific rii avantajelor oferite de alte ri din 
punct de vedere al resurselor i costurilor. 

Provocarea pe care o reprezint  industrializarea Chinei prezint  o 
importan  deosebit  pentru noile state membre. Asem narea structurilor 
schimburilor ar putea reprezenta un indicator al competi iei pe care acestea o 
înfrunt  pe pia . De exemplu, UE-15 este cea mai important  pia  pentru 
exporturile provenind din R. Ceh , Polonia, Ungaria i Turcia, ri care resimt tot 
mai mult, pe aceast  pia , concuren a Chinei. 

Prezen a tot mai mare a Chinei în rela iile interna ionale a adus o nou  
calitate în competi ia global  cu economiile industrializate mature. Analiza 
exporturilor Chinei c tre Europa arat  c , pe lâng  costul sc zut al for ei de 
munc , se înregistreaz  i o presiune concuren ial  din partea Chinei în 
domeniul competitivit ii produselor de nivel tehnologic superior i bazate pe 
cunoa tere. Impunerea Chinei în comer ul interna ional este legat  de o politic  
industrial  clar  a transferului de cunoa tere în succes economic pentru 
companiile na ionale. China a manifestat un interes deosebit pentru a atrage 
companiile str ine la accelerarea procesului de dep ire a decalajelor. Totodat  
a implementat instrumente prin care s  se împiedice preluarea companiilor 
na ionale i s  se stimuleze societ ile mixte. 

Confruntate cu competi ia Chinei, noile state membre i rile candidate 
au fost pân  acum în stare s  ofere centre de relocalizare atractive mai 
apropiate. Pentru a face fa  provoc rii pe care continu  s  o reprezinte China, 
pentru aceste ri are o importan  crucial  ameliorarea în continuare a 
performan ei economiei cunoa terii în noile state membre, ca i mai buna 
sincronizare a structurilor UE-15 cu cele ale noilor state membre. 
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INTRODUCERE 

Sursele regenerabile de in un poten ial energetic important i ofer  
disponibilit i nelimitate de utilizare pe plan local i na ional. Valorificarea surselor 
regenerabile de energie se realizeaz  pe baza a trei premise importante conferite 
de acestea, i anume accesibilitate, disponibilitate i acceptabilitate. 

Sursele regenerabile de energie asigur  cre terea siguran ei în alimentarea 
cu energie i limitarea importului de resurse energetice, în condi iile unei dezvolt ri 
economice durabile. Aceste cerin e se realizeaz  în context na ional, prin 
implementarea unor politici de conservare a energiei, cre tere a eficien ei 
energetice i valorificare a superioar  a surselor regenerabile. 

Cre terea cererii de energie regenerabil  în rile industrializate genereaz  
economii de scar , creând premisele difuz rii tehnologiilor specifice în economiile 
cu resurse economice mai pu in abundente. Cu toate eforturile f cute în direc ia 
promov rii pe pia  a tehnologiilor neconven ionale, r mân numeroase obstacole 
ce trebuie dep ite. Acestea includ raritatea resurselor economice, interesul limitat 
în a furniza energie celor s raci i insuficienta con tientizare a faptului c  resursele 
regenerabile pot contribui la materializarea diferitelor dimensiuni ale dezvolt rii 
durabile.  

Costurile tehnologiilor de valorificare a energiei regenerabile r mân ridicate, 
în pofida tendin ei continue de sc dere a acestora. Unele forme de energie au 
devenit deja competitive în anumite condi ii ale pie ei. Cu toate acestea, este nevoie 
de reducerea în continuare a pre urilor energiei regenerabile pentru ca aceasta s  
poat  concura cu alternativele mai pu in costisitoare oferite de combustibilii fosili. 
Nu trebuie uitat , în acest context, includerea în semnalele tarifare a valorii 
beneficiilor ecologice i sociale ale energiei regenerabile. 

Promovarea resurselor regenerabile de energie presupune existen a unor 
instrumente economice de pia  i de reglementare coerente i eficace. Penetrarea 
pe pia  a noilor tehnologii neconven ionale necesit  eliminarea barierelor 
comerciale i investi ionale existente între ri. Vital  este, de asemenea, crearea 
unei pie e specifice a tehnologiilor de exploatare a resurselor regenerabile de 
energie. Din aceast  perspectiv , statul poate interveni prin mecanismele de care 
dispune pentru cre terea competitivit ii surselor reînnoibile de energie.  

În Uniunea European , prin Directiva privind promovarea electricit ii din 
surse regenerabile de energie pe pia a intern  de electricitate (2001/77/EC) s-a 
stabilit pentru anul 2010 o int  indicativ  de 22,1% din consumul brut de 
electricitate al celor 15 (la acea vreme) state ale Uniunii, pentru electricitatea 
rezultat  din surse regenerabile. Principalele direc ii de ac iune înscrise în aceast  
directiv  constau în: 

 cre terea gradului de valorificare a surselor regenerabile de energie în 
produc ia de energie electric  i termic ; 

 stabilirea unei cote- int  privind consumul de energie electric  produs  din 
surse regenerabile de energie, în mod diferen iat de la o ar  la alta; 
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 adoptarea unor proceduri adecvate pentru finan area investi iilor în sectorul 
surselor regenerabile de energie; simplificarea i adecvarea procedurilor 
administrative de implementare a proiectelor de valorificare a surselor 
regenerabile de energie; 

 accesul garantat i prioritar la re elele de transport i distribu ie de energie; 
 garantarea originii energiei produse pe baz  de surse regenerabile de 

energie. 
Se solicit , de asemenea, statelor membre s  stabileasc  i s  îndeplineasc  

anumite obiective în domeniu, conforme cu directiva anterior men ionat  i cu 
prevederile Protocolului de la Kyoto. Pentru noile state membre, obiectivele 
indicative sunt prev zute în Tratatele de aderare: inta de 22,1% în anul 2010, 
stabilit  ini ial pentru cele 15 state membre, a devenit 21% pentru Uniunea format  
din 25 de state. 

În programul de ac iune �Energie inteligent  pentru Europa�, obiectivul 
fundamental const  în cre terea ponderii surselor regenerabile în produc ia total  
de energie electric . 

Implementarea m surilor înscrise în Cartea verde prin programul ALTENER 
urm re te accelerarea procesului de valorificare a poten ialului energetic al surselor 
regenerabile. 

Comisia European  a ini iat, astfel, în iulie 2002, propunerea de promovare 
a produc iei combinate de energie electric  i termic  pe baz  de combustibili fosili 
i de valorificare a surselor regenerabile de energie i a de eurilor. 

Exploatarea surselor regenerabile de energie confer  garan ia unor premise 
reale de realizare a obiectivelor strategice privind cre terea siguran ei în 
alimentarea cu energie pe baza diversific rii surselor i diminu rii ponderii 
importului de resurse energetice, respectiv de dezvoltare durabil  a sectorului 
energetic i de protejare a mediului înconjur tor. 

Sursele regenerabile de energie pot s  contribuie prioritar la satisfacerea 
nevoilor curente de energie electric  i de înc lzire în zonele rurale defavorizate. 
Valorificarea surselor regenerabile de energie, în condi ii concuren iale pe pia a de 
energie, devine oportun  prin adoptarea i punerea în practic  a unor politici i 
instrumente specifice sau emiterea de "certificate verzi" ("certificate ecologice"). 

Oportunitatea implement rii strategiei de valorificare a surselor regenerabile 
de energie pe termen mediu i lung în România ofer  cadrul corespunz tor pentru 
adoptarea unor decizii privind alternativele energetice i conformarea cu acquis-ul 
comunitar în domeniu. În condi iile meteogeografice din România, în balan a 
energetic  pe termen mediu i lung se iau în considerare urm toarele tipuri de surse 
regenerabile de energie: energia solar , energia eolian , hidroenergia, biomasa i 
energia geotermal .  

Programul de utilizare a surselor regenerabile de energie din România se 
înscrie în cerin ele de mediu asumate prin Protocolul de la Kyoto la Conven ia-cadru 
a Na iunilor Unite asupra schimb rilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, 
ratificat de România prin Legea nr. 3/2001, respectiv de Uniunea European  în 
baza Documentului 2002/358/CE. 
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Aceste planuri de ac iuni, la rândul lor, sunt dublate de identificarea surselor 
de finan are. În acest sens, trebuie ar tat c  Programul opera ional �Cre terea 
competitivit ii economice� are o component  care se va ocupa de energie i care 
încurajeaz  investi iile în sectorul energiei regenerabile. Organismul intermediar 
pentru energie este Direc ia General  Politic  Energetic , care va fi responsabil  
pentru implementarea proiectelor care se încadreaz  în Axa prioritar  de ac iune 
IV �Îmbun t irea eficien ei energetice i dezvoltarea durabil  a sectorului 
energetic�, care va acorda fonduri pentru îmbun t irea eficien ei energetice, 
valorificarea resurselor regenerabile de energie i reducerea impactului negativ al 
func ion rii sistemului energetic asupra mediului.  

 



 

 

Capitolul 1 
POLITICA ENERGETIC  A UNIUNII EUROPENE 
I UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE 

Energia este un element esen ial pentru func ionarea Europei, dar se pare 
c  perioada în care Europa beneficia de resurse energetice sigure i ieftine a 
luat sfâr it. To i membrii UE se confrunt  cu provoc rile ridicate de schimb rile 
climatice, dependen a din ce în ce mai mare de importuri i pre urile tot mai 
ridicate ale energiei. Mai mult, cre te interdependen a statelor membre ale UE 
în materie de energie, ca i în numeroase alte domenii � o pan  de curent într-
o ar  are efecte imediate asupra celorlalte ri.  

Este dovedit faptul c  acum este momentul ca Europa s  ac ioneze unitar, 
pentru a furniza o energie durabil , sigur  i competitiv . În acest mod, 
Comunitatea se întoarce la originile sale. Semnarea Tratatului de instituire a 
Comunit ii Europene a C rbunelui i O elului în 1952 i a Tratatului Euratom în 
1957 a ar tat c  statele membre fondatoare în elegeau necesitatea unei 
abord ri comune în materie de energie. Între timp, pie ele de energie i 
considerentele geopolitice s-au schimbat semnificativ. Acum mai mult decât 
niciodat  este necesar  o ac iune din partea UE. În caz contrar, obiectivele UE 
din alte domenii, inclusiv Strategia de la Lisabona i obiectivele de dezvoltare 
ale mileniului, vor fi mai greu de îndeplinit. Noua politic  energetic  european  
trebuie s  fie ambi ioas , competitiv  i pe termen lung, pentru a fi în beneficiul 
tuturor europenilor. 

Sectorul energetic genereaz  80% din emisiile de gaze cu efect de ser  
(GES) din UE 

1, fiind principala cauz  a schimb rilor climatice i, în mare 
m sur , a polu rii atmosferice. UE s-a angajat s  g seasc  o solu ie, prin 
reducerea volumului global al emisiilor de gaze cu efect de ser  în cadrul Uniunii 
i pe plan mondial pân  la un nivel care ar limita cre terea global  a temperaturii 

la 2°C în compara ie cu nivelurile preindustriale. Cu toate acestea, continuarea 
politicilor actuale în materie de energie i de transport ar duce la cre terea cu 
5% a emisiilor de CO2 la nivelul UE pân  în 2030, iar emisiile globale ar cre te 
cu 55%. În prezent, politicile UE privind energia nu sunt viabile. 

Europa depinde tot mai mult de importul de hidrocarburi. În cazul 
desf ur rii normale a activit ilor, dependen a UE de importul de energie va 
trece de la 50% din consumul s u total de energie, cât este în prezent, la 65% 
în 2030. Se preconizeaz  o cre tere a dependen ei de importurile de gaze de la 
57% la 84% pân  în 2030 i de la 82% la 93% în cazul importurilor de petrol. 

                                                            
1 Sursa � Agen ia European  de Mediu. Celelalte date provin de la Comisia European , cu 

excep ia cazului în care se men ioneaz  alt  surs . 
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Aceasta prezint  riscuri politice i economice. Resursele mondiale de 
energie sunt supuse unei presiuni extreme. Agen ia Interna ional  pentru 
Energie (AIE) se a teapt  ca cererea mondial  de petrol s  creasc  cu 41% 
pân  în 2030. Nu se tie cum va reu i oferta s  in  pasul cu o astfel de cerere: 
în raportul s u din 2006 privind situa ia energiei în lume (�World Energy 
Outlook�), AIE afirm  c  �abilitatea i dorin a principalilor produc tori de petrol 
i gaze de a spori investi iile pentru a face fa  cererii mondiale în cre tere sunt 

extrem de incerte�1. Cre te riscul unei întreruperi a aprovizion rii cu energie. 
În plus, nu au fost înc  introduse mecanismele care s  asigure 

solidaritatea statelor membre în cazul unei crize energetice, iar unele state 
membre depind în mare parte sau în totalitate de un singur furnizor de gaze. 

Totodat  cererea de electricitate la nivelul UE, în ipoteza unei desf ur ri 
normale a activit ilor, cre te cu circa 1,5% pe an. Chiar cu o bun  politic  de 
eficien  energetic , numai pentru produc ia de energie vor fi necesare investi ii 
de circa 900 miliarde euro în urm torii 25 de ani. Previzibilitatea i eficien a 
pie elor interne de gaze i de electricitate sunt esen iale pentru a permite 
investi iile pe termen lung necesare i pentru ca pre urile de consum s  fie 
competitive. Acestea nu sunt înc  puse la punct. 

Uniunea European  este tot mai expus  la instabilitatea i cre terea 
pre urilor de pe pie ele interna ionale de energie, precum i la consecin ele 
faptului c  rezervele de hidrocarburi ajung treptat s  fie monopolizate de un 
num r restrâns de de in tori. Iar efectele posibile sunt semnificative: de 
exemplu, în cazul în care pre ul petrolului ar cre te pân  la 100 USD/baril în 
2030, importul de energie în UE-27 ar costa circa 170 de miliarde, ceea ce 
înseamn  o cre tere anual  de 350 euro pentru fiecare cet ean al UE.2 Acest 
transfer de bog ie ar duce în prea mic  m sur  la crearea de locuri de munc  
suplimentare în UE. 

Cu condi ia punerii în aplicare a politicii i a cadrelor legislative adecvate, 
pia a intern  de energie ar încuraja pre uri corecte i competitive la energie, ar 
stimula economisirea de energie, precum i investi ii mai ridicate. Cu toate 
acestea, nu sunt înc  întrunite toate condi iile necesare. Aceast  situa ie face 
ca cet enii i economia UE s  nu beneficieze pe deplin în urma liberaliz rii 
energiei. De aceea, este nevoie de o perioad  mai lung  de timp înainte de 
aplicarea constrângerilor privind emisiile de carbon, astfel încât s  fie promovate 
investi iile necesare în sectorul electricit ii. 

Cre terea investi iilor, în special în materie de eficien  energetic  i de 
energie regenerabil , ar trebui s  creeze locuri de munc , s  promoveze 
inovarea i economia bazat  pe cunoa tere în cadrul UE. Uniunea European  
este deja lider mondial în domeniul tehnologiilor regenerabile, domeniu cu o cifr  

                                                            
1 World Energy Outlook 2006, AIE. 
2 Cursul de schimb valutar al dolarului este estimat la 1,25 USD pentru 1 euro i comparat 

cu un pre  al petrolului de 60 USD (la valoarea actual  a banilor) în 2030. 
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de afaceri de 20 miliarde euro i cu 300 000 de angaja i1. Aceasta are poten ialul 
de a r mâne pe primul loc pe o pia  mondial  a tehnologiilor energetice cu 
emisii reduse de carbon, aflat  în plin  dezvoltare. De exemplu, 60% din pia a 
mondial  de energie eolian  este de inut  de întreprinderi din UE. Europa vrea 
s  conduc  lupta împotriva schimb rilor climatice i avem astfel ansa de a 
stabili agenda mondial  în domeniul cercet rii. Trebuie p strate toate op iunile, 
pentru a garanta dezvoltarea noilor tehnologii. 

Totodat  dimensiunea social  a politicii energetice a Europei trebuie 
avut  în vedere pe parcursul tuturor etapelor de elaborare i punere în aplicare 
a m surilor individuale. 

De i aceast  politic , pe termen lung, ar trebui s  contribuie la cre terea 
economic  i ocuparea for ei de munc  din Europa, impactul s u asupra unora 
dintre produsele i procesele comercializate pe plan interna ional, în special 
pentru industriile cu consum intensiv de energie, ar putea fi semnificativ.  

1.1. Un obiectiv strategic la baza politicii energetice  
a Europei 

Originea politicii energetice europene acoper  trei aspecte: combaterea 
schimb rilor climatice, limitarea vulnerabilit ii UE fa  de importurile de 
hidrocarburi i promovarea ocup rii for ei de munc  i a cre terii economice, 
furnizând astfel consumatorilor energie sigur  la pre uri convenabile.  

Având în vedere numeroasele sugestii primite în perioada de consultare 
privind Cartea sa verde2, Comisia European  propune, în documentul vizând 
�Evaluarea strategic  privind energia�, ca politica energetic  european  s  aib  
la baz : 

 un obiectiv pentru UE în cadrul negocierilor interna ionale ca rile 
dezvoltate s  reduc  emisiile de gaze cu efect de ser  cu 30% pân  în 
2020 în compara ie cu 1990. În plus, în 2050, volumul global de emisii 
GES trebuie redus cu pân  la 50% fa  de 1990, ceea ce presupune 
reduceri de 60-80% în rile industrializate pân  în 2050; 

 un angajament din partea UE de a reduce, indiferent de situa ie, emisiile 
de gaze cu efect de ser  cu cel pu in 20% pân  în 2020 fa  de 1990. 
Aceste elemente constituie partea central  a Comunic rii Comisiei 

�Limitarea schimb rilor climatice la 2°C - Op iunile politice la nivel european i 
mondial pentru 2020 i perioada urm toare�3.  
                                                            
1 Consiliul European privind energia regenerabil , �Obiectivele Europei în domeniul energiei 

regenerabile: 20% pân  în 2020�. 
2 O strategie european  pentru o energie durabil , competitiv  i sigur , COM (2006) 105 

final, 8.3.2006, document de lucru elaborat de serviciile Comisiei, Raport de sintez  privind 
analiza dezbaterii referitoare la Cartea verde �O strategie european  pentru o energie 
durabil , competitiv  i sigur �, SEC (2006) 1500. 

3 Comunicarea Comisiei c tre Consiliu i Parlamentul European, COM (2007) 2. 
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Realizarea angajamentului asumat de UE de a ac iona imediat în leg tur  
cu emisiile de gaze cu efect de ser  ar trebui s  fie nucleul noii politici energetice 
europene, din trei motive: (i) emisiile de CO2 din sectorul energetic reprezint  
80% din emisiile de GES din UE, iar reducerea emisiilor înseamn  sc derea 
consumului de energie i utilizarea în mai mare m sur  a energiei nepoluante, 
produse pe plan local, (ii) s-ar limita expunerea tot mai mare a UE la 
instabilitatea sporit  i la cre terea pre urilor la petrol i gaze i (iii) pia a de 
energie din UE ar putea deveni mai competitiv , stimulând tehnologiile 
inovatoare i ocuparea for ei de munc .  

Atât obiectivul strategic, cât i m surile concrete pentru îndeplinirea 
acestuia, prezentate mai jos, reprezint  nucleul noii politici energetice 
europene. 

1.2. Planul de ac iune 
Îndeplinirea obiectivului strategic prezentat anterior înseamn  ca Europa 

s  se transforme într-o economie cu o eficien  energetic  ridicat  i cu emisii 
reduse de CO2, care astfel s  fie catalizatorul unei noi revolu ii industriale, s  
accelereze trecerea la o cre tere economic  cu emisii reduse de carbon i, dup  
o anumit  perioad , s  creasc  semnificativ cantitatea de energie cu emisii 
reduse pe care o producem i o utiliz m la nivel local. Provocarea const  în a 
realiza aceste lucruri astfel încât Europa s  exploateze la maximum avantajele 
poten iale în materie de competitivitate i s  limiteze eventualele costuri.  

S-au ob inut rezultate importante datorit  m surilor existente în domenii 
precum electricitatea regenerabil , biocarburan ii, eficien a energetic  i pia a 
intern  de energie, îns  aceste m suri sunt lipsite de coeren a necesar  pentru 
a asigura durabilitate, securitatea aprovizion rii i competitivitate. Nu exist  un 
element unic în cadrul politicii care s  furnizeze toate r spunsurile � acestea 
trebuie luate în considerare ca un ansamblu. Politica energetic  trebuie 
abordat  prin prisma mai multor domenii politice diferite. De exemplu, 
dimensiunea social  a politicii energetice a Europei trebuie avut  în vedere în 
toate etapele de elaborare i punere în aplicare a m surilor individuale, a a cum 
se men ioneaz  anterior1. M rile i oceanele ar trebui folosite într-o mai mare 
m sur  pentru a promova obiectivele UE în materie de energie, având în vedere 
poten ialul acestora în ceea ce prive te produc ia de energie i diversificarea 
traseelor i metodelor de transport de energie2.  

Prima etap  este ca statele membre s  adopte o viziune strategic  i un 
plan de ac iune pe urm torii trei ani, cu scopul explicit de a crea o alian  
interna ional  a rilor dezvoltate, cel pu in în vederea reducerii emisiilor globale 
de gaze cu efect de ser  cu 30% pân  în 2020 i de a face posibil  îndeplinirea 
                                                            
1 Comunicare privind restructurarea din 31 martie 2005, COM (2005) 120. 
2 Comunicarea Comisiei cu titlul: �C tre o viitoare politic  maritim  pentru Uniune: O viziune 

european  asupra oceanelor i m rilor�, COM (2006) 275. 
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obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser  din UE cu 20% 
pân  în 2020. Aceste m suri vor fi sprijinite de monitorizarea i raportarea atent  
a progreselor înregistrate, precum i de un schimb eficient de bune practici i de 
asigurarea continu  a transparen ei � prin intermediul prezent rii periodice de 
c tre Comisie a unei evalu ri strategice actualizate privind energia. 

Datorit  m surilor expuse mai jos, nu numai c  UE va face progrese în 
evolu ia sa c tre o economie bazat  pe cunoa tere, a c rei energie are emisii 
reduse de carbon, dar totodat  va fi îmbun t it  securitatea aprovizion rii i, 
treptat, aceste m suri vor contribui tot mai mult la cre terea competitivit ii.  

1.2.1. Pia a intern  de energie 
Existen a unei veritabile pie e interne de energie este esen ial  pentru a 

face fa  celor trei provoc ri ale Europei în materie de energie:  
 Competitivitatea: O pia  competitiv  va reduce costurile suportate de 

cet eni i întreprinderi i va stimula eficien a energetic  i investi iile. 
 Durabilitatea: Instrumentele economice nu pot fi puse efectiv în aplicare 

f r  o pia  competitiv  i nici sistemul de comercializare a emisiilor nu 
poate func iona corespunz tor. Mai mult, operatorii de sisteme de 
transport trebuie s  fie interesa i de promovarea conect rii la centrale 
produc toare de energie regenerabil , la centrale termoelectrice 
cogenerative i la microcentrale, stimulând inovarea i încurajând micile 
întreprinderi i persoanele fizice s  ia în considerare aprovizionarea cu 
energie neconven ional . 

 Securitatea aprovizion rii: O pia  intern  de energie care func ioneaz  
eficient i este competitiv  poate oferi avantaje majore în ceea ce prive te 
securitatea aprovizion rii i înalta calitate a serviciilor publice. Separarea 
efectiv  între re ele i aspectele competitive din domeniul electricit ii i 
gazelor stimuleaz  întreprinderile s  investeasc  în noi infrastructuri i 
capacit i de interconectare, precum i în noi capacit i de produc ie, 
evitând astfel penele de curent i cre terea inutil  a pre urilor. O veritabil  
pia  unic  promoveaz  diversitatea.  
CE a adoptat deja o serie de m suri1 pentru a crea o pia  intern  de 

energie care s  ofere tuturor consumatorilor UE, fie cet eni, fie întreprinderi, 
posibilitatea real  de a alege, de a beneficia de noi oportunit i de afaceri i de 
a intensifica schimburile comerciale transfrontaliere. 

                                                            
1 Inclusiv directivele privind a doua deschidere a pie ei, regulamentele pentru armonizarea 

normelor tehnice necesare func ion rii în practic  a comer ului transfrontalier i directivele 
privind securitatea aprovizion rii. 
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Alte dou  documente, Comunicarea privind pia a intern  de energie1 i 
Raportul final privind ancheta sectorial  în materie de concuren 2, 
demonstreaz  c  normele i m surile actuale nu au dus înc  la îndeplinirea 
acestor obiective, ceea ce sugereaz  c  lipsa de progrese face ca statele 
membre s  impun  plafoane generalizate pre urilor pentru electricitate i gaze. 
În func ie de nivelul plafoanelor impuse pre urilor i de caracterul lor generalizat, 
aceste plafoane pot bloca func ionarea pie ei interne de energie i pot anula 
posibilitatea ca pre urile s  semnaleze când este nevoie de înnoirea capacit ii, 
astfel încât investi iile nu ating volumul necesar i exist  riscul unor viitoare 
întreruperi ale aprovizion rii. Astfel este mult mai greu pentru noii actori, inclusiv 
pentru furnizorii de energie nepoluant , s  intre pe pia .  

Având în vedere numeroasele sugestii primite în perioada de consultare 
privind Cartea sa verde, Comisia European  consider  c  aceast  situa ie nu 
mai poate continua. Ca rezultat, în prezent, trebuie luate m suri coerente în 
scopul de a crea, în termen de trei ani, o re ea european  de gaze i de 
electricitate, precum i o pia  european  de energie cu adev rat competitiv .  

1.2.2. Solidaritatea dintre statele membre i securitatea 
aprovizion rii cu petrol, gaze i electricitate 

Pia a intern  de energie spore te interdependen a statelor membre în 
ceea ce prive te aprovizionarea cu energie, atât pentru electricitate, cât i pentru 
gaze. În ciuda obiectivelor legate de eficien a energetic  i de sursele de energie 
regenerabil , petrolul i gazele vor acoperi în continuare peste jum tate din 
necesarul energetic al UE, ambele sectoare fiind puternic dependente de 
importuri (în cazul petrolului peste 90%, iar al gazelor � circa 80% în 2030). 
Produc ia de electricitate va depinde în mare m sur  de gaze. F r  o inova ie 
tehnologic  semnificativ , petrolul r mâne predominant în transport. Prin 
urmare, securitatea furniz rii acestor combustibili prezint  o importan  capital  
pentru economia UE.  

UE are rela ii fructuoase i solide cu furnizori tradi ionali de gaze din 
spa iul economic european (SEE), în special cu Norvegia, i din afara acestuia 
- cu Rusia i Algeria. UE este sigur  c , în viitor, aceste rela ii vor deveni i mai 
puternice. Cu toate acestea, promovarea diversit ii în materie de surse, 
furnizori, trasee i metode de transport r mâne la fel de important  pentru UE. 
În plus, trebuie puse în aplicare mecanisme eficiente de solidaritate între statele 
membre, în eventualitatea unei crize energetice. Acesta este un aspect deosebit 

                                                            
1 Comunicarea Comisiei c tre Consiliu i Parlamentul European privind perspectivele legate 

de pia a intern  de gaze i electricitate, COM (2006) 841. 
2 Comunicarea Comisiei �Sector Enquiry under Art. 17 of Regulation 1/2003 on the gas and 

electricity markets (final report)� (Anchet  sectorial  în temeiul articolului 17 din 
Regulamentul 1/2003 privind pie ele de gaze i de electricitate), COM (2006) 851. 
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de important, având în vedere c  mai multe state membre depind în mare parte 
sau în totalitate de un singur furnizor de gaze. 

Oficialit ile de la nivelul Uniunii Europene consider  c  securitatea 
aprovizion rii cu energie ar trebui promovat  în moduri diferite, i anume: 

 Trebuie acordat  asisten  statelor membre care depind în prea mare 
m sur  de un singur furnizor de gaze, pentru a- i diversifica furnizorii. 
Comisia European  va urm ri punerea în aplicare a Directivei privind 
securitatea aprovizion rii cu gaze1 transpus  recent de statele membre i 
îi va evalua eficacitatea. Trebuie dezvoltate proiecte pentru 
aprovizionarea cu gaze din alte regiuni, construirea unor noi platforme de 
gaze în Europa Central  i în rile baltice, pentru o mai bun  exploatare 
a capacit ilor strategice de stocare i pentru facilitarea construirii de 
terminale noi pentru gazele naturale lichide. Trebuie analizate, de 
asemenea, modalit ile de consolidare a mecanismelor de solidaritate 
existente pentru situa ii de criz , cum ar fi re eaua de coresponden i în 
materie de energie i grupul de coordonare în domeniul gazelor. În plus, 
stocurile strategice de gaze ar contribui la securitatea aprovizion rii cu 
gaze. Va trebui ca investi iile semnificative în noi capacit i de stocare i 
în noi conducte, care ar asigura un nivel mai ridicat de securitate, s  fie 
comparate cu costurile care le vor reveni consumatorilor.  

 Mecanismul UE de stocare strategic  a petrolului, coordonat cu stocurile 
din alte ri OPEC prin intermediul AIE, func ioneaz  eficient i ar trebui 
men inut, îns  ar mai putea fi îmbun t it modul în care UE î i gestioneaz  
contribu ia la acest mecanism. Trebuie ca statele membre s  r spund  
unor cerin e mai ferme în materie de raportare, s  fie analizat  mai 
îndeaproape capacitatea stocurilor de a face fa  consumului i s  existe 
o mai bun  coordonare în cazul în care AIE solicit  eliberarea stocurilor. 
Comisia European  a analizat aceste aspecte în cursul anului 2007. 

 Interconexiunile electrice i normele de securitate aplicabile obligatoriu 
vor constitui al treilea element al acestei abord ri, vizând în special 
rezolvarea eventualelor probleme legate de securitatea aprovizion rii cu 
electricitate. 

1.2.3. Un angajament pe termen lung privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de ser  i sistemul UE de comercializare a 
emisiilor 

UE are o tradi ie de încurajare a utiliz rii unor instrumente economice 
pentru internalizarea costurilor externe, astfel încât pia a s  poat  reac iona cât 
mai eficient i s  limiteze costurile. În Comunicarea sa Limitarea schimb rilor 

                                                            
1 Directiva 2004/67/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 aprilie 2004 privind 

m surile de garantare a securit ii aprovizion rii cu gaze naturale, OJ L 127, 29.4.2004, p. 
92�96. 
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climatice la 2°C - Op iunile politice la nivel european i mondial pentru 2020 i 
perioada urm toare, Comisia European  sus ine rolul-cheie al mecanismului de 
comercializare a emisiilor în stimularea reducerii emisiilor de carbon, atât în 
prezent, cât i în viitor, i arat  cum poate fi folosit acest mecanism pentru a sta 
la baza eforturilor interna ionale de combatere a schimb rilor climatice. Comisia 
European  reanalizeaz  sistemul UE de comercializare a emisiilor (SCE) pentru 
a garanta c  î i atinge poten ialul maxim: numai astfel pot fi generate 
stimulentele pentru schimbarea modului în care Europa produce i folose te 
energia. 

1.2.4. Un program ambi ios privind m surile care vizeaz  eficien a 
energetic  la nivel comunitar, na ional, local i interna ional 

Eficien a energetic  este primul element al politicii energetice europene 
resim it de cet eni. O eficien  energetic  sporit  poate aduce contribu ia 
decisiv  pentru ob inerea durabilit ii, competitivit ii i a securit ii 
aprovizion rii. 

La 19 octombrie 2006, Comisia European  a adoptat Planul de ac iune 
privind eficien a energetic 1, care cuprinde m suri datorit  c rora UE ar putea 
face progrese vizibile în direc ia îndeplinirii principalului s u obiectiv, i anume 
reducerea consumului s u global de energie primar  cu 20% pân  în 2020. În 
cazul în care acest plan reu e te, ar însemna ca UE s  foloseasc  pân  în 2020 
cu circa 13% mai pu in  energie decât în prezent, economisind 100 miliarde 
euro i circa 780 milioane de tone de CO2 în fiecare an. Totu i vor fi necesare 
eforturi semnificative atât pentru schimbarea comportamentelor, cât i pentru 
investi ii suplimentare. 

Printre m surile-cheie se num r :  
 accelerarea introducerii unor vehicule de transport cu consum redus de 

carburan i, o mai bun  exploatare a transportului în comun; de asemenea, 
consumatorii trebuie s  suporte costurile reale de transport2; 

 norme mai stricte i o mai bun  etichetare a aparaturii; 
 îmbun t irea rapid  a randamentului energetic al cl dirilor din UE i 

luarea unor ini iative astfel încât casele cu consum energetic extrem de 
redus s  fie standardul noilor cl diri; 

 utilizarea coerent  a impozit rii pentru o mai bun  utilizare a energiei; 
 îmbun t irea randamentului produc iei, transportului i distribu iei de 

c ldur  i electricitate;  

                                                            
1 �Plan de ac iune privind eficien a energetic : Realizarea poten ialului�, COM (2006) 545 din 

19 octombrie 2006. 
2 A se vedea i �Pentru o Europ  în mi care � mobilitate durabil  pentru continentul nostru� 

� Evaluare intermediar  a C r ii albe privind transportul a Comisiei Europene din 2001, 
COM (2006) 314 din 22 iunie 2006. 
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 un nou acord interna ional privind eficien a energetic , pentru a promova 
un efort comun.  
Un nou acord interna ional privind eficien a energetic  
Ar putea fi ocazia de a reuni rile OPEC i principalele ri în curs de 

dezvoltare (precum China, India i Brazilia) pentru a limita utilizarea produselor 
care nu îndeplinesc ni te norme minime i pentru a stabili abord rile comune în 
vederea economisirii energiei. În 2007, UE a prezentat oficial o propunere care 
s  fie discutat  i dezvoltat  în cadrul unei conferin e interna ionale majore 
privind eficien a energetic  în timpul pre edin iei germane a G8. Scopul ar putea 
fi semnarea acordului în timpul Jocurilor Olimpice de la Beijing. Pentru 
economiile de energie i reducerea emisiilor de CO2, poten ialul este enorm: în 
conformitate cu AIE, numai îmbun t irea eficien ei energetice ar diminua cu 
circa 20% volumul global actual al emisiilor de CO2. 

1.2.5. Un obiectiv pe termen mai lung pentru energia regenerabil  

În anul 1997, Uniunea European  a început s  ac ioneze în vederea 
îndeplinirii unui obiectiv conform c ruia ponderea energiei regenerabile va 
ajunge în 2020 la 12% din totalul surselor sale de energie, dublând astfel nivelul 
din 1997. De atunci, produc ia de energie regenerabil  a crescut cu 55% i cu 
toate acestea, se pare c  UE nu va reu i s - i ating  inta. Este pu in probabil 
ca ponderea energiei regenerabile s  dep easc  10% pân  în 2010. 
Principalul motiv pentru neîndeplinirea obiectivelor stabilite în materie de 
energie regenerabil  � pe lâng  faptul c , în prezent, sursele de energie 
regenerabil  cost  mai mult decât cele �tradi ionale� � este lipsa unui cadru 
strategic coerent i eficient pentru întreaga UE i a unei viziuni constante pe 
termen lung. Prin urmare, numai un num r restrâns de state membre a 
înregistrat progrese vizibile în acest domeniu i nu s-a atins masa critic  ce ar fi 
permis generalizarea produc iei de energie regenerabil , în prezent limitat  într-
o ni  economic . 

Ca urmare a acestui fapt, UE trebuie s - i accelereze ritmul pentru a oferi 
o viziune pe termen lung credibil  asupra viitorului energiei regenerabile în UE, 
folosind instrumentele existente, în special Directiva privind energia 
regenerabil . Îndeplinirea obiectivelor actuale1 i încurajarea investi iilor 
suplimentare, a inova iilor i a ocup rii for ei de munc  au un rol esen ial. Politica 
privind energia regenerabil  trebuie s  fac  fa  unei provoc ri: s  g seasc  un 
echilibru între instalarea imediat  a unor ample capacit i produc toare de 
energie regenerabil  i acordarea unui r stimp care va permite cercet rii s  
contribuie la diminuarea costului capacit ilor respective. G sirea unui astfel de 
echilibru înseamn  s  se in  seama de urm torii factori: 
                                                            
1 Comunicarea Comisiei c tre Parlamentul European i Consiliu: �Ac iuni efectuate în temeiul 

C r ii verzi: Raport privind progresele înregistrate în leg tur  cu produc ia de electricitate 
pe baz  de resurse regenerabile�, COM (2006) 849. 
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 În prezent, utilizarea energiei regenerabile cost  mai mult, în general, 
decât utilizarea hidrocarburilor, dar diferen a scade, mai ales când se iau 
în considerare costurile schimb rilor climatice. 

 Economiile de scar  pot reduce costurile energiei regenerabile, îns  
necesit  în prezent investi ii majore. 

 Energia regenerabil  îmbun t e te securitatea aprovizion rii cu energie 
a UE prin m rirea ponderii produc iei locale de energie, diversificarea 
tipurilor de combustibili i a surselor pentru importurile de energie i 
cre terea propor iei energiei din zone cu stabilitate politic , precum i prin 
crearea de noi locuri de munc  în Europa. 

 Energia regenerabil  emite pu ine gaze cu efect de ser  sau chiar deloc; 
majoritatea acestor tipuri de energie contribuie semnificativ la 
îmbun t irea calit ii aerului.  
Având în vedere informa iile primite în perioada de consultare i evaluarea 

impactului, Comisia European  propune, în documentul intitulat �Foaia de 
parcurs pentru energia regenerabil �1, un obiectiv obligatoriu de cre tere a 
ponderii energiei regenerabile de la mai pu in de 7%, cât este în prezent, la 
20% din totalul surselor sale de energie pân  în 2020. Obiectivele dincolo de 
2020 ar fi evaluate prin prisma progreselor tehnologice.  

 
Care sunt modalit ile de reu it ? 
Pentru îndeplinirea obiectivului de 20%, va fi nevoie de dezvoltarea 

masiv  a celor trei sectoare ale energiei regenerabile: electricitate, 
biocarburan i, sisteme de înc lzire i r cire. Îns  cadrele strategice introduse de 
unele state membre au dat rezultate în toate aceste sectoare, demonstrând c  
se poate reu i.  

Pân  în 2020, sursele de energie regenerabil  ar putea acoperi circa o 
treime din consumul de electricitate al UE. În prezent, energia eolian  acoper  
aproximativ 20% din necesarul de electricitate în Danemarca, precum i 8% în 
Spania i 6% în Germania. Se estimeaz  o sc dere a costurilor ridicate din 
prezent la celelalte noi tehnologii � fotovoltaic , energie termic  solar , energie 
maremotric  i energia valurilor. 

În ceea ce prive te sistemele de înc lzire i r cire, sunt a teptate 
progrese datorit  mai multor tehnologii. În Suedia, de exemplu, au fost instalate 
peste 185 000 de pompe termice geotermale. Germania i Austria sunt pe primul 
loc la înc lzirea solar . În cazul în care i alte state membre ajung la aceste 
niveluri, ponderea energiei regenerabile pentru înc lzire i r cire va cre te cu 
50%.  

                                                            
1 Comunicarea Comisiei c tre Parlamentul European i Consiliu: �Foaie de parcurs pentru 

energia regenerabil : Sursele de energie regenerabil  în secolul XXI; construirea unui viitor 
durabil�, COM (2006) 848. 
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În ceea ce prive te biocarburan ii, bioetanolul reprezint  deja 4% din pia a 
de petrol din Suedia, în timp ce Germania este lider mondial la biodiesel, cu 6% 
din pia a de motorin . Biocarburan ii ar putea constitui pân  la 14% din 
combustibilii pentru transport pân  în 2020. 

 
Obiectivul de 20% este într-adev r ambi ios i va necesita eforturi majore 

din partea tuturor statelor membre. Contribu ia fiec rui stat membru la 
îndeplinirea obiectivului Uniunii va trebui s  in  seama de diversele situa ii 
na ionale i de nivelurile ini iale diferite, inclusiv natura tuturor surselor de 
energie folosite. Statele membre ar trebui s  beneficieze de flexibilitate pentru a 
promova sursele de energie regenerabil  adaptate cel mai bine la poten ialul i 
priorit ile lor specifice. Statele membre î i vor prezenta modalit ile de 
îndeplinire a obiectivelor în planuri na ionale de ac iune care urmeaz  a fi 
comunicate Comisiei. Planurile respective vor cuprinde obiective sectoriale i 
m suri vizând îndeplinirea obiectivelor generale fixate la nivel na ional. Concret, 
statele membre î i vor stabili propriile obiective specifice pentru electricitate, 
biocarburan i, sisteme de înc lzire i r cire, iar Comisia European  le va evalua 
pentru a garanta îndeplinirea obiectivului general. Comisia European  i-a 
propus s  prezinte aceast  structur  într-un nou pachet legislativ privind sursele 
de energie regenerabil  în cursul anului 2007.  

Una dintre caracteristicile unei astfel de structuri este necesitatea unui 
nivel minim de dezvoltare coordonat  a biocarburan ilor în întreaga UE. În 
prezent i în viitorul apropiat, biocarburan ii sunt mai scumpi decât alte forme de 
energie regenerabil , îns , în urm torii 15 ani, sunt singura solu ie pentru a 
reduce semnificativ dependen a de petrol din sectorul transportului. În Foaia de 
parcurs pentru energia regenerabil  i în Raportul intermediar privind 
biocarburan ii1, Comisia European  propune, a adar, stabilirea unui obiectiv 
minim obligatoriu pentru biocarburan i de 10% din totalul combustibililor pentru 
vehicule pân  în 2020 i garantarea caracterului durabil al biocarburan ilor 
utiliza i în interiorul i în afara UE.  

Pentru a reu i, UE trebuie s  conving  rile ter e i produc torii acestora. 
În plus, pachetul legislativ privind sursele de energie regenerabil  din 2007 i-a 
propus s  cuprind  m suri specifice care s  asigure intrarea mai u oar  pe pia  
atât a biocarburan ilor, cât i a sistemelor de înc lzire i r cire pe baz  de 
energie regenerabil . De asemenea, Comisia European  va continua i va 
intensifica utilizarea energiei regenerabile prin intermediul altor politici i prin 
sus inerea m surilor care urm resc crearea unei adev rate pie e interne de 
energie regenerabil  în UE.  

                                                            
1 Comunicarea Comisiei c tre Parlamentul European i Consiliu: �Raport intermediar privind 

biocarburan ii�, COM (2006) 845. 
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Care sunt costurile? 
Ponderea surselor de energie regenerabil  va ajunge la 20%, cu un cost 

anual mediu suplimentar de aproximativ 18 miliarde euro � o cre tere cu circa 
6% a sumei totale pe care se estimeaz  c  UE o va avea de pl tit în 2020 pentru 
importul de energie. Îns  aceste calcule se bazeaz  pe un pre  estimativ al 
petrolului de 48 USD/baril pân  în 2020. În cazul în care pre ul ar cre te la 78 
USD/baril, costul anual mediu ar sc dea la 10,6 miliarde euro. În cazul în care 
se ia în considerare un pre  al carbonului de peste 20 euro, obiectivul de 20% 
nu ar costa practic mai mult decât sursele �tradi ionale� de energie, îns  ar crea 
numeroase locuri de munc  în Europa i ar duce la dezvoltarea unor 
întreprinderi europene noi, utilizatoare de tehnologii1.  

 1.2.6. Un plan strategic european privind tehnologiile 
energetice 

Europa urm re te dou  obiective-cheie în materie de tehnologii 
energetice: s  diminueze costul energiei nepoluante i s  aduc  întreprinderile 
din UE pe primul loc în sectorul tehnologiilor energetice cu emisii reduse de 
carbon aflat în plin  dezvoltare. În 2007, Comisia European  trebuia s  prezinte 
un Plan strategic european privind tehnologiile energetice2 pentru îndeplinirea 
acestor trei obiective. Planul va avea nevoie de o viziune pe termen lung, pe 
m sura provoc rii reprezentate de tranzi ia de durat  c tre un sistem energetic 
cu emisii reduse de carbon f r  pierderea competitivit ii: 

 Pân  în anul 2020, tehnologiile trebuie s  realizeze obiectivul conform 
c ruia energia regenerabil  reprezint  20%, permi ând o cre tere 
marcant  a ponderii surselor mai ieftine de energie regenerabil  (inclusiv 
difuzarea energiei eoliene din larg i a biocarburan ilor de a doua 
genera ie);  

 Pân  în anul 2030, trebuie ca produc ia de electricitate i înc lzirea s  
foloseasc  în tot mai mare m sur  surse cu emisii reduse de carbon 
(tabelul nr. 1.1); de asemenea, este necesar  o utilizare ampl  a 
centralelor electrice pe combustibili fosili cu emisii aproape zero i cu 
captare i stocare de CO2. Transportul va trebui s  se adapteze treptat la 
utilizarea biocarburan ilor de a doua genera ie i a celulelor combustibile 
cu hidrogen (tabelul nr.  1.2). 

 Pentru orizontul 2050 i ulterior, sistemul energetic european trebuie s  
se bazeze exclusiv pe surse cu emisii reduse de carbon, care ar putea 
include surse de energie regenerabil , surse durabile de c rbuni i gaze, 

                                                            
1  Aceste estim ri ale UE sunt foarte volatile în condi iile în care se pare c , la finele anului 

2007, pre ul unui baril de petrol se va situa în jurul valorii de 90-100 dolari. 
2 A se vedea i Comunicarea Comisiei: �C tre un Plan strategic european privind tehnologiile 

energetice �, COM (2006) 847. 
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de hidrogen în propor ii importante, precum i fisiunea nuclear  de a patra 
genera ie i energia de fuziune, pentru statele membre interesate. 
Aceast  viziune a Europei reflect  un sector energetic înfloritor i viabil, 

care a profitat de schimb rile climatice i de globalizare, dincolo de amenin rile 
lor aparente, care a ajuns pe locul întâi în lume la diverse tehnologii energetice 
nepoluante, eficiente, cu emisii reduse, a devenit for a motrice a prosperit ii i 
a avut o contribu ie determinant  la cre terea economic  i la ocuparea for ei 
de munc . Pentru ca aceast  viziune s  devin  realitate, Uniunea European  
trebuie s  ac ioneze solidar i prompt, prin adoptarea i punerea în aplicare a 
unui Plan strategic european privind tehnologiile energetice, prev zut cu resurse 
realiste.  

În conformitate cu cel de-al aptelea Program-cadru de cercetare, 
cheltuielile anuale cu cercetarea în domeniul energiei la nivelul UE vor cre te cu 
50% în urm torii 7 ani, ceea ce nu va fi îns  suficient pentru a asigura progresele 
necesare. Planul privind tehnologiile trebuie s  fie ambi ios, s  coordoneze mai 
bine cheltuielile la nivel comunitar i na ional i s  stabileasc  obiective clare, 
cu foi de parcurs i repere precise. Ar trebui s  exploateze toate instrumentele 
disponibile în cadrul UE, inclusiv ini iativele tehnologice comune i resursele 
Institutului European pentru Tehnologie.  

Printre priorit ile unei astfel de ini iative specifice se num r : 
 cl diri, aparatur , echipamente, procese industriale i sisteme de 

transport cu mai mare eficien  energetic ;  
 dezvoltarea biocarburan ilor, în special a biocarburan ilor de a doua 

genera ie, astfel încât s  fie cu adev rat o alternativ  competitiv  la 
hidrocarburi;  

 garantarea competitivit ii pe termen scurt a energiei eoliene din larg i 
deschiderea c ii c tre o superre ea european  competitiv  instalat  în 
larg;  

 garantarea competitivit ii electricit ii fotovoltaice, pentru a exploata 
energia solar ; 

 utilizarea tehnologiilor pe baz  de celule combustibile i de hidrogen 
pentru a le exploata avantajele în produc ia decentralizat  de energie i 
în transport;  

 tehnologii durabile pe baz  de c rbuni i gaze, în special captarea i 
stocarea carbonului; 

 UE ar trebui s  r mân  lider în domeniul tehnologiilor pentru reactoare cu 
fisiune nuclear  de a patra genera ie i al tehnologiilor de fuziune, pentru 
a cre te competitivitatea, siguran a i securitatea electricit ii nucleare i 
a reduce cantitatea de de euri.  
Aceste obiective sectoriale ar trebui s  se bazeze pe repere specifice i 

pe un volum mai mare de cheltuieli cu cercetarea în domeniul energiei. Comisia 
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European  va propune un Plan strategic european privind tehnologiile 
energetice la Consiliul European de prim var  din 2008. 

1.2.7. C tre un viitor al combustibililor fosili cu emisii sc zute  
de CO2  

C rbunii i gazele asigur  50% din aprovizionarea cu electricitate a UE i 
vor r mâne cu siguran  o parte important  din totalul resurselor noastre de 
energie. Rezervele pe termen lung sunt considerabile, îns  c rbunii genereaz  
emisii de CO2 aproape duble în compara ie cu gazele. Va fi nevoie de metode 
de produc ie pe baz  de c rbuni mult mai pu in poluante i de reducerea 
emisiilor de CO2. Mai mult, dezvoltarea unor astfel de metode nepoluante de 
captare i stocare a carbonului prezint  un interes capital la nivel mondial: AIE 
prevede dublarea produc iei de electricitate pe baz  de c rbuni pân  în 2030. 
Rezultatul ar fi eliberarea în atmosfer  a circa 5 miliarde de tone de CO2, adic  
40% din cre terea estimativ  a emisiilor globale de CO2 generate de sectorul 
energetic. Planul strategic european privind tehnologiile energetice nu va fi 
singura ac iune întreprins  pentru a cataliza cercet rile interna ionale i 
captarea i stocarea CO2. 

Pentru a avea rolul de lider mondial, UE trebuie s  ofere o viziune clar  
asupra introducerii metodelor de captare i stocare a CO2 în UE, s  elaboreze 
un cadru de reglementare pentru dezvoltarea acestora, s  investeasc  mai mult 
i într-un mod mai eficient în cercetare i s  ac ioneze la nivel interna ional. Pe 

viitor, captarea i stocarea vor fi incluse, de asemenea, în sistemul UE de 
comercializare a emisiilor. 

Astfel cum se prezint  în comunicarea privind produc ia de electricitate 
durabil 1, în anul 2007, Comisia European  a început: 

 s  conceap  un mecanism care stimuleaz  construc ia i exploatarea, 
pân  în 2015, a maxim 12 proiecte-pilot pe scar  larg  pentru tehnologii 
durabile pe baz  de combustibili fosili în producerea comercial  de 
energie din UE2; 

 s  determine un orizont de timp clar pentru introducerea instala iilor de 
captare i stocare a CO2 la centralele pe c rbuni i pe gaze. Având în 
vedere informa iile existente, Comisia European  consider  c  toate 
centralele noi pe c rbuni trebuie s  fie echipate cu instala ii de captare i 
stocare a CO2 pân  în 2020, iar centralele existente trebuie s  adopte, 
treptat, aceea i abordare. De i este prea devreme pentru a stabili o 

                                                            
1 Comunicarea Comisiei: �Produc ia de electricitate durabil  pe baz  de combustibili fosili: 

c tre emisii aproape zero pân  în 2020�, COM (2006) 843. 
2 Platforma tehnologic  european  pentru centrale electrice pe combustibili fosili cu zero 

emisii (PT CEZE) propune în cadrul recomand rilor sale cheie din Agenda de cercetare 
strategic  (ACS) adoptat  la sfâr itul anului 2006 punerea în aplicare rapid  a 10-12 
proiecte-pilot integrate, la scar  larg , de centrale electrice cu captare i stocare de carbon 
(CSC) în Europa. 
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perspectiv  definitiv , Comisia European  sper  s  poat  propune cât 
mai curând ni te recomand ri ferme. 

 1.2.8. Viitorul energiei nucleare 

 În prezent, aproximativ o treime din electricitatea i 15% din energia 
consumate în UE provin din energia nuclear , care este una dintre cele 
mai importante surse de energie f r  dioxid de carbon (CO2). Energia 
nuclear  a fost una dintre metodele de limitare a emisiilor de CO2 la nivelul 
UE i, pentru statele membre care î i doresc aceste lucru, poate face 
parte dintr-un scenariu energetic în care va fi nevoie de reduceri 
semnificative ale emisiilor în urm toarele decenii.  

 Energia nuclear  este mai pu in vulnerabil  la varia iile pre ului 
carburantului decât cea generat  pe baz  de c rbuni sau gaze, deoarece 
uraniul reprezint  o mic  parte din costul total al gener rii energiei 
nucleare i se bazeaz  pe surse care nu se vor epuiza timp de multe 
decenii i care sunt distribuite pe scar  larg  în toat  lumea. 

 Dup  cum se poate observa din tabelul nr. 1.3, care prezint  avantajele i 
dezavantajele diferitelor surse de energie, energia nuclear  este una 
dintre cele mai pu in costisitoare surse de energie cu emisii reduse de 
carbon produse în prezent în UE, iar costurile acesteia sunt relativ 
stabile1. Urm toarea genera ie de reactoare nucleare ar trebui s  reduc  
i mai mult costurile. 

 Decizia de a se baza sau nu pe energia nuclear  este la latitudinea 
fiec rui stat membru. Cu toate acestea, în cazul în care se înregistreaz  
o sc dere a nivelului de energie nuclear  în UE, este esen ial ca aceast  
sc dere s  fie compensat  prin introducerea unor surse suplimentare de 
energie cu emisii reduse de carbon pentru produc ia de electricitate; în 
caz contrar, obiectivul de a reduce emisiile de GES i de a îmbun t i 
securitatea aprovizion rii cu energie nu va fi realizat. 
În contextul energetic actual, AIE estimeaz  c  utilizarea la nivel 

interna ional a energiei nucleare va cre te de la 368 GW, cât era în anul în 2005, 
la 416 GW în anul 2030. Exist  astfel avantaje economice în men inerea i 
dezvoltarea avansului tehnologic al UE în acest domeniu.  

Astfel, cum este prev zut în noul Program nuclear ilustrativ2, la nivel 
european, rolul UE ar trebui s  fie acela de a dezvolta în continuare, în 

                                                            
1 Conform AIE World Energy Outlook 2006, �noile centrale nucleare ar putea produce elec-

tricitate la pre ul de 4,9 pân  la 5,7 US cen i/kW (între 3,9 i 4,5 eurocen i conform ratei de 
schimb valutar de la mijlocul lunii noiembrie 2006) dac  riscurile de construc ie i de fun-
c ionare sunt atenuate�, i anume �la un pre  de aproximativ 10 USD/ton  de emisii de CO2, 
ceea ce face ca centralele nucleare s  fie competitive în raport cu uzinele electrice pe baz  
de c rbune�. 

2 Proiectul de program nuclear ilustrativ, COM (2006) 844. 
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conformitate cu legisla ia comunitar , cel mai avansat cadru pentru energia 
nuclear  în acele state membre care au optat pentru energia nuclear , 
respectând cele mai înalte standarde de siguran , securitate i neproliferare 
prev zute în Tratatul Euratom. Cu toate acestea, energia nuclear  ridic  
probleme importante în ceea ce prive te de eurile i dezafectarea, astfel încât 
gestionarea de eurilor nucleare i dezafectarea instala iilor nucleare ar trebui 
incluse în activit ile viitoare ale Comisiei.  

UE ar trebui, de asemenea, s  î i continue eforturile de a asigura 
respectarea unor standarde ridicate la nivel interna ional. Pentru a realiza 
progrese în acest domeniu, Comisia European  propune înfiin area unui grup 
UE la nivel înalt pentru siguran a i securitatea nuclear , care s  se ocupe cu 
dezvoltarea progresiv  a unei în elegeri comune i, eventual, cu introducerea 
unor reguli europene suplimentare privind siguran a i securitatea nuclear .  

1.2.9. O politic  energetic  interna ional  care ap r  activ  
interesele Europei 

UE nu î i poate realiza singur  obiectivele privind energia i schimb rile 
climatice. UE va fi în viitor r spunz toare pentru numai 15% din noile emisii de 
CO2. Mai mult, datorit  noilor obiective stabilite pentru 2030, UE va consuma la 
acea dat  mai pu in de 10% din energia mondial . Astfel, provoc rile privind 
securitatea aprovizion rii cu energie i schimb rile climatice nu pot fi dep ite 
prin ac iunea unilateral  a UE sau a statelor membre ale acesteia. Este 
necesar  o cooperare atât cu rile dezvoltate, cât i cu cele în curs de 
dezvoltare, precum i cu produc torii i consumatorii de energie, pentru a 
asigura competitivitatea, durabilitatea i securitatea aprovizion rii energetice.  

UE i statele membre trebuie s  urm reasc  aceste obiective, vorbind cu 
o singur  voce i stabilind parteneriate eficiente prin care obiectivele s  fie 
transpuse într-o politic  extern  relevant . Într-adev r, energia trebuie s  ocupe 
un loc central în toate rela iile externe ale UE; aceasta are o importan  crucial  
pentru securitatea geopolitic , stabilitatea economic , dezvoltarea social  i 
eforturile interna ionale de combatere a schimb rilor climatice. UE trebuie astfel 
s  dezvolte rela ii energetice eficiente cu to i partenerii interna ionali, rela ii 
bazate pe încredere reciproc , cooperare i interdependen . Acest lucru 
presupune extinderea rela iilor din punct de vedere al ariei geografice i 
consolidarea naturii acestora pe baza unor acorduri cu marii furnizori de energie 
(aspecte mai detaliate privind priorit ile politicii energetice interna ionale a UE 
sunt prezentate pe larg în anexa 1). 

Consiliul European a sprijinit viziunea comun  a Comisiei i a Consiliului 
de a stabili un cadru pe termen lung pentru dimensiunea energetic  extern 1 i 

                                                            
1 Lucrare a Comisiei Europene/Înaltului Reprezentant, �O politic  extern  care s  apere 

interesele energetice ale Europei�, iunie 2006, S160/06, urmat  de �Rela iile energetice 
externe de la principii la ac iune�, COM (2006) 590 final. 
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a acceptat s  dezvolte o re ea de coresponden i în materie de securitate 
energetic , re ea care va oferi un sistem de avertizare rapid  i va m ri 
capacitatea de reac ie a UE în cazul unei presiuni externe asupra securit ii 
energetice. 

UE vorbe te deja cu o singur  voce în cadrul negocierilor acordurilor 
interna ionale, mai ales în domeniul comer ului. Acordurile interna ionale actuale 
sau viitoare, fie c  sunt negociate bilateral sau cu mai multe ri în acela i timp, 
pot fi folosite într-un mod mai eficient pentru a fixa angajamente obligatorii din 
punct de vedere juridic. Acestea se pot extinde la liberalizarea reciproc  a 
condi iilor de comercializare i a investi iilor pe pie ele din amonte i din aval, 
precum i la acordarea accesului la conducte de c tre rile care sunt situate 
de-a lungul lan urilor de tranzit sau de transport. Totodat , aceste acorduri pot fi 
folosite pentru a promova comer ul interna ional cu biocarburan i produ i în mod 
durabil sau cu bunuri ecologice sau pentru stabilirea pre urilor pe plan 
interna ional pentru emisiile de carbon. 

Astfel, UE trebuie acum s  ac ioneze urm rind aceste principii. Primul pas 
spre �a vorbi cu o singur  voce� este stabilirea unor obiective clare i a unor 
mijloace de cooperare eficiente. Evalu rile energetice strategice realizate în 
mod regulat vor oferi cadrul general pentru discutarea frecvent  a aspectelor 
energetice externe în cadrul institu iilor comunitare. Priorit ile care trebuie 
urm rite de o politic  energetic  extern  eficient  a Uniunii Europene în 
urm torii trei ani sunt: 

 Comunitatea i statele membre ar trebui s  fie actori-cheie în dezvoltarea 
de acorduri interna ionale, inclusiv în leg tur  cu viitorul Tratatului privind 
Carta energiei i cu regimul climatic dup  2012.  

 Rela iile energetice ale Uniunii Europene cu rile vecine sunt 
fundamentale pentru securitatea i stabilitatea Europei. Scopul UE ar 
trebui s  fie crearea unei re ele extinse de ri din jurul UE, ale c ror 
ac iuni s  fie ghidate de reguli sau principii comune, derivate din politica 
energetic  european .  

 S  intensific m rela iile cu furnizorii no tri externi de energie, dezvoltând 
în continuare parteneriate cuprinz toare bazate pe interese reciproce, 
transparen , previzibilitate i reciprocitate.  

 S  dezvolte în continuare rela ii energetice mai strânse cu al i consumatori 
majori, în special prin intermediul AIE i G8 sau prin intensificarea 
cooper rii bilaterale.  

 S  dezvolte folosirea instrumentelor financiare, prin înt rirea cooper rii cu 
BEI i cu BERD i prin crearea unui Fond de investi ii al vecin t ii, pentru 
a spori securitatea energetic  european .  

 S  amelioreze condi iile pentru investi iile în proiecte interna ionale, 
lucrând, spre exemplu, pentru a asigura un cadru legal clar definit i 
transparent i numind coordonatori europeni care s  reprezinte interesele 
UE în proiectele interna ionale cheie.  
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 S  promoveze neproliferarea, siguran a i securitatea nuclear , în special 
printr-o cooperare consolidat  cu Agen ia Interna ional  a Energiei 
Atomice.  

1.3. Integrarea politicilor energetice i de dezvoltare europene: o 
situa ie �în care toat  lumea câ tig �. Un sistem eficient de 
monitorizare i de raportare 

Pre urile ridicate pentru energie au efecte negative mai ales în rile în 
curs de dezvoltare. În timp ce pu ine astfel de ri pot beneficia ca produc tori, 
celelalte sunt în situa ia în care pre urile ridicate ale importurilor de energie 
dep esc veniturile ob inute prin ajutorul pentru dezvoltare1. Africa i celelalte 
regiuni în curs de dezvoltare sunt profund interesate, ca i Europa, în stimularea 
diversific rii i eficien ei energetice, ceea ce ar putea reprezenta o contribu ie 
major  la obiectivele de dezvoltare ale mileniului. UE î i asum  deci 
angajamentul de a sprijini rile în curs de dezvoltare în promovarea 
aprovizion rii cu energie i a utiliz rii acesteia în mod durabil i sigur.  

Pentru a realiza angajamentului de mai sus, UE ar trebui s  se 
concentreze asupra distribuirii unor servicii energetice accesibile, fiabile i 
durabile pentru cei s raci, provenind în special din surse regenerabile, precum 
i în vederea dezvolt rii unor tehnologii nepoluante i eficiente pentru 

producerea de petrol i gaz. Africa ofer  o oportunitate unic  pentru instalarea 
de tehnologii de producere a energiei regenerabile într-un mod competitiv. 
Aceasta poate evita necesitatea de a cump ra re ele de transmisie costisitoare 
i poate �s ri� direct la o nou  genera ie de tehnologii i surse de energie 

nepoluant  i cu un emisii reduse de carbon - la fel cum s-a întâmplat deja în 
cazul telecomunica iilor mobile. Acest lucru reprezint  o adev rat  oportunitate 
�în care toat  lumea câ tig �, intensificând p trunderea energiei regenerabile i 
nepoluante i oferind accesul la electrificare unora dintre cele mai s race 
popula ii ale lumii. Va fi nevoie de eforturi deosebite în Africa Subsaharian , 
unde rata de acces la electrificare este printre cele mai sc zute din lume. 

În acest scop, UE va folosi, de asemenea, diversele instrumente de care 
dispune: cel de al zecelea Fond european de dezvoltare, Parteneriatul UE-Africa 
privind infrastructura care abordeaz  proiecte regionale privind generarea i 
transmiterea de electricitate, Instrumentul financiar UE-ACP pentru energie, 
programul comunitar COOPENER i succesorii s i, precum i programul 
EUROSOLAR pentru America Latin . 

                                                            
1 137 miliarde USD/an pentru rile în curs de dezvoltare importatoare de petrol fa  de o 

asisten  oficial  pentru dezvoltare de 84 miliarde USD în 2005, valoare net  dup  scutirea 
de datorii suplimentare. A se vedea �Vulnerabilitatea rilor africane la ocurile petroliere: 
principalii factori i op iunile politice. Cazul rilor importatoare de petrol�. Raportul ESMAP 
308/05, Banca Mondial , august 2005. 
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Monitorizarea, transparen a i raportarea vor fi elemente esen iale în 
dezvoltarea progresiv  a unei politici energetice eficiente a UE. Comisia 
European  propune înfiin area unui Observator al Energiei în cadrul Direc iei 
Generale pentru Energie i Transport. Acest observator ar trebui s  aib  
responsabilit i fundamentale referitoare la cererea i oferta energetic  
european , în special prin sporirea transparen ei în ceea ce prive te nevoile cu 
care se confrunt  UE în domeniul investi iilor viitoare în infrastructura de gaze i 
de electricitate i în instala iile de generare i, prin intermediul analizei 
comparative i al schimbului de cele mai bune practici, s  faciliteze succesul 
statelor membre, asigurându-se c  amestecul lor de energie evolueaz  într-un 
mod care s  contribuie efectiv la atingerea obiectivelor energetice ale UE.  

Comisia European  va stabili responsabilit ile specifice ale 
Observatorului i a propus în anul 2007 o baz  legal  pentru finan area 
activit ilor acestuia. Astfel, aceasta va examina i ra ionaliza informa iile 
existente în materie de energie, precum i obliga iile de raportare care revin 
Comisiei i statelor membre. 

1.4. Pasul urm tor 
Aceast  analiz  strategic  a stabilit un set de politici necesare pentru a 

atinge obiectivele pentru o energie durabil , sigur  i competitiv . Primul pas 
este asigurarea unor decizii clare din partea Consiliului European i a 
Parlamentului European privind abordarea strategic , un plan de ac iune care 
s  permit  Uniunii Europene s  î i realizeze obiectivele ambi ioase, vaste i pe 
termen lung. Viitoarele analize strategice vor ajuta UE s  î i perfec ioneze i 
actualizeze planul de ac iune, luând în considerare schimb rile - cele mai 
evidente fiind reprezentate de progresele tehnologice i de ac iunea 
interna ional  comun  pentru combaterea schimb rilor climatice. Scopul 
reducerii emisiilor în Europa i la nivel mondial face parte integrant  din politica 
energetic  european . 

În cazul în care UE reu e te s  îndeplineasc  obiectivele specifice 
propuse în materie de eficien  energetic  i de energie regenerabil , aceasta 
ar fi pe drumul cel bun în realizarea reducerii de 20% a emisiilor de gaze cu efect 
de ser  prev zute pentru 2020 i i-ar spori ansele de a realiza reducerile 
drastice care figureaz  în obiectivele pentru 2050. O ac iune hot rât  acum va 
însemna un progres în ceea ce prive te stabilizarea dependen ei noastre de 
importuri, realizarea la timp a investi iilor, crearea de noi locuri de munc  i 
asigurarea avansului tehnologic al Europei în domeniul tehnologiilor cu emisii 
reduse de carbon. UE ar fi stabilit ritmul pentru o nou  revolu ie industrial  
mondial . 

În concluzie, Comisia European  a teapt  din partea Consiliului i a 
Parlamentului European realizarea unui set complex de ac iuni i m suri prin 
care: 
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 s  sprijine un obiectiv al UE în negocierile interna ionale, conform c ruia 
rile dezvoltate trebuie s  diminueze cu 30% emisiile de gaze cu efect de 

ser  pân  în 2020 fa  de anul 1990; 
 s  sprijine înc  de acum un angajament al UE de a realiza, indiferent de 

circumstan e, o reducere de cel pu in 20% a emisiilor de gaze cu efect de 
ser  pân  în 2020 fa  de anul 1990; 

 s  confirme necesitatea întreprinderii unor m suri suplimentare pentru a 
transforma poten ialele beneficii ale pie elor interne de electricitate i 
gaz într-o realitate pentru to i cet enii europeni i pentru mediul de afaceri 
i în special:  
 s  se angajeze la o continuare a separ rii activit ilor, în vederea 

îmbun t irii concuren ei, cre terii investi iilor i oferirii de op iuni mai 
variate consumatorilor, de preferin  prin separarea propriet ii, care s-
a dovedit a fi abordarea cea mai eficient , sau cel pu in printr-o 
abordare ISO, care va necesita o reglementare mai detaliat  la nivel 
european. Pe baza concluziilor Consiliului European din 9 martie i a 
pozi iei Parlamentului European, Comisia European  va prezenta în 
scurt timp o propunere legislativ ; 

 s  asigure o reglementare eficient  în toate statele membre, prin 
intermediul armoniz rii competen elor i independen ei autorit ilor de 
reglementare din domeniul energiei, pe baza valorii celei mai ridicate 
din UE i încredin ând acestor autorit i responsabilitatea de a dezvolta 
pia a intern  de energie, precum i pie ele na ionale în mod eficient; 

 s  accelereze armonizarea standardelor tehnice necesare desf ur rii 
eficiente a comer ului transfrontalier, cel pu in printr-o abordare 
ERGEG+; 

 s  stabileasc  în 2007 un mecanism i o structur  comunitar  nou  
pentru operatorii de sisteme de transport, care s  se ocupe cu 
planificarea coordonat  de re ele i s  informeze autorit ile na ionale 
de reglementare i Comisia European . Acestea ar trebui s  fie, de 
asemenea, responsabile pentru promovarea unor standarde minime 
de securitate a re elelor, care, dup  ce vor fi aprobate de autorit ile de 
reglementare i de Comisie, vor deveni obligatorii din punct de vedere 
juridic;  

 s  sprijine propunerea Comisiei de fixare a unor standarde minime în 
materie de transparen  în 2007; 

 s  accepte o nou  Cart  a consumatorilor de energie; 
 s  continue progresul în ceea ce prive te construirea de noi 

interconectori esen iali. S  confirme necesitatea numirii unor 
coordonatori europeni care s  urm reasc  proiectele prioritare cele 
mai problematice i s  invite Comisia European  s  prezinte, în 2007, 
o propunere legislativ  oficial  care s  defineasc  un termen de maxim 
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5 ani în care s  se încheie procedurile de planificare i de aprobare 
pentru proiectele de interes european; 

 s  sprijine necesitatea de a progresa în asigurarea solidarit ii între statele 
membre în cazul unei crize energetice sau al întreruperii aprovizion rii, 
creând în acest scop mecanisme eficiente. S  salute inten ia Comisiei de 
a prezenta în 2007 o comunicare privind stocurile strategice, urmat , dac  
este cazul, de m suri de consolidare; 

 s  sublinieze prioritatea UE de a- i spori eforturile de ob inere a unei 
ac iuni la nivel mondial pentru combaterea schimb rilor climatice. S  
salute inten ia Comisiei de a folosi toate oportunit ile de negocieri 
bilaterale i multilaterale pentru promovarea combaterii schimb rilor 
climatice, coordonarea politicilor energetice i consolidarea cooper rii 
privind tehnologiile nepoluante; 

 s  sprijine obiectivul de a economisi pân  în 2020 20% din consumul de 
energie al UE prin costuri eficiente, astfel cum a fost prezentat în Planul 
de ac iune al Comisiei privind eficien a energetic , i s  salute inten ia 
Comisiei de a publica o serie de m suri în vederea realiz rii acestui 
obiectiv, i anume:  

 s  stabileasc  i s  actualizeze în mod regulat cerin ele minime de 
eficien  pentru echipamentele care folosesc energie electric ;  

 s  economiseasc  în mai mare m sur  energia în cl diri, folosind i 
dezvoltând cadrul oferit de Directiva privind performan ele energetice 
ale cl dirilor;  

 s  valorifice poten ialul semnificativ de economisire a energiei în 
transporturi, folosind diverse m suri, inclusiv legislative, dac  este 
necesar;  

 s  schimbe atitudinile tuturor consumatorilor de energie cu privire la 
eficien a energetic  i la economisirea energiei, inclusiv prin 
demonstrarea beneficiilor tehnologiilor existente i a comportamentelor 
eficiente din punct de vedere energetic;  

 s  continue ameliorarea eficien ei gener rii de energie, în special prin 
promovarea unor tehnologii termoelectrice foarte eficiente;  

 s  sprijine obiectivele obligatorii de a satisface 20% din consumul total de 
energie la nivel european prin energie regenerabil  i cel pu in 10% prin 
biocarburan i pân  în 2020. S  invite Comisia European  s  propun , pe 
parcursul anului 2007, o directiv  care s  pun  în practic  acest lucru, 
specificând obiectivele na ionale i procedurile pentru dezvoltarea 
planurilor na ionale de ac iune prin care acestea s  fie realizate;  

 s  recunoasc  necesitatea introducerii unui Plan strategic european 
privind tehnologiile din domeniul energetic i s  salute inten ia Comisiei 
de a propune în mod oficial un astfel de plan în 2007; 
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 s  confirme prioritatea de a realiza un progres rapid în oferirea unei 
perspective clare pentru momentul în care centralele pe baz  de c rbuni 
i gaze vor trebui s  instaleze mecanisme de captare i stocare a 

dioxidului de carbon în UE, precum i în stabilirea unui mecanism care s  
stimuleze construirea i operarea pân  în 2015 de pân  la 12 proiecte-
pilot pe scar  larg  pentru tehnologii durabile pe baz  de combustibili fosili 
în producerea comercial  de energie în UE;  

 s  salute inten ia Comisiei de a înfiin a un grup UE la nivel înalt pentru 
siguran a i securitatea nuclear , care s  se ocupe cu dezvoltarea 
progresiv  a unei în elegeri comune i, eventual, cu introducerea unor 
reguli europene suplimentare privind siguran a i securitatea nuclear  
pentru a sprijini eforturile acelor state membre care aleg s  se bazeze în 
continuare pe energia nuclear ;  

 s  confirme importan a de a �vorbi cu o singur  voce� în leg tur  cu 
aspectele energetice interna ionale. În plus fa  de necesitatea punerii în 
practic  a concluziilor reuniunii la nivel înalt de la Lahti i ale Consiliului 
European din decembrie 2006 în acest domeniu, (i) s  sprijine propunerea 
de dezvoltare a unui parteneriat Africa-Europa cuprinz tor i s  salute 
ini iativa Comisiei de a lansa acest parteneriat printr-un eveniment comun 
la cel mai înalt nivel în 2007 i (ii) s  salute obiectivul de a încheia un 
acord interna ional privind eficien a energetic  i inten ia Comisiei de a 
propune bazele unui astfel de acord care s  fie prezentat în prima parte a 
anului 2007 pentru a putea fi analizat de Consiliu i Parlament; 

 s  foloseasc  negocierile interna ionale pentru a încuraja metodele de 
produc ie durabile i pentru a promova comer ul interna ional cu bunuri i 
servicii eficiente din punct de vedere ecologic i energetic; 

 s  salute inten ia Comisiei de a propune o nou  analiz  strategic  a 
energiei la fiecare 2 ani, iar în anul 2007 o baz  legal  oficial  pentru 
finan area Observatorului European al Energiei în cadrul Comisiei, pentru 
a coordona i ameliora transparen a privind pie ele energetice europene. 



 

 

Anexe 
Anexa 1 

Priorit ile politicii energetice interna ionale a UE1 
Priorit ile pe care UE trebuie s  le urm reasc  în politica energetic  

extern  în urm torii trei ani sunt urm toarele: 
 Continuarea stabilirii de acorduri interna ionale, inclusiv în ceea ce 

prive te regimul climatic dup  2012, extinderea comercializ rii emisiilor la 
partenerii mondiali, viitorul Tratatului privind Carta energiei i dezvoltarea 
i aplicarea tehnologiilor pentru o energie nepoluant  i regenerabil . 

Acest lucru presupune intensificarea coordon rii între UE i statele 
membre în cadrul forurilor interna ionale i perfec ionarea colabor rii cu 
Agen ia Interna ional  a Energiei. UE se va implica, de asemenea, în 
ini iative multilaterale precum Parteneriatul cu Banca Mondial  pentru 
reducerea arderii cu gaze la nivel mondial i Ini iativa pentru transparen  
în industriile extractive. Pentru a înt ri coeren a, UE ar trebui, de 
asemenea, s  fac  eforturi, dac  este cazul, s  devin  membru al unor 
organiza ii interna ionale relevante. 

 Dezvoltarea de rela ii energetice cu rile din vecin tatea UE, urm rind 
propunerea recent  a Comisiei privind consolidarea politicii europene de 
vecin tate (PEV)2, inclusiv în domeniul energiei, cu un posibil Tratat UE-
PEV privind energia, care s  implice în viitor, dac  este posibil, to i vecinii 
no tri relevan i. Tratatul de instituire a unei comunit i a energiei 
reprezint  deja baza unei pie e regionale emergente pentru energie i ar 
trebui s  încerce s  se extind  progresiv dincolo de zona UE i de Balcanii 
Occidentali, la ri precum Republica Moldova, Norvegia, Turcia i 
Ucraina. Este nevoie de dezvoltarea unor rela ii energetice mai strânse cu 
Egiptul i cu ceilal i furnizori de energie i ri de tranzit din Mashrek 
/Magreb, precum i cu Libia. Atât Norvegia, cât i Algeria merit  o aten ie 
deosebit  i rela ii specifice. 

 Reducerea riscului unor posibile întreruperi sau al unei distrugeri fizice a 
infrastructurii energetice critice din afara zonei UE prin intermediul 
schimbului de cele mai bune practici cu to i partenerii relevan i ai UE i cu 
organiza iile interna ionale, pe baza unor ac iuni vizând infrastructura 
intern , prezentate în comunicarea recent  a Comisiei privind un program 
european de protec ie a infrastructurii critice.  

                                                            
1  Sursa: �Politica energetic  pentru Europa�, Comisia Comunit ilor Eupropene, 

Comunicarea Comisiei c tre Consiliul European i Parlamentul European, {SEC (2007) 
12}, COM (2007) 1 final, Bruxelles, 01.10.2007. 

2 Comunicarea Comisiei c tre Consiliu i Parlamentul European privind consolidarea politicii 
europene de vecin tate, COM (2006) 726 final din 4.12.2006. 
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 Intensificarea rela iilor cu Rusia, prin intermediul negocierii unui acord-
cadru solid i cuprinz tor, care s  includ  un parteneriat complet în 
domeniul energetic, avantajos pentru ambele p r i i creând condi iile 
necesare unor noi investi ii. Acesta ar trebui s  accentueze beneficiile 
reciproce pe termen lung, atât pentru Rusia, cât i pentru UE, i s  se 
bazeze pe principiile pie ei, precum i pe cele prev zute în Tratatul privind 
Carta energiei i în proiectul de protocol de tranzit. 

 Aprofundarea dialogului i a rela iilor cu principalii produc tori de energie 
i cu rile de tranzit, prin intermediul OPEC i al Consiliului de Cooperare 

al Golfului Persic sau prin punerea în aplicare a Memorandumului de 
în elegere cu Azerbaidjan i Kazahstan i prin stabilirea unor noi leg turi 
cu al i produc tori importan i din Asia Central , precum Turkmenistan i 
Uzbekistan. În plus, este imperativ ca transportul resurselor energetice din 
regiunea caspic  spre UE s  fie facilitat. De asemenea, Comisia 
European  a prezentat o Comunicare privind cooperarea cu Consiliul 
M rii Negre în prim vara anului 2007. Acest aspect al strategiei va dep i 
aceste regiuni, pentru a maximiza diversificarea geografic  a furnizorilor 
de energie c tre UE, pentru a include zone precum America Latin  i 
Caraibe. UE ar trebui, de asemenea, s  caute noi surse de energie, 
deschizând un dialog cu Brazilia pentru includerea biocarburan ilor i 
organizând în 2007 o conferin  interna ional  pe tema biocarburan ilor. 

 Dezvoltarea unui nou parteneriat Africa-Europa privind energia. 
Importan a Africii ca furnizor de energie este în continu  cre tere, iar 
rela iile cu aceasta necesit  un dialog cuprinz tor care s  includ  
securitatea aprovizion rii, transferul de tehnologii de producere a energiei 
regenerabile, exploatarea durabil  a resurselor, transparen a pie elor 
energetice i respectarea bunei guvernan e. Dialogul ar trebui lansat 
printr-un eveniment comun la cel mai înalt nivel.  

 Intensificarea rela iilor cu principalii consumatori de energie. În special 
sfera de acoperire a rela iilor cu parteneri ca SUA ar trebui s  includ  în 
continuare domenii precum promovarea unor pie e energetice mondiale 
deschise i competitive, eficien a energetic , cooperarea în materie de 
reglementare i cercetarea. Primii pa i realiza i deja în rela iile cu China 
ar trebui continua i, punând accentul pe tehnologiile nepoluante de 
exploatare a c rbunelui, cu �emisii aproape zero�, precum i pe eficien a 
energetic , economisiri i energie regenerabil . O abordare similar  ar 
trebui aplicat  în cazul Indiei. 

 Promovarea neprolifer rii, siguran ei i securit ii nucleare, în special prin-
tr-o cooperare consolidat  cu Agen ia Interna ional  pentru Energia 
Atomic  i prin noul instrument de cooperare în materie de securitate 
nuclear .  
Urm rirea acestor obiective implic  o redefinire a rela iilor cu ace ti 

parteneri, pentru a oferi energiei un rol principal. În plus fa  de promovarea 
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obiectivelor energetice ale UE prin intermediul dialogului i al negocierii 
interna ionale, o serie de instrumente care sunt la dispozi ia UE ar trebui utilizate 
în cea mai mare m sur , inclusiv:  

 În cadrul negocierilor comerciale, UE vorbe te deja cu o singur  voce, iar 
competen a acesteia este bine stabilit . Acordurile interna ionale 
comerciale i de investi ii, fie c  sunt negociate bilateral sau cu mai multe 

ri în acela i timp, pot fi folosite într-un mod mai eficient pentru a fixa 
angajamente obligatorii din punct de vedere juridic. Acestea pot contribui 
la crearea condi iilor necesare pentru cre terea investi iilor, eficientizarea 
produc iei i concuren a. Dispunând de instrumentele i mandatele 
adecvate, UE va putea, spre exemplu, s  urm reasc  mai bine 
liberalizarea reciproc  a condi iilor pentru investi ii i comer  pe pie ele din 
aval i din amonte, precum i posibilitatea accesului la conducte. Acela i 
lucru este valabil pentru stabilirea pre urilor pe plan interna ional la emisiile 
de carbon sau pentru comer ul cu biocarburan i.  

 Îmbun t irea cooper rii cu BEI i BERD pentru a folosi instrumente 
financiare care s  sprijine parteneriatele energetice prin ac iuni concrete, 
finan ând proiecte importante, precum coridorul energetic transcaspic sau 
proiectele Africa Subsaharian -Magreb-UE. Proiectele energetice ar 
putea fi un element important în cadrul Fondului de investi ii al vecin t ii 
propus, care este menit s  multiplice de patru pân  la cinci ori valoarea 
fondurilor disponibile în cadrul instrumentului pentru politica european  a 
vecin t ii.  

 Promovarea unor condi ii îmbun t ite pentru investi iile în proiecte 
interna ionale, cu un cadru legal clar definit i transparent i cu ajutorul 
coordonatorilor europeni. Un prim pas ar trebui s  fie numirea unui 
coordonator european pentru gazoductul Nabucco din Bazinul Caspic 
spre Austria i Ungaria. În viitor, ar putea fi numi i coordonatori pentru 
proiecte care s  aib  ca furnizori de energie parteneri precum Turcia, Asia 
Central  sau Africa de Nord. 
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Capitolul 2 
UTILIZAREA ENERGIILOR REGENERABILE PENTRU 

UN VIITOR MAI DURABIL 

Dup  cum ar tam în capitolul precedent, Uniunea European  i lumea 
întreag  sunt la o r scruce în ceea ce prive te viitorul energiei. Schimb rile 
climatice, dependen a sporit  de petrol i de al i combustibili fosili, cre terea 
importurilor i a costurilor energiei fac ca societ ile i economiile noastre s  fie 
vulnerabile. Aceste provoc ri necesit  un r spuns cuprinz tor i ambi ios. 

În cadrul complex al politicii energetice, sectorul energiei regenerabile 
iese în eviden  prin posibilitatea sa de a reduce emisiile de gaze cu efect de 
ser  i poluarea, de a exploata sursele de energie locale i descentralizate i de 
a stimula industriile mondiale de înalt  tehnologie. 

UE are motive întemeiate s  stabileasc  un cadru func ional de 
promovare a energiilor produse din surse regenerabile. Acestea sunt în mare 
parte locale, nu se bazeaz  pe anticip ri nesigure privind disponibilitatea viitoare 
a combustibililor, iar natura lor predominant descentralizat  confer  societ ilor 
noastre mai mult  stabilitate. Este, astfel, de necontestat faptul c  energiile 
regenerabile reprezint  un factor-cheie pentru un viitor durabil. 

Consiliul European din martie 20061 a cerut ca UE s  devin  lider în ceea 
ce prive te energiile regenerabile i a cerut Comisiei s  efectueze o analiz  
asupra modului de promovare a energiilor regenerabile pe termen lung, de 
exemplu, prin cre terea ponderii acestora în cadrul consumului intern brut la 
15% pân  în 2015. Parlamentul European a votat cu o majoritate covâr itoare 
adoptarea unui obiectiv de 25% pentru energiile regenerabile în cadrul 
consumului total de energie al UE pân  în 20202. 

Obiectivele stabilite pot fi îndeplinite doar prin cre terea semnificativ  a 
contribu iei surselor regenerabile de energie în toate statele membre la 
electricitate, transporturi, precum i în sectorul de înc lzire i r cire. Provocarea 
este imens , dar obiectivul propus poate fi îndeplinit prin eforturi hot râte i 
concertate la toate nivelurile de guvernare i printr-o implicare total  a industriei 
energetice în aceast  sarcin . 

Atingerea obiectivului va genera reduceri majore ale emisiilor de gaze cu 
efect de ser , va reduce consumul anual de combustibili fosili cu echivalentul a 
peste 250 milioane de tone de petrol (250 Mtep) pân  în 2020, din care 
aproximativ 200 Mtep ar fi provenit din import, i va stimula noile tehnologii i 
industriile europene. Aceste beneficii vor antrena un cost suplimentar de 10-18 
miliarde de euro în medie pe an, între 2005 i 2020, în func ie de pre urile la 
                                                            
1 Documentul Consiliului 7775/1/06 REV10. 
2 Rezolu ia Parlamentului European din 14 decembrie 2006. 



 

 

407 

energie. Cu un cadru de reglementare favorabil, s-au f cut investi ii foarte mari 
în trecut în sursele de energie conven ionale, în special în c rbuni i energia 
nuclear . A venit timpul s  proced m la fel i pentru sursele regenerabile de 
energie. 

Punerea în aplicare a unei politici energetice ambi ioase pentru Europa, 
care s  includ  promovarea mai puternic  i mai perseverent  a surselor 
regenerabile de energie, va necesita schimb ri la nivelul politicii i va implica 
luarea de m suri la toate nivelurile de politic  i de decizie. Detaliem aceste 
aspecte în continuare. 

2.1. Contribu ia actual  a energiei regenerabile 
În anul 1997, Uniunea European  a început s  fac  eforturi pentru atin-

gerea unui obiectiv de 12% în ceea ce prive te ponderea energiei regenerabile 
în cadrul consumului brut intern pân  în 2014, ceea ce reprezint  o dublare a 
contribu iei acestui tip de energie în compara ie cu anul 1997. De atunci, 
energiile regenerabile i-au sporit contribu ia cu 55% în termeni de energie 
absolut 1. 

În ciuda acestui progres, previziunile actuale indic  faptul c  obiectivul de 
12% nu va fi îndeplinit. Pare improbabil ca UE s  ajung  la o contribu ie a 
surselor regenerabile de energie de peste 10% pân  în 2010.  

Exist  mai multe motive care stau la baza acestei situa ii. De i costul 
majorit ii surselor regenerabile de energie este în sc dere � în unele cazuri 
aceast  sc dere fiind chiar dramatic  -, în stadiul actual de dezvoltare a pie ei 
energiei, sursele regenerabile nu vor fi cele mai rentabile op iuni pe termen scurt. 
În special e ecurile de includere sistematic  a costurilor externe în pre urile 
pie ei ofer  un avantaj nejustificat din punct de vedere economic combustibililor 
fosili fa  de energiile regenerabile. 

Exist  i alte motive importante pentru care UE nu- i va îndeplini 
obiectivele privind energia regenerabil . Complexitatea, noutatea i caracterul 
descentralizat al majorit ii aplica iilor de energie regenerabil  duc la apari ia a 
numeroase probleme administrative. Printre acestea se afl  proceduri de 
autorizare neclare i descurajatoare pentru sistemele de planificare, de 
construire i de func ionare, diferen e în ceea ce prive te standardele i 
atestarea, precum i sisteme incompatibile de testare a tehnologiilor de 
producere a energiei regenerabile. 

Exist , de asemenea, multe exemple de reguli opace i discriminatorii 
pentru accesul la re ea i o lips  general  de informare la toate nivelurile, 
inclusiv la nivelul furnizorilor, clien ilor i instalatorilor. To i ace ti factori au 
contribuit la dezvoltarea necorespunz toare a sectorului energiilor regenerabile. 

                                                            
1 De la 74,3 Mtep pân  în 1995 la 114,8 Mtep de energie primar  pân  în 2005. 



 

 

408 

Progresele înregistrate pân  în prezent sunt neregulate i extrem de 
inegale în ansamblul Uniunii Europene, ceea ce subliniaz  faptul c  politicile 
na ionale au fost inadecvate pentru îndeplinirea obiectivului UE. În unele state 
membre au fost adoptate politici ambi ioase care ofer  siguran  investitorilor, 
îns  politicile na ionale s-au dovedit vulnerabile în fa a priorit ilor politice 
variabile. Lipsa obiectivelor obligatorii din punct de vedere juridic privind 
energiile regenerabile la nivelul Uniunii Europene, cadrul relativ redus de 
reglementare a utiliz rii energiilor regenerabile în sectorul transporturilor în UE 
i absen a total  a unui cadru legal în sectorul de înc lzire i r cire duc la 

concluzia c  progresele înregistrate se datoreaz  în mare m sur  eforturilor 
realizate de câteva state membre angajate. 

Doar în domeniul electricit ii s-au f cut progrese substan iale, pe baza 
Directivei privind energia regenerabil 1 adoptate în 2001, iar obiectivele fixate 
vor fi aproape în întregime îndeplinite. Diferen ele existente în cadrul sistemelor 
privind electricitatea, biocarburan ii, înc lzirea i r cirea, stabilite la nivelul UE, 
sunt reflectate de gradul de dezvoltare al celor trei sectoare: progres clar în 
domeniul electricit ii, progrese recent ini iate, dar consistente, în domeniul 
biocarburan ilor i rate lente de cre tere în ceea ce prive te înc lzirea i r cirea. 

Ca explica ie suplimentar , trebuie men ionat faptul c  eficien a 
energetic  nu a fost atât de mare pe cât s-a a teptat, consumul total de energie 
fiind, în consecin , mai ridicat decât a fost anticipat. Este necesar , prin urmare, 
o contribu ie cu mult mai mare a surselor regenerabile de energie pentru 
atingerea obiectivului de 12%, exprimat ca procent din consumul total de energie 
( i nu ca pondere din produc ia total  de energie). De asemenea, întrucât 
obiectivul de 12% este exprimat ca procent din energia primar , nu se poate lua 
în considerare contribu ia energiei eoliene2, sectorul cu cea mai important  
dezvoltare în perioada în cauz .  

Situa ia diferitelor sectoare este prezentat  în detaliu în sec iunile 
urm toare. 

2.1.1. Electricitatea 
Conform Directivei 2001/77/CE, toate statele membre au adoptat 

obiective na ionale în ceea ce prive te ponderea consumului de electricitate 
produs  din sursele regenerabile de energie. În cazul în care toate statele 
membre î i îndeplinesc obiectivele na ionale, 21% din consumul total de 
electricitate din UE va fi produs din surse regenerabile de energie pân  în 2010. 
                                                            
1 Directiva 2001/77/CE privind promovarea electricit ii produse din surse de energie regene-

rabile pe pia a intern , J.O. L 283/33, 27.10.2001. 
2 Când s-a stabilit obiectivul în 1997, s-a a teptat ca o propor ie mult mai mic  din acesta s  

fie realizat  prin contribu ia energiei eoliene în compara ie cu biomasa. Cum biomasa 
implic  un proces termic, iar vântul nu, o unitate din energia final  produs  din biomas  
este de 2,4 ori mai mare decât o unitate din energia final  produs  pe baza for ei eoliene 
i estimat  ca energie primar . 
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Având în vedere politicile actuale i eforturile realizate i în cazul în care nu se 
modific  tendin ele actuale, Uniunea European  va atinge probabil o cifr  de 
19% pân  în 2010. Cu toate c  acest lucru poate fi considerat doar un succes 
par ial, Uniunea European  se va apropia de obiectivul privind electricitatea 
regenerabil  pân  în 2010. De la ultimul raport al Comisiei de acum doi ani1, 
electricitatea regenerabil  (excluzând hidroenergia) a crescut cu 50%. 

Nou  state membre2 sunt în acest moment pe calea cea bun  pentru 
atingerea obiectivului fixat, iar unele dintre ele îl vor îndeplini mai devreme. 
Energia eolian , în special, a înregistrat progrese mari i a atins obiectivul de 40 
GW, stabilit pentru 20103, cu cinci ani înainte de termen. Electricitatea produs  
din biomas  a trecut de la o rat  de cre tere anual  de 7% în anii anteriori la 
13% în 2003 i 23% în 2005. În 2005, biomasa a contribuit cu 70 TWh, ceea ce 
echivaleaz  cu o reducere a emisiilor de CO2 cu 35 Mt i cu un consum de 
combustibil fosil mai mic cu 14,5 Mtep. 

În ciuda progreselor realizate, oficialit ile Uniunii Europene consider  c  
nu este timpul pentru felicit ri. Majoritatea statelor membre prezint  întârzieri 
semnificative în ceea ce prive te eforturile necesare pentru atingerea 
obiectivelor stabilite de comun acord4. Prin urmare, mai sunt înc  multe de f cut 
în acest sens.  

2.1.2. Biocarburan ii 
Biocarburan ii reprezint  singurul înlocuitor pentru benzin  i motorin  în 

sectorul transporturilor, disponibil la scar  larg . Având în vedere securitatea 
precar  a aprovizion rii cu petrol ( i deci a sectorului transporturilor), UE a 
adoptat în 2003 Directiva privind biocarburan ii (2003/30/EC), în scopul de a 
stimula atât producerea, cât i consumul de biocarburan i în UE. De atunci, 
Comisia a stabilit o strategie cuprinz toare în vederea dezvolt rii sectorului 
biocarburan ilor5. 

Directiva privind biocarburan ii a stabilit o valoare de referin  de 2% în 
ceea ce prive te ponderea biocarburan ilor în cadrul consumului de benzin  i 
motorin  în 2005 i de 5,75% în 2010. Aceste obiective trebuie comparate cu 
ponderea de 0,5% înregistrat  în 2003. 

                                                            
1 COM (2004) 366, �Ponderea energiilor regenerabile în UE�. 
2 Danemarca, Germania, Finlanda, Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Spania, Suedia i rile de 

Jos. 
3 Acest obiectiv de 40 GW a fost stabilit în Cartea alb  a Comisiei privind energia regenerabil  

în 1996 (COM (1997) 599). Asocia ia European  a Energiei Eoliene a m rit obiectivul, sta-
bilindu-l la 75 GW pentru anul 2010. 

4 Comisia a ini iat procedurile de înc lcare a dreptului comunitar împotriva a ase state 
membre care nu i-au respectat obliga iile care le reveneau în temeiul Directivei privind 
electricitatea regenerabil . 

5 O Strategie a Uniunii Europene pentru biocarburan i (COM (2006) 34 din 8.2.2006). 
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Obiectivele orientative stabilite de c tre statele membre pentru 2005 erau 
mai pu in ambi ioase, echivalând cu o pondere global  la nivelul UE de 1,4%. 
Ponderea atins  a fost chiar mai mic , de 1%. Progresul a fost neuniform, doar 
trei state membre1 realizând un procent mai mare de 1%. Unul dintre statele 
membre, Germania, a fost responsabil de dou  treimi din consumul total al UE. 

Pe lâng  costuri, exist  trei motive principale pentru care progresele sunt 
lente. În primul rând, nu au fost create sisteme de sprijin adecvate în majoritatea 
statelor membre. În al doilea rând, furnizorii de carburan i au fost refractari la 
folosirea bioetanolului (care a reprezentat doar 20% din consumul total de 
biocarburan i), deoarece aveau deja un excedent de benzin , iar amestecarea 
bioetanolului cu benzina nu f cea decât s  înr ut easc  situa ia. În al treilea 
rând, cadrul comunitar de reglementare privind biocarburan ii este subdezvoltat, 
mai ales în ceea ce prive te transpunerea obiectivelor statelor membre în ac iuni 
concrete. 

Statele membre trebuiau s  adopte în anul 2007 obiective na ionale 
orientative pentru anul 2010. Unele dintre ele au f cut deja acest lucru. 
Majoritatea acestor state au urmat valoarea de referin  stabilit  în directiv  (o 
pondere de 5,75%). Totu i, luând în considerare diferen ele dintre obiectivele pe 
care statele membre le-au anun at pentru 2005 i propor iile mici realizate de 
multe dintre acestea, este pu in probabil ca obiectivul stabilit pentru 2010 s  fie 
atins cu politicile puse în prezent în aplicare. 

Din punct de vedere comercial, UE continu  s  asigure o protec ie 
semnificativ  a importurilor anumitor tipuri de biocarburan i, în special etanol, 
care beneficiaz  de un nivel de protec ie tarifar  de aproximativ 45% ad valorem. 
Taxele la importul altor biocarburan i � biomotorina i uleiurile vegetale � sunt 
mult mai sc zute (între 0 i 5 %)2. În cazul în care s-ar constata c  
aprovizionarea UE cu biocarburan i durabili este insuficient , Uniunea trebuie 
s  fie preg tit  s  examineze solu ia unei deschideri suplimentare a pie ei 
pentru a contribui la dezvoltarea acesteia. 

În orice caz, principala provocare pentru politica comercial  a UE const  
în g sirea unor mijloace de promovare a acestor exporturi interna ionale de 
biocarburan i, care contribuie în mod incontestabil la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de ser  i evit  distrugerea p durii tropicale. În acest sens, în scopul 
complet rii sistemului de încurajare/sprijin descris într-o sec iune urm toare, 
                                                            
1 Germania, Fran a i Suedia. 
2 La acest stadiu, pare neclar  eventualitatea unei liberaliz ri mondiale care s  determine 

reducerea acestei protec ii într-un viitor apropiat, datorit  incertitudinilor care planeaz  în 
jurul Ciclului Doha al Organiza iei Mondiale a Comer ului. În paralel, se desf oar  nego-
cieri privind o zon  de liber schimb, inter alia cu Mercosur, în cadrul c rora se dezbate 
aspectul unei deschideri sporite a pie elor noastre c tre anumi i produc tori de etanol com-
petitivi. rile ACP (Africa, Caraibe i Pacific) i rile cele mai pu in dezvoltate, precum i 
cele care beneficiaz  de regimul UE �GSP+� (sistemul generalizat de preferinte) benefi-
ciaz  deja de acces nelimitat f r  taxe pe pia a european . 
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sisteme de certificare elaborate împreun  cu partenerii sau produc torii 
comerciali exportatori ar putea constitui un pas înainte. Acest lucru necesit  îns  
a fi analizat i discutat în detaliu. 

2.1.3. Înc lzirea i r cirea 

Sectorul înc lzirii i al r cirii reprezint  aproximativ 50% din consumul total 
final de energie al Uniunii Europene i ofer  un poten ial destul de rentabil pentru 
folosirea energiilor regenerabile, în special a biomasei, a energiei solare i 
geotermale. Totu i, deoarece sursele regenerabile reprezint  în prezent mai 
pu in de 10% din energia consumat  pentru înc lzire i r cire, acest poten ial 
este departe de a fi exploatat. 

Comunitatea European  nu a adoptat pân  în prezent o legisla ie care s  
promoveze înc lzirea i r cirea din surse regenerabile. Cu toate acestea, 
obiectivul global de 12% pentru sursele regenerabile de energie, stabilit în anul 
1997, a creat un obiectiv implicit pentru înc lzire i r cire, care presupune o 
cre tere de la aproximativ 40 Mtep în 1997 la 80 Mtpe în 20101. În timp ce 
Directiva privind promovarea cogener rii (Directiva CHP2) i Directiva privind 
performan a energetic  a cl dirilor3 promoveaz  înc lzirea eficient , folosirea 
energiei regenerabile pentru înc lzire a crescut lent.  

Folosirea biomasei domin  consumul de energie regenerabil  pentru 
înc lzire, iar cea mai mare pondere se afl  în înc lzirea caselor pe baz  de 
lemne. S-au f cut pu ine progrese în folosirea sobelor i a boilerelor cu un 
consum optim de lemne sau pe baz  de biomas , în regim de cogenerare 
(pentru uz industrial), în ciuda poten ialului acestora de a reduce emisiile. Mai 
multe ri europene au promovat alte tipuri de înc lzire din surse regenerabile i 
au înregistrat unele succese. Suedia, Ungaria, Fran a i Germania folosesc cel 
mai mult înc lzirea geotermal  în Europa; Ungaria i Italia se afl  în frunte, cu 
aplica ii geotermale de energie redus . Suedia are cel mai mare num r de 
pompe de c ldur . Energia termic  solar  i-a luat avânt în Germania, Grecia, 
Austria i Cipru.  

Acestea fiind spuse, politicile i practicile variaz  foarte mult în Uniunea 
European . Nu exist  o abordare coordonat , o pia  european  coerent  în 
ceea ce prive te tehnologia i nici o consecven  în ceea ce prive te 
mecanismele de sprijin. 

Ca rezultat al iner iei din sectorul de înc lzire i r cire � chiar i în unele 
cazuri în care tehnologiile sunt competitive din punct de vedere financiar �, al 
lipsei unei politici adecvate i a unor obiective clare, al incapacit ii de a 

                                                            
1 Având în vedere obiectivele pentru electricitate i biocarburan i, înc lzirea ar trebui s  con-

tribuie cu 80 Mtep pân  în 2010, pentru ca obiectivul global de 12% privind energiile rege-
nerabile s  fie îndeplinit. 

2 Directiva 2004/8/CE privind promovarea cogener rii (JO L52/50, 21.2.2004). 
3 Directiva 2002/91/CE privind performan a energetic  a cl dirilor (JO L1/65, 4.1.2003). 
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îndep rta barierele administrative i de a furniza consumatorilor informa ii 
privind tehnologiile disponibile, precum i al canalelor de distribu ie inadecvate, 
s-au realizat progrese foarte reduse în acest sector. În consecin , contribu ia 
pe care sectorul de înc lzire trebuia s  i-o aduc  la îndeplinirea obiectivului de 
12% energie regenerabil  este insuficient . 

2.1.4. Progresele globale realizate în vederea atingerii obiectivelor 
privind energia regenerabil  

Este pu in probabil ca obiectivul de 12% privind contribu ia surselor 
regenerabile la consumul total de energie al UE pân  în 2010 s  fie atins. 
Conform tendin elor actuale, UE nu va dep i ponderea de 10% pân  în 2010. 
Acest lucru poate fi considerat un e ec al politicii i un rezultat al incapacit ii 
sau al lipsei voin ei de a sprijini declara iile politice prin stimulente politice i 
economice. Mai mult, progresele realizate se datoreaz  în mare m sur  
eforturilor f cute de un num r relativ mic de state membre, ceea ce nu este 
echitabil i risc  s  denatureze func ionarea pie ei interne. 

Uniunea European  a f cut cele mai mari progrese în sectorul electricit ii. 
În acest domeniu, pe baza politicilor i a m surilor aplicate în prezent, Uniunea 
European  va ajunge probabil la o pondere de 19% în 2010. Totu i progresele 
f cute au fost neuniforme în UE, statele membre cu un cadru de reglementare 
stabil având cele mai bune performan e. 

În domeniul biocarburan ilor pentru transport, s-au înregistrat unele 
progrese, în special de la adoptarea directivei, îns  nu suficiente pentru a atinge 
obiectivele stabilite. În ceea ce prive te folosirea surselor regenerabile de 
energie pentru înc lzire i r cire, s-au înregistrat foarte pu ine progrese fa  de 
situa ia înregistrat  în anii 1990. 

2.2. Etapele viitoare 
Pentru ca energiile regenerabile s  devin  un factor-cheie pentru 

atingerea obiectivului dublu, de cre tere a securit ii aprovizion rii i de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser , este necesar , în mod evident, 
schimbarea modului de promovare a energiilor regenerabile în cadrul UE. Este 
necesar  consolidarea i extinderea cadrului de reglementare actual al UE. 

La nivelul Uniunii Europene este important , mai ales, asigurarea faptului 
c  toate statele membre iau m surile necesare pentru sporirea ponderii 
energiilor regenerabile în ansamblul energiei. Industria, statele membre, 
Consiliul European i Parlamentul European au cerut cre terea rolului surselor 
regenerabile de energie, a a cum s-a men ionat la începutul acestui capitol. În 
continuare vor fi identificate modalit ile de a realiza acest obiectiv pe viitor. 
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2.2.1. Principiile politicii energiei regenerabile 
Pe baza experien ei câ tigate, trebuie stabilite anumite principii-cheie 

pentru cadrul politicii viitoare privind energia regenerabil . În vederea cre terii 
semnificative a ponderii surselor regenerabile de energie în energia global  a 
UE, Comisia consider  c  un astfel de cadru trebuie: 

 s  aib  la baz  obiective obligatorii pe termen lung i un cadru politic 
stabil; 

 s  ofere o flexibilitate crescut  procesului de stabilire a obiectivelor în 
diferite sectoare; 

 s  fie cuprinz tor, incluzând, în special, înc lzirea i r cirea; 
 s  promoveze continuarea eforturilor menite s  îndep rteze barierele 

nejustificate din calea dezvolt rii energiilor regenerabile; 
 s  in  seama de aspectele sociale i de mediu; 
 s  asigure rentabilitatea politicilor; 
 s  fie compatibil cu pia a intern  a energiei. 

2.2.2. Un obiectiv global pentru UE 
Politica privind energiile regenerabile reprezint  piatra de temelie a politicii 

globale a UE de reducere a emisiilor de CO2. Începând cu anii 1990, UE a luat 
diferite m suri în vederea promov rii energiei regenerabile, fie sub form  de 
programe tehnologice, fie sub forma ini ierii unor politici specifice. Au fost 
adoptate m suri strategice sub form  de obiective, fie într-un context politic, cum 
s-a întâmplat în 1997, la stabilirea obiectivului de 12% privind energiile 
regenerabile, fie în contextul legisla iei specifice pentru un anumit sector, cum 
ar fi directivele privind biocarburan ii i electricitatea regenerabil , care ofer , de 
asemenea, un set de m suri menite s  faciliteze îndeplinirea obiectivelor 
stabilite. 

În multe sectoare ale economiei, obiectivele sunt folosite pentru a oferi 
industriei claritate i stabilitate, astfel încât investi iile s  poat  fi planificate i 
realizate cu un mai mare grad de siguran . Stabilirea de obiective la nivel 
european duce la cre terea acestui impact stabilizator: politica UE are în general 
orizonturi temporale mai mari i evit  efectele destabilizatoare ale schimb rilor 
pe termen scurt din cadrul politicilor interne. Pentru a fi eficiente, obiectivele 
trebuie s  fie definite clar, s  aib  inte precise i s  aib  caracter de 
obligativitate. Obiectivul de �12% privind energiile regenerabile� este un obiectiv 
politic adecvat, îns  s-a dovedit insuficient pentru dezvoltarea sectorului 
energiilor regenerabile. 

Comisia European  consider  c  un obiectiv global obligatoriu din punct 
de vedere juridic, stabilind o pondere de 20% pentru sursele de energie 
regenerabil  în cadrul consumului intern brut al UE pân  în anul 2020, este 
fezabil i de dorit. O astfel de pondere ar fi în deplin  concordan  cu nivelul 
ambi iilor exprimate de Consiliul European i de Parlamentul European. 



 

 

414 

2.2.3. Un obiectiv pentru biocarburan i 
Biocarburan ii cost  mai mult decât alte forme de energie regenerabil , 

îns  reprezint  în prezent singura form  de energie regenerabil  care poate 
r spunde provoc rilor energetice din sectorul transporturilor, cum ar fi 
dependen a aproape total  a acestuia de petrol i faptul c  reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de ser  în acest domeniu este foarte dificil . De aceea, Comisia 
propune includerea în noul cadru a unor obiective minime privind biocarburan ii, 
obligatorii din punct de vedere juridic. Este necesar  în prezent indicarea clar  
a nivelului viitor al acestor obiective, deoarece produc torii vor începe în curând 
s  construiasc  vehicule care vor circula pe osele în 2020 i care vor trebui s  
func ioneze folosind ace ti combustibili. 

inând seama de previziunile conservatoare privind disponibilitatea mate-
riilor prime produse în mod durabil i tehnologiile de producere a biocarburan ilor 
i a motoarelor pentru ma ini, obiectivul minim privind biocarburan ii trebuie 

stabilit pentru 2020 la 10%1 din consumul total de benzin  i motorin  în 
domeniul transporturilor. 

Pentru a asigura punerea în aplicare f r  probleme a acestui obiectiv, 
Comisia inten ioneaz  s  propun , în paralel, modific rile corespunz toare care 
trebuie aduse Directivei privind calitatea carburan ilor (98/70/CE), inclusiv 
mijloacele de integrare a ponderii biocarburan ilor. 

2.2.4. Obiectivele na ionale i planurile de ac iune; punerea în 
aplicare a politicii 

Având în vedere caracterul preponderent na ional al m surilor de sprijin 
din domeniul energiei regenerabile, obiectivul global al UE trebuie s  fie reflectat 
de obiective na ionale obligatorii. Contribu ia fiec rui stat membru la atingerea 
obiectivului Uniunii trebuie s  in  seama de diferitele situa ii na ionale. Statele 
membre trebuie s  fac  dovad  de flexibilitate i s  promoveze energiile 
regenerabile cele mai adecvate poten ialului i priorit ilor lor specifice.  

Modalitatea precis  în care statele membre pl nuiesc s - i ating  
obiectivele trebuie stabilit  în planurile na ionale de ac iune, care trebuie 
notificate Comisiei. Aceste planuri de ac iune trebuie s  con in  m suri i 
obiective sectoriale compatibile cu îndeplinirea obiectivelor na ionale generale 
stabilite de comun acord i s  demonstreze realizarea unor progrese 
considerabile spre atingerea obiectivelor privind energia regenerabil  stabilite 
pentru 2010.  

                                                            
1 Evaluarea impactului, efectuat  în scopul realiz rii prezentei foi de parcurs SEC (2006) 1719 

i Documentul de lucru al personalului Comisiei care înso e te Raportul de progres în 
sectorul biocarburan ilor SEC (2006) 1721 analizeaz  impactul ponderilor de inute de 
diferi i biocarburan i. Evaluarea impactului explic  de ce ponderea de 10% stabilit  pentru 
2020 este adecvat . 
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În punerea în aplicare a obiectivelor na ionale, statele membre trebuie s -
i stabileasc  propriile obiective specifice privind electricitatea, biocarburan ii, 

înc lzirea i r cirea, care vor fi verificate de c tre Comisie pentru a se asigura 
de respectarea obiectivului global. 

În anul 2007 au fost înaintate propuneri legislative privind obiectivul 
general i obiectivul minim pentru biocarburan i, precum i dispozi ii de facilitare 
a cre terii ponderii energiilor regenerabile în cele trei sectoare i se vor stabili 
mecanismele de monitorizare necesare. Acest proces ar trebui s  asigure 
îndeplinirea obiectivului general al UE în mod corect i echitabil i s  
consolideze în mod semnificativ cadrul politic i legal existent. 

 
Cum vor fi atinse aceste obiective? 
Ponderea energiei regenerabile în cadrul consumului global de energie a 

crescut îns  prea lent. Dup  examinarea atent  a fezabilit ii i a poten ialului 
tehnic i economic, dar i a diviz rii subsectoarelor energiei regenerabile, 
Comisia a ajuns la concluzia c  un obiectiv global de 20%, reprezentând 
ponderea energiei regenerabile în ansamblul energetic al UE, este realizabil i 
necesar. Îndeplinirea acestui obiectiv va necesita o dezvoltare masiv  în toate 
cele trei sectoare ale energiei regenerabile, îns  este posibil 1. 

Producerea de electricitate din surse de energie regenerabile poate cre te 
de la propor ia curent  de 15% pân  la 34% din consumul total de electricitate 
în 2020. Energia eolian  poate contribui cu 12% la electricitatea produs  în UE 
pân  în 2020. O treime din acest procent va proveni, cel mai probabil, din 
instala iile din largul m rii. De exemplu, în prezent, în Danemarca, 18% din 
consumul de electricitate este acoperit de energia eolian . În Spania i 
Germania, procentul este de 8% i, respectiv, 6%. Sectorul biomasei poate 
cre te în mod semnificativ folosind lemne, culturi energetice i de euri biologice 
în centralele electrice. Celelalte tehnologii noi, cum ar fi energia fotovoltaic , cea 
termic  solar , puterea valurilor i a mareelor, vor înregistra o dezvoltare mai 
rapid  dup  sc derea pre ului lor. Costurile de producere a energiei fotovoltaice, 
de exemplu, sunt a teptate s  scad  cu 50% pân  în 2020. 

Pentru a îndeplini obiectivul general stabilit pentru 2020, contribu ia 
energiilor regenerabile în sectorul înc lzirii i r cirii ar trebui cel pu in s  se 
dubleze fa  de ponderea actual  de 9%. O mare parte din cre tere ar putea 
proveni din biomas  i va implica crearea unor sisteme casnice mai eficiente, 
precum i a unor centrale electrice de înalt  eficien  pentru cogenerarea 
c ldurii i a electricit ii pe baz  de biomas . Restul energiei necesare ar putea 
fi produs din instala ii geotermale i solare. Suedia, de exemplu, are peste 185 

                                                            
1 Evaluarea impactului realizat  pentru aceast  foaie de parcurs SEC (2006) 1719 furnizeaz  

detalii privind diferitele costuri, fezabilitate, sensibilitate i compar  scenariile pentru diferite 
combina ii de energii regenerabile. Abordarea prezentat  aici, numit  �scenariul Green-x al 
compromisului�, este analizat  în evaluarea impactului.  
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000 de pompe geotermale instalate, ceea ce reprezint  jum tate din num rul 
total din Europa. Dac  i celelalte state ale UE ar urma aceast  rat  de instalare, 
sursele geotermale ar furniza echivalentul a 15 milioane de tone de petrol 
suplimentare (15 Mtep) în Europa.  

În mod asem n tor, dac  în toat  Europa s-ar ajunge la nivelul instala iilor 
de înc lzire solar  din Germania i Austria, contribu ia de energie a acestora ar 
fi echivalent  cu 12 Mtep. Cu alte cuvinte, o mare parte din obiective poate fi 
realizat  prin aplicarea celor mai bune practici actuale.  

Biocarburan ii ar putea s  contribuie cu 43 Mtep, ceea echivaleaz  cu 
14% din pia a combustibililor pentru transport. Cre terile ar putea proveni atât 
din folosirea bioetanolului (care, în Suedia, a atins deja o pondere de 4% din 
pia a benzinei, iar în Brazilia, liderul mondial, mai mult de 20%), cât i a 
biodieselului (biomotorinei), care, în Germania, liderul mondial în acest domeniu, 
a ajuns la o pondere de 6% din pia a motorinei. Cerealele cultivate pe plan intern 
i trestia de zah r tropical  sunt principalele materii prime folosite la fabricarea 

etanolului, completate de producerea etanolului celulozic din paie i de euri. 
Uleiul din semin e de rapi , provenit din culturile interne sau importat, r mâne 
principala materie prim  pentru biomotorin , urmat de uleiul de soia i de palmier 
într-o cantitate mai mic  i apoi de biocarburan ii de a doua genera ie, cum ar fi 
motorina Fischer-Tropsch, produs  în principal din lemnul din ferme. 

2.2.5. Politicile de promovare i m surile adiacente 

Pe lâng  m surile legislative prezentate mai sus i aplicarea acestora de 
c tre statele membre, Comisia ar trebui s  întreprind  urm toarele tipuri ac iuni: 

 s  propun  consolidarea dispozi iilor legale destinate îndep rt rii 
oric ror bariere nejustificate din calea integr rii surselor regenerabile 
de energie în sistemul energetic al UE. Condi iile privind conectarea i 
extinderea re elelor trebuie simplificate. Unele state membre au introdus 
numeroase proceduri de autorizare pentru construirea de sisteme de 
energie regenerabil , al c ror num r trebuie redus. Normele privind 
construc iile nu iau, în general, în considerare energiile regenerabile. 
Trebuie eliminat  birocra ia care apas  asupra întreprinderilor mici i 
mijlocii inovatoare. În acest scop, Comisia va continua aplicarea riguroas  
a Directivei privind energia regenerabil ; 

 s  propun  m suri legislative de înl turare a barierelor din calea cre terii 
folosirii energiilor regenerabile în sectorul de înc lzire i r cire, cum ar fi 
obstacolele administrative, canalele de distribu ie inadecvate, normele 
necorespunz toare privind construc iile i lipsa de informare pe pia ; 

 s  continue s  ac ioneze pentru a îmbun t i func ionarea pie ei interne a 
electricit ii în concordan  cu dezvoltarea energiilor regenerabile. Cre te-
rea transparen ei, disocierea, capacitatea mai mare de interconectare, to i 
ace ti factori ofer  mai multe anse noilor actori inovatori din domeniul 
energiei regenerabile de a p trunde pe pia ; 
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 s  reanalizeze situa ia existent  în statele membre privind sistemele de 
sprijin pentru energiile regenerabile, în vederea evalu rii func ion rii 
acestora i a necesit ii de a propune sisteme de sprijin armonizatoare 
pentru energiile regenerabile în contextul pie ei interne a electricit ii din 
UE. Este posibil ca sistemele na ionale de producere a electricit ii din 
surse regenerabile s  fie înc  necesare pe parcursul unei perioade de 
tranzi ie, pân  când pia a intern  devine pe deplin func ional , îns  
obiectivul pe termen lung trebuie s  fie reprezentat de sistemele de sprijin 
armonizate; 

 s  sus in  o propunere privind introducerea unui sistem de 
încurajare/sprijin pentru biocarburan i, care, de exemplu, va descuraja 
transformarea terenurilor cu valoare mare din punct de vedere al 
diversit ii biologice în scopul cultiv rii de materii prime pentru 
biocarburan i; va descuraja utilizarea de filiere necorespunz toare pentru 
producerea de biocarburan i i va încuraja folosirea procedeelor de 
produc ie de a doua genera ie; 

 s  continue s  promoveze folosirea surselor regenerabile de energie în 
cadrul achizi iilor publice, pentru a stimula energiile nepoluante, în special 
în sectorul transporturilor; 

 s  continue s  aplice o abordare echilibrat  în negocierile comerciale 
libere aflate în curs de desf urare cu rile/regiunile produc toare de 
etanol, respectând interesele produc torilor interni i ale partenerilor 
comerciali ai UE în contextul cre terii cererii de biocarburan i; 

 s  continue s  coopereze strâns cu autorit ile responsabile de re eaua 
electric , cu autorit ile europene de reglementare în domeniul 
electricit ii i cu industria energiilor regenerabile, pentru a permite o mai 
bun  integrare a surselor regenerabile de energie în re eaua de 
electricitate. O aten ie deosebit  trebuie acordat  cerin elor speciale 
legate de dezvoltarea mai accentuat  a energiei eoliene produse în larg, 
în principal în ceea ce prive te conect rile transfrontaliere la re ea. În 
acela i timp, trebuie analizate posibilit ile oferite de sistemul de re ele 
transeuropene de energie i trebuie începute lucr rile de creare a unei 
superre ele europene în larg; 

 s  utilizeze la maximum posibilit ile oferite de instrumentele financiare 
ale Comunit ii Europene, în special fondurile structurale i de coeziune, 
Fondul pentru Dezvoltare Rural  i sprijinul financiar pus la dispozi ie prin 
intermediul programelor de cooperare interna ional  ale Comunit ii, 
pentru sprijinirea dezvolt rii surselor de energie regenerabile în UE i în 
str in tate; 

 s  continue s  promoveze schimbul de bune practici în domeniul surselor 
de energie regenerabil , prin intermediul diferitelor platforme de informare 
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i dezbatere, cum ar fi actualul Forum din Amsterdam1. În cadrul ini iativei 
sale, �Regiunile, actorii schimb rii economice�, Comisia va stabili, de 
asemenea, re ele de regiuni i ora e, în scopul stimul rii schimbului de 
bune practici privind folosirea durabil  a energiei; 

 s  continue s  includ  în plan intern costurile externe ale energiilor fosile 
clasice (prin stabilirea, printre altele, a unor taxe pe energie); 

 s  profite de toate oportunit ile oferite energiei regenerabile de c tre 
ac iunile orientate spre rezultate din cadrul viitorului Plan strategic 
european pentru tehnologiile energetice (Planul SET); 

 s  promoveze folosirea surselor regenerabile de energie în politicile sale 
energetice externe2 i s  încurajeze posibilit ile de dezvoltare durabil  în 

rile în curs de dezvoltare; 
 s  pun  în aplicare în totalitate planul de ac iune privind biomasa, adoptat 

de c tre Comisie în decembrie 20053. Biomasa ofer  un poten ial 
important i beneficii majore în cadrul altor politici ale Comunit ii; 

 s  continue s  foloseasc  programul Energie inteligent  pentru 
Europa, pentru a reduce disparit ile dintre dezvoltarea încununat  de 
succes a unor tehnologii inovatoare i p trunderea lor eficient  pe pia , 
pentru a fi comercializate la scar  larg , pentru a stimula în cadrul UE 
investi iile de mare anvergur  în noile tehnologii de mare performan  i 
pentru a se asigura de faptul c  energia regenerabil  reprezint  o 
prioritate de prim rang în ceea ce prive te eforturile constante depuse 
pentru a folosi la maximum programele UE de cercetare i dezvoltare 
tehnologic , în vederea ob inerii unor tehnologii energetice cu intensitate 
carbonic  redus  sau de nivel zero; se vor dezvolta în acela i timp sinergii 
cu statele membre implicate în ac iuni asem n toare. 
Pe lâng  aceste ini iative ale Comisiei, trebuie subliniat faptul c  statele 

membre i autorit ile regionale i locale au un rol important în sporirea utiliz rii 
surselor de energie regenerabile. În prezent, statele membre folosesc diferite 
instrumente de ac iune pentru a promova sursele de energie regenerabile, cum 
ar fi pre urile fixe de achizi ionare, sistemele de prime, certificatele verzi, scutirile 
de taxe, obliga iile impuse furnizorilor de combustibili, politicile de achizi ii 
publice, precum i cercetarea i dezvoltarea tehnologic . Pentru a face progrese 
în direc ia noilor obiective propuse, statele membre vor trebui s  foloseasc  într-
o m sur  mai mare gama larg  de instrumente puse la dispozi ia lor, în 
conformitate cu prevederile Tratatului CE. 

                                                            
1 http://www.senternovem.nl/amsterdamforum/ 
2 Trebuie men ionat c  planurile de ac iune stabilite în contextul politicii europene de vecina-

tate deja con in ac iuni în acest scop. 
3 COM (2005) 628. 

http://www.senternovem.nl/amsterdamforum/
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Petru realizarea cu succes a obiectivelor pe care Comisia Uniunii 
Europene i le-a propus în domeniul promov rii resurselor de energie regenera-
bil , statelor membre i/sau autorit ilor locale i regionale li se cere în special: 

 s  se asigure c  procedurile de autorizare sunt simple, rapide i corecte 
i c  exist  instruc iuni clare în acest sens, prin înfiin area, dac  este 

necesar, a unor agen ii de autorizare unice, responsabile de coordonarea 
procedurilor administrative privind sursele de energie regenerabile; 

 s  îmbun t easc  mecanismele de planificare prealabil , în temeiul 
c rora regiunile i autorit ile locale trebuie s  stabileasc  zonele 
adecvate pentru energiile regenerabile; 

 s  integreze energiile regenerabile în planurile regionale i locale. 

2.3. Evaluarea impactului îndeplinirii obiectivelor privind 
energiile regenerabile 

Evaluarea impactului ofer  o prezentare detaliat  a diferitelor inciden e ale 
m surile descrise mai sus i face o compara ie a efectelor diferitelor op iuni 
politice adoptate. 

2.3.1. Impactul asupra emisiilor de gaze cu efect de ser  i alte 
inciden e asupra mediului 

Importan a acordat  schimb rilor climaterice ocup  în prezent un loc de 
maxim  importan . Consiliul pentru mediu, reunit în data de 10 martie 2005, a 
concluzionat c  �grupul rilor dezvoltate trebuie s  g seasc  metode de a- i 
reduce pân  în 2020 emisiile cu 15-30% fa  de nivelul din 1990, prev zut în 
Protocolul de la Kyoto.� 

Emisiile de gaze cu efect de ser , inclusiv emisiile de CO2, provenite din 
folosirea surselor regenerabile de energie, sunt reduse sau chiar inexistente. 
Cre terea ponderii surselor regenerabile în cadrul ansamblului de combustibili 
din UE va duce, astfel, la reducerea semnificativ  a emisiilor de gaze cu efect 
de ser . Energia regenerabil  suplimentar , necesar  pentru atingerea 
obiectivului de 20%, va duce la reducerea emisiilor anuale de CO2 cu valori 
cuprinse între 600-900 Mt în 20201. Luând în calcul un pre  al CO2 de 25 
euro/ton 2, beneficiul total suplimentar provenit din CO2 poate ajunge la valori 
cuprinse între 150-200 miliarde de euro. Pre urile reale ale CO2 vor depinde de 
regimul climatic interna ional viitor. 

                                                            
1 Surs : scenariul compromisului al modelului Green-X i Energy Economics Group, Fraun-

hofer ISI, Ecofys i modelul PRIMES. A se vedea în Documentul de lucru al personalului 
Comisiei: �Foaie de parcurs privind energia regenerabil : evaluarea impactului�, SEC 
(2006) 1719. 

2 Pre urile reale de pe pia  (cotele comunitare pentru 2006) au fluctuat între 7 i 30 euro/ 
ton  în perioada ianuarie-iulie 2006, media variind în linii mari între 15 i 20 euro/ton . 
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Înlocuirea combustibililor fosili antreneaz  i beneficii, per ansamblu, în 
ceea ce prive te calitatea aerului. Acestea sunt semnificative în special în 
sectorul electricit ii. 

2.3.2. Securitatea aprovizion rii cu energie 

Energia regenerabil  contribuie la securitatea aprovizion rii cu energie 
prin cre terea ponderii energiei produse pe plan intern, prin diversificarea gamei 
de combustibili, prin diversificarea surselor de import de energie i prin cre terea 
propor iei de energie ob inut  din regiunile stabile din punct de vedere politic. 
UE î i va consolida pozi ia privind toate aceste m suri menite s  asigure 
securitatea aprovizion rii, în cazul în care î i atinge obiectivul propus în ceea ce 
prive te energia regenerabil . Beneficiile se pot observa în toate sectoarele i 
sunt semnificative în special în domeniul transportului. O modalitate de a aprecia 
aceste beneficii este analizarea cantit ii de combustibili fosili înlocui i cu surse 
de energie regenerabile. 

Presupunând c  UE va atinge o propor ie a energiei regenerabile de 20%, 
se poate calcula o reducere anual  a cererii de combustibili fosili de 252 Mtep 
începând cu 2020. Aceast  cifr  este echivalent  cu totalul consumului de 
energie însumat al Marii Britanii, Letoniei i Lituaniei. 200 Mtep din aceast  cifr  
ar proveni din importuri, inclusiv 55 Mtep de petrol i 90 Mtpe de gaz, în special 
din rile din Orientul Mijlociu i din Comunitatea Statelor Independente. 

2.3.3. Costul i competitivitatea 
Spre deosebire de sursele de energie conven ional , s-a înregistrat o 

sc dere continu  i semnificativ  a costului surselor regenerabile de energie în 
ultimii 20 de ani. Ca exemplu, costul energiei eoliene pe kWh a crescut cu 50% 
în ultimii 15 ani i, în acela i timp, dimensiunea turbinelor a crescut de 10 ori. 
Sistemele solare de producere a energiei fotovoltaice sunt în prezent cu peste 
60% mai ieftine decât în 1990. 

În ciuda acestor constat ri, costul surselor regenerabile de energie 
variaz  în mod semnificativ în func ie de resursele i de tehnologiile folosite, 
îns , în general, dep e te costul actual al surselor conven ionale de energie.  

Semnalele pie ei energiei în ceea ce prive te pre urile r mân distorsionate 
în favoarea surselor conven ionale de energie1, în special din cauza e ecurilor 
repetate de a introduce costurile externe în mod sistematic pe plan intern. De i 
costurile externe sunt integrate par ial pe plan na ional prin introducerea 
sistemului Uniunii Europene de comercializare a emisiilor, a instrumentelor 
fiscale sau a cadrelor de sprijin a surselor regenerabile de energie, pre urile 
actuale de pe pia  sunt departe de a reflecta costul real. Aceste date ilustreaz  
modul în care multe dintre tehnologiile bazate pe surse regenerabile de energie 

                                                            
1 COM (2006) 851. 
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ar putea concura cu mai mari anse de succes cu combustibilii conven ionali, în 
cazul în care costurile externe ar fi reflectate în pre uri. 

Atingerea obiectivului privind energia regenerabil  în UE pân  în 2020 va 
antrena costuri suplimentare, a c ror amploare va depinde de instrumentele 
financiare alese, de op iunile tehnologice i de gradul de concuren  din acest 
sector. Cu toate acestea, înainte de toate, costul va depinde de pre urile 
interna ionale ale surselor conven ionale de energie, în principal ale petrolului. 
Costul anual suplimentar generat de cre terea contribu iei surselor regenerabile 
de energie pân  la valoarea propus  pentru anul 2020 este calculat ca fiind 
costul total de producere a energiei regenerabile minus costul de referin  al 
produc iei de energie conven ional . Un dozaj echilibrat al tehnologiilor de 
producere a energiei regenerabile, împreun  cu pre uri interna ionale la petrol 
sc zute (48 $), va genera un cost suplimentar anual mediu pentru atingerea 
ponderii propuse de energie regenerabil  de 18 miliarde de euro1. 

Eforturile sus inute de cercetare i dezvoltare vor duce, de asemenea, la 
sc derea costurilor energiilor regenerabile i deci a costului total al acestei 
politici. Alegerea adecvat  a tehnologiilor2 poate reduce aceste costuri medii cu 
aproximativ 2 miliarde de euro pe an. 

 
Cât va pl ti societatea pentru a se ajunge la o pondere de 20% a 

energiilor regenerabile? 
Costul dezvolt rii accelerate a energiei regenerabile, men ionat mai sus, 

trebuie privit în contextul investi iilor totale prev zute a fi realizate în 
infrastructura energetic  pân  în 2030, estimate la mai mult de 2 trilioane $. 
Unele dintre acestea vor fi finan ate din profituri, altele din prelev rile fiscale, iar 
o parte trebuie s  vin  de la consumatori, mai precis prin cre terea facturilor la 
energie. 

Este important de remarcat c  factorul principal care influen eaz  costul 
ansamblului de energii regenerabile este pre ul petrolului. În cazul în care pre ul 
petrolului va ajunge la 87 $/baril pân  în 2020, costul mediu anual suplimentar 
va sc dea la 10,6 miliarde de euro3. Prin compara ie, factura energetic  total  
a UE este estimat  la aproximativ 350 miliarde de euro în acel an. 

                                                            
1 Pre urile petrolului pe plan mondial au fluctuat între 55 i 78 $/baril (la pre urile din 2005). În 

întregul document, pre urile de pe pia a petrolului i costurile suplimentare sunt exprimate 
la valoarea euro din anul 2005. 

2 Costul tehnologiei trebuie considerat ca o valoare dinamic , nu static . Încurajarea diver-
sit ii tehnologice prezint  beneficii economice pe termen lung. Îns , atunci când vorbim 
despre energiile regenerabile, trebuie s  men ion m clar c  varia iile costurilor sunt mari: 
energia eolian  se produce, în medie, cu 65 euro/MWh, energia fotovoltaic  cu 650 
euro/MWh. Costul tehnologiilor pentru producerea energiei din biomas  variaz  între 20 
euro/MWh i 180 euro/MWh. 

3 Acesta va corespunde unei valori anuale de aproximativ 20 de euro pe cet ean european. 
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Având în vedere reducerea semnificativ  a emisiilor de gaze cu efect de 
ser  ca urmare a înlocuirii rapide a combustibililor fosili cu cei produ i din surse 
regenerabile de energie1, pre ul de 25 euro/ton  al carbonului, precum i pre ul 
ridicat al petrolului (78 $) ar acoperi aproape în întregime costul suplimentar 
antrenat de atingerea ponderii stabilite a energiei regenerabile18. 

 
Costurile marginale ale surselor regenerabile de energie sunt adesea 

sc zute în compara ie cu sursele conven ionale de energie; de aceea cre terea 
treptat  a surselor regenerabile de energie pe pia a en gros a electricit ii va 
duce la sc derea pre urilor de pe aceast  pia 2. Efectul net asupra costurilor 
electricit ii pentru consumatori rezult  din dou  efecte opuse. În ceea ce 
prive te sectorul electricit ii, pe baza unui pre  de referin  presupus de 48,6 
euro pe MWh, pre ul electricit ii care ar ajunge la consumatori ar putea fi cu 5% 
mai mare, datorit  investi iilor suplimentare în energia regenerabil . 

Aplicarea de m suri ce promoveaz  eficien a energetic  este, de 
asemenea, un factor-cheie, iar cifrele citate mai sus presupun punerea în 
aplicare a unor politici privind eficien a energetic . F r  acestea, costul anual 
mediu suplimentar ar putea cre te cu mai mult de 7 miliarde de euro pe an. 
Detalii complete privind analiza costurilor pot fi g site în raportul de evaluare a 
impactului, anterior men ionat. 

Consiliul European din martie 2006 a decis s  recentreze Strategia de la 
Lisabona3 pe ocuparea for ei de munc  i cre terea economic 4. Sectorul ener-
giei regenerabile din UE este lider mondial, cu o cifr  de afaceri de 20 miliarde 
de euro i cu un num r de 300 000 de angaja i5. Pentru a- i p stra acest rol, UE 
trebuie s  continue s - i extind  tehnologiile de producere a energiei 
regenerabile. Studiile au dus la estim ri diferite ale impactului folosirii sporite a 
energiilor regenerabile asupra produsului intern brut, unele anticipând o cre tere 
mic  (de cca 0,5%), iar altele o sc dere mic . Aceste studii sugereaz , de 
asemenea, c  acordarea unui sprijin energiilor regenerabile va duce la o u oar  
cre tere net  a locurilor de munc . O mare parte din activitatea economic  
                                                            
1 Se estimeaz  c  îndeplinirea obiectivului propus va duce la o reducere anual  medie a 

emisiilor de gaze cu efect de ser  de 419 Mt. 
2 "Beeinflussung der Spotmarktpreise durch Windstromerzengung". Neurbarth et al, 2006; 

�On the impact of renewable energy support schemes on power prices�, S.Bode, Institutul 
de Economie Interna ional  de la Hamburg (HWWI), 2006. 

3 Consiliul European de la Lisabona din martie 2000 a adoptat în cadrul concluziilor sale, �un 
nou obiectiv strategic pentru deceniul urm tor: economia european  trebuie s  devin  cea 
mai competitiv , mai dinamic  i mai informat  economie din lume, capabil  de o cre tere 
economic  durabil , cu locuri de munc  mai numeroase i mai bune i cu o coeziune 
social  mai mare�. 

4 Concluziile Pre edin iei Consiliului European din 24 martie 2006. 
5 Consiliul European al energiei regenerabile, �Obiectivele Europei privind energia 

regenerabil : 20% pân  în 2020�. 
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determinat  de m surile de sprijin al energiei regenerabile este localizat  în 
zone agricole, adesea periferice. 

Ca urmare a implement rii acestor m suri, se vor ivi noi oportunit i de 
afaceri din exportul tehnologiilor de producere a energiei regenerabile. În mod 
tradi ional, industria eolian  a UE a de inut pozi ia de lider pe pia a mondial . În 
prezent, aceasta reprezint  60% din pia a mondial . Alte tehnologii regenerabile 
manifest  în prezent cre teri spectaculoase, de exemplu, dispozitivele care 
func ioneaz  pe baza energiei termice solare, în domeniul c rora pia a chinez  
este în plin avânt, de inând în prezent mai mult de 50% din instala iile termice 
solare pe plan mondial. Locurile de munc  create în Germania de sectorul 
energiei eoliene � al c ror num r este estimat la 60 000 de locuri de munc  cu 
norm  întreag  � se datoreaz  pe jum tate pie ei de exporturi. 

Prin crearea unei strategii puternice a energiei regenerabile, UE ar putea 
s - i men in  pozi ia de lider în cercetarea din domeniul energiei regenerabile 
i ar putea beneficia de cre terea posibilit ilor de export al tehnologiilor de 

producere a energiei regenerabile. 

2.4. Concluzii privind utilizarea energiilor regenerabile pentru un 
viitor mai durabil 

Acest paragraf prezint  o parte important  a viziunii strategice a Comisiei 
privind viitorul energiei în Europa. Aceasta inten ioneaz  s  accelereze în mod 
semnificativ dezvoltarea energiei regenerabile i propune ca UE s  ajung  la o 
contribu ie de 20% a surselor regenerabile în cadrul ansamblului energetic al 
UE pân  în 2020. Comisia European  cere Consiliului de prim var  i 
Parlamentului European s  sus in  acest obiectiv. Acest lucru va necesita o 
consolidare substan ial  a cadrului reglementar al UE. Mai mult, Comisia este 
convins  c  este necesar , în prezent, stabilirea unui obiectiv obligatoriu din 
punct de vedere juridic privind contribu ia energiilor regenerabile la cantitatea 
total  de energie produs  în UE, precum i a unor obiective obligatorii minime 
pentru biocarburan i. Aceast  politic  va reprezenta o etap  major  în drumul 
spre durabilitate. 

Îndeplinirea acestui obiectiv este posibil  atât din punct de vedere tehnic, 
cât i economic. Costurile medii suplimentare fa  de energia conven ional  vor 
depinde de viteza viitoarelor inova ii i de pre urile energiei conven ionale, 
ajungând la valori între 10,6 i 18 miliarde de euro pe an. Energia regenerabil  
suplimentar  necesar  pentru a atinge obiectivul de 20% va reduce emisiile 
anuale de CO2 cu aproximativ 700 Mt în 2020. Valoarea acestei reduceri 
importante a emisiilor de gaze cu efect de ser  ar acoperi aproape în totalitate 
costul suplimentar, în condi iile unor pre uri ridicate ale energiei. În acela i timp, 
UE î i va consolida pozi ia în materie de securitate a aprovizion rii, reducând 
cererea de combustibili fosili cu peste 250 Mtep în 2020. Pân  la intrarea în 
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vigoare a acestei noi legisla ii, actualul cadru legislativ va fi aplicat în cele mai 
mici detalii, în special în sectoarele electricit ii i biocarburan ilor. 

Nimeni nu poate prevedea evolu ia pre urilor petrolului sau ale gazului pe 
o perioad  de 20 de ani, îns  ar fi imprudent s  nu începem s  facem investi ii 
pentru a reduce gradul de nesiguran  al viitorului energiei din UE. Pentru a pune 
în aplicare principiile i propunerile enun ate în Foaia de parcurs, în anul 2007 
au fost f cute diferite propuneri legislative. Noua legisla ie va continua i va 
consolida cadrul legislativ existent pentru perioada de dup  anul 2010. 

Statele membre ar trebui s  ini ieze ac iuni prin care s  contribuie în mod 
corect i echitabil la îndeplinirea obiectivului general, luând în considerare 
situa iile i op iunile na ionale, precizând în acela i timp modul în care 
inten ioneaz  s  realizeze progrese în toate cele trei sectoare, în conformitate 
cu obiectivul stabilit de comun acord. 

Aceast  politic  are ca scop crearea unei veritabile pie e interne 
europene, în care tehnologiile de producere a energiei regenerabile s  prospere. 
Ea va oferi comunit ii de afaceri siguran a i stabilitatea necesare lu rii 
deciziilor de investi ii i, în acela i timp, va acorda statelor membre flexibilitatea 
necesar  pentru a sus ine aceast  politic  în conformitate cu situa iile 
înregistrate pe plan na ional. 

Aceast  analiz  se bazeaz  pe reputa ia i pe rolul de lider pe care 
sectorul industriei de producere a energiei regenerabile îl de ine în prezent pe 
plan mondial. Obiectivul este confirmarea UE ca lider mondial în acest sector. 
Având în vedere competi ia mondial  în continu  cre tere i faptul c  al i actori 
importan i pun în aplicare politici promo ionale puternice privind energiile 
regenerabile, îndeplinirea acestor obiective implic  provoc ri majore pentru 
Europa. Dac  nu reu im s  facem fa  acestor provoc ri din cauza lipsei de 
ac iune sau de viziune, pozi ia noastr  de lider mondial în acest domeniu va fi 
grav amenin at , importan a acestui fapt extinzându-se dincolo de sectorul 
energetic. 

Ceea ce este mai important, aceast  analiz  ofer  cet enilor europeni 
siguran a pe care o a teapt  de la factorii de decizie, i anume faptul c  
probleme importante, cum ar fi schimb rile climatice, degradarea mediului i 
securitatea aprovizion rii, vor primi r spunsuri la fel de importante. 



 

 

Capitolul 3 
STRATEGIA ENERGETIC  A ROMÂNIEI I UTILIZAREA 

RESURSELOR REGENERABILE 

Obiectivul general al strategiei sectorului energetic îl constituie 
satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât i pe termen mediu i 
lung, la un pre  cât mai sc zut, adecvat unei economii moderne de pia  i unui 
standard de via  civilizat, în condi ii de calitate, siguran  în alimentare, cu 
respectarea principiilor dezvolt rii durabile. 

Obiectivele strategice ale strategiei sectorului energetic vizeaz  realizarea 
urm toarelor aspecte: 

 Siguran a energetic : 
 cre terea siguran ei energetice prin asigurarea necesarului de resurse 

energetice i limitarea dependen ei de resursele energetice de import; 
 diversificarea surselor de import a resurselor energetice i a rutelor de 

transport al acestora; 
 cre terea nivelului de adecvare a re elelor na ionale de transport al 

energiei electrice, gazelor naturale i petrolului; 
 protec ia infrastructurii critice. 

 Dezvoltarea durabil  a sectorului energetic: 
 cre terea eficien ei energetice; 
 promovarea producerii energiei pe baz  de resurse regenerabile; 
 promovarea producerii de energie electric  i termic  în centrale cu 

cogenerare, inclusiv în instala ii de cogenerare de înalt  eficien ; 
 sus inerea activit ilor de cercetare-dezvoltare i diseminare a 

rezultatelor cercet rilor aplicabile; 
 reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului 

înconjur tor. 
 Competitivitatea sectorului energetic: 

 dezvoltarea pie elor concuren iale de energie electric , gaze naturale, 
certificate verzi; 

 certificate de emisii a gazelor cu efect de sera i servicii energetice; 
 liberalizarea tranzitului de energie i asigurarea accesului permanent 

i nediscriminatoriu al participan ilor la pia , la re elele de transport, 
distribu ie i interconexiunile interna ionale; 

 continuarea procesului de restructurare i privatizare în sectoarele 
energiei electrice, termice i gazelor naturale; 

 continuarea procesului de restructurare pentru sectorul de lignit, în 
vederea cre terii profitabilit ii i accesului pe pia a de capital. 
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În contextul acestor obiective prev zute în strategia energetic , România 
trebuie s  încurajeze investi iile în surse alternative de energie, astfel ca 
ponderea energiei electrice produse din resurse regenerabile de energie fa  de 
consumul na ional brut de energie electric  s  ajung  la 33% pân  în anul 2010, 
valoare echivalent  cu un total de 21,4 TWh. 

Obiectivul strategic propus în Cartea alb  a Comisiei Europene pentru 
o Strategie comunitar , �Energy for the future: renewable sources of energy�, 
const  în dublarea, pân  în anul 2010, a aportului surselor regenerabile de 
energie al rilor membre ale Uniunii Europene, care trebuie s  ajung  treptat, 
de la 6% în anul 1995 la 12% în consumul total de resurse primare.  

Exper ii Agen iei Române pentru Conservarea Energiei (ARCE) consider  
c , pe lâng  faptul c  acest tip de energie nu este poluant  i, practic, este 
inepuizabil , pe termen mediu i lung, costurile sale sunt mult mai reduse, în 
special în condi iile în care pre ul produselor petroliere cre te vertiginos. Sursele 
regenerabile de energie asigur  cre terea siguran ei în alimentarea cu energie 
i limitarea importului de resurse energetice, în condi iile unei dezvolt ri 

economice durabile i ale protej rii mediului înconjur tor.  
Principalele resurse de energie regenerabil  ale României sunt energia 

solar , eolian , biomasa i energia geotermal . În prezent, România î i produce 
cea mai mare parte din energia regenerabil  din resurse hidroenergetice. 

România are o Strategie de valorificare a resurselor regenerabile, 
aprobat  prin hot râre a guvernului în anul 2003. Sistemul românesc de 
promovare a E-SRE const  în combinarea cotelor obligatorii (1) i a certificatelor 
verzi (2):  

 Sistemul de promovare a E-SRE vizeaz  energia electric  produs  din 
energie eolian , energie solar , energie geotermal , biomas , energia 
valurilor, hidrogen produs din SRE, precum i energia electric  produs  
în centrale hidroelectrice cu o putere instalat  mai mic  sau egal  cu 10 
MW, puse în func iune sau modernizate începând cu anul 2004. 

 Sistemul de cote obligatorii este definit ca fiind mecanismul de 
promovare a producerii de energie electric  din surse regenerabile de 
energie, prin achizi ia de c tre furnizori a unor cote obligatorii de energie 
electric  produs  din aceste surse, în vederea vânz rii c tre consumatorii 
deservi i.  

 Certificatul verde este un document ce atest  o cantitate de 1 MWh de 
E-SRE livrat  în re ea. Certificatul verde are teoretic valabilitate nelimitat  
i se poate tranzac iona distinct de energia electric  asociat  acestuia, pe 

o pia  a contractelor bilaterale sau pe pia a centralizat  de certificate 
verzi. 
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Trebuie s  facem precizarea c  pre ul certificatelor vezi variaz  într-un 
interval stabilit prin hot râre de guvern1. Pre ul minim este impus pentru 
protec ia produc torilor, iar pre ul maxim, pentru protec ia consumatorilor. 
Pentru perioada 2005-2012, valoarea anual  minim  i maxim  de 
tranzac ionare a certificatelor verzi este de 24 euro/certificat, respectiv 42 
euro/certificat, calculat  la cursul de schimb stabilit de Banca Na ional  a 
României, pentru ultima zi lucr toare a lunii decembrie din anul precedent. 

Astfel, num rul certificatelor verzi tranzac ionate în luna noiembrie 2007 
pe pia a certificatelor verzi (PCCV) s-a ridicat la 2.717 unit i, pre ul de închidere 
fiind de 142,72 lei/certificat, potrivit datelor publicate pe pagina web a 
Operatorului Pie ei de Energie OPCOM2. 

Cele mai recente date furnizate de OPCOM arat  faptul c , în luna 
noiembrie 2007, au fost lansate apte oferte de vânzare i 24 de cump rare. De 
la începutul anului 2007, pe PCCV s-au tranzac ionat 33.399 de certificate verzi. 
Cel mai mare num r de certificate a fost tranzac ionat în luna ianuarie 2007 - 
18.541 de certificate verzi, iar cel mai mic în luna iunie 2007 � 182 de certificate 
verzi. 

Cea mai mare parte a energiei regenerabile din România este produs  
în acest moment în domeniul hidroenergetic. Ponderea energiei regenerabile a 
variat în ultimii ani între 26 i 30% din consumul intern brut de energie electric , 
în func ie de nivelul anual al apelor pluviale. Poten ialul hidroenergetic tehnic 
amenajabil al României este de 36 TWh/an. Poten ialul hidroenergetic economic 
amenajabil este estimat la 23-25TWh, cu o putere instalat  de circa 8000 MW. 
În 2005, nivelul de valorificare a atins circa 80% din poten ialul economic 
amenajabil i sunt în execu ie amenaj ri hidroenergetice însumând o putere 
instalat  de circa 600 MW, cu un poten ial de produc ie de 1.870 GWh/an.  

Energia solar  reprezint  cea mai sigur  surs  de energie. Pe teritoriul 
României, pe o suprafa  orizontal  de 1 m2, este posibil  captarea unei cantit i 
anuale de energie cuprinse între 900 i 1450 kWh, în func ie de anotimp.  

Energia eolian  este mai scump  decât cea solar . În România, a 
început deja un proiect lâng  Parcul Industrial Ploie ti. Poten ialul eolian tehnic 
amenajabil este estimat la 8 TWh/an. 

                                                            
1 Hot rârea Guvernului nr. 958/2005 pentru modificarea Hot rârii Guvernului nr. 443/2003 

privind promovarea produc iei de energie electric  din surse regenerabile de energie i 
pentru modificarea i completarea Hot rârii Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sis-
temului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie; 
Hot rârea Guvernului nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei electrice din surse regenerabile de energie; Hot rârea Guvernului nr. 1535/2004 
pentru Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie; Hot rârea Guvernului 
nr. 443 /2003 pentru promovarea produc iei de energie electric  din surse regenerabile de 
energie. 

2 www.opcom.ro 

http://www.opcom.ro
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Rezervele de biomas  sunt în special de eurile de lemn, de eurile 
agricole, gunoiul menajer i culturile energetice. Producerea de biomas  nu 
reprezint  doar o resurs  de energie regenerabil , ci i o oportunitate 
semnificativ  pentru dezvoltarea rural  durabil . Poten ialul energetic al 
biomasei este de circa 7.594 mii tep/an, din care 15,5% reprezint  reziduuri din 
exploat ri forestiere i lemn de foc, 6,4% rumegu  i alte resturi din lemn, 63,2% 
de euri agricole, 7,2% de euri menajere i 7,7% biogaz. La aceea i categorie 
trebuie men ionat i poten ialul pentru producerea biocombustibililor.  

Trebuie s  preciz m faptul c , în prezent, în Uniunea European , 4% din 
necesarul de energie este asigurat din biomas . La nivelul UE, se estimeaz  
crearea a cca 300.000 de noi locuri de munc  în mediul rural, prin exploatarea 
biomasei.  

O alt  surs  este energia geotermal , care poate fi exploatat  în special 
în sta iuni. În 1998, a fost deja finalizat programul PHARE UE la C lim ne ti, 
C ciulata, Cozia. România dispune de un poten ial de circa 167 mii tep/an 
resurse geotermale de joas  entalpie, din care în prezent se valorific  circa 30 
mii tep/an. 

În ceea ce prive te energia termal , reprezentan ii Ministerului 
Administra iei i Internelor au ar tat c , în 10 coli din ar , vor fi introduse 
pompe de c ldur  (care capteaz  apa termal  i o pompeaz  în instala iile de 
c ldur  din coli). Aceste instala ii vor înlocui sobele utilizate, reducând 
substan ial poluarea. De asemenea, costurile pentru înc lzirea unei suprafe e 
medii de 1000 mp vor fi mult reduse i se estimeaz  c  suma investit  în noile 
instala ii, de 300.000 RON/ coal , va fi amortizat  în cel mult ase ani. 
Reprezentan ii MAI au cerut ajutorul celorlalte institu ii pentru a g si cele mai 
eficiente modalit i de a sprijini autorit ile locale pentru investi ii care s  asigure 
trecerea termocentralelor de pe c rbuni sau gaz metan, al c ror pre  este în 
cre tere, pe energie ob inut  din biomas , de euri agricole sau de euri 
menajere. 

Autorit ile române trebuie s  analizeze legisla ia pentru a vedea dac  pot 
introduce anumite facilit i pentru cei care produc i folosesc energie 
regenerabil . Principala lege care va fi avut  în vedere este Legea investi iilor. 
În perioada urm toare, reprezentan ii ministerelor ar trebui s  elaboreze o 
strategie de dezvoltare a energiei regenerabile pentru ara noastr .  

Evident c  preocup rile din România privind utilizarea unor forme noi de 
energie, prin utilizarea energiilor regenerabile fac parte dintr-o strategie ini iat  
la nivel mondial de Protocolul de la Kyoto. Pentru a r spunde comandamentelor 
lansate de Conferin ele de la Rio i de la Kyoto, atât în Uniunea European , cât 
i în SUA i în alte ri ale lumii au loc cercet ri masive care vizeaz  dezvoltarea 

de noi tehnologii care s  permit  producerea i utilizarea resurselor regenerabile 
alternative; printre aceste resurse se afl  i producerea i utilizarea hidrogenului 
atât în scopul producerii de energie electric , cât i pentru înc lzire. 
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Astfel, statele Uniunii Europene au luat o serie de m suri pentru 
încurajarea cet enilor i a companiilor s  investeasc  în energii regenerabile. 
De exemplu, în Marea Britanie se acord  subven ii pentru cet eni i pentru 
companii, astfel încât ace tia s  instaleze panouri solare, iar energia s  fie 
utilizat  pentru activit ile domestice. Energia solar  este utilizat  i 
subven ionat  par ial în Spania, Grecia i Suedia. În Germania, energia eolian  
este una dintre principalele surse de energie regenerabil . i cele 10 state noi 
membre UE au adoptat diferite forme de promovare a utiliz rii energiei 
regenerabile.  

Din punctul de vedere al strategiei de implementare a utiliz rii acestora, 
exist  dou  scheme europene de promovare a energiei din surse regenerabile 
(E-SRE), cel mai des folosite fiind sistemul de pre uri fixe (feed-in tariff), sistemul 
de cote anuale obligatorii, combinat cu sistemul certificatelor verzi.  

Sistemul de pre uri fixe const  în achizi ia, de c tre produc tori, furnizori 
sau consumatori, a E-SRE la un pre  fix (feed-in tariff), a c rui valoare este 
stabilit  în func ie de sursa regenerabil  de energie utilizat . În cazul sistemului 
de cote obligatorii, guvernele stabilesc cota de E-SRE ce urmeaz  a fi 
achizi ionat  de produc tori, furnizori sau consumatori, pre ul de achizi ie fiind 
stabilit pe baze concuren iale.  

Echivalentul pentru România al acestor preocup ri îl reprezint  faptul c  
pre ul de achizi ie a energiei electrice se stabile te în conformitate cu 
metodologia pentru stabilirea pre urilor/tarifelor de achizi ie a energiei electrice 
de la produc torii independen i i autoproduc tori, aprobat  de Autoritatea 
Na ional  de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), astfel încât s  fie 
acoperite costurile justificate ale produc torilor. 

Produc torul de E-SRE poate vinde E-SRE pe pia a de energie electric  
la pre ul pie ei. Pentru acoperirea integral  a costurilor de producere i ob inerea 
unui profit rezonabil prime te pentru fiecare 1 MWh de energie electric  livrat în 
re ea un certificat verde care poate fi tranzac ionat în limitele de pre  stabilite de 
ANRE. Produc torul de E-SRE poate vinde E-SRE în baza unui contract 
bilateral sau pe bursa de energie, pe pia a pentru ziua urm toare (PZU). 

Cotele obligatorii reprezint  acele valori procentuale anuale din 
consumul na ional brut de energie electric , calculate progresiv pentru atingerea 
intei na ionale din 2010. Pentru fiecare an, începând din anul 2005 i pân  în 

anul 2010 inclusiv, sunt stabilite prin lege cote obligatorii de E-SRE pe care 
furnizorii de energie electric  trebuie s  le furnizeze consumatorilor deservi i, 
astfel: anul 2005 - 0,7%; anul 2006 - 2,2%; anul 2007 - 3,74%; anul 2008 - 
5,26%; perioada 2008-2010 - 8,4%1. 

Furnizorii de energie electric  demonstreaz  îndeplinirea cotelor prin 
num rul de certificate verzi achizi ionate, care trebuie s  fie egal cu produsul 

                                                            
1 Hot rârea Guvernului nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei electrice din surse regenerabile de energie. 
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dintre valoarea cotei obligatorii i cantitatea de energie electric  furnizat  
consumatorilor. Pentru neîndeplinirea cotei anuale obligatorii furnizorii pl tesc la 
OTS contravaloarea certificatelor verzi (CV) neachizi ionate la valoarea maxim  
de tranzac ionare a certificatelor verzi stabilit  de c tre ANRE. 

Aceste planuri de ac iuni, la rândul lor, sunt dublate de identificarea 
surselor de finan are. În acest sens, trebuie ar tat c  Programul opera ional 
�Cre terea competitivit ii economice� are o component  care se va ocupa de 
energie i care încurajeaz  investi iile în sectorul energiei regenerabile. 
Organismul intermediar pentru energie este Direc ia General  Politic  
Energetic , care va fi responsabil  pentru implementarea proiectelor care se 
încadreaz  în axa prioritar  de ac iune IV, �Îmbun t irea eficien ei energetice 
i dezvoltarea durabil  a sectorului energetic�, care va acorda fonduri pentru 

îmbun t irea eficien ei energetice, valorificarea resurselor regenerabile de 
energie i reducerea impactului negativ al func ion rii sistemului energetic 
asupra mediului.  

3.1. Îmbun t irea eficien ei energetice i promovarea surselor 
regenerabile de energie 

Diminuarea efectelor negative ale procesului de producere a energiei 
asupra climei necesit  ac iuni concrete i sus inute. În acest context, România 
trebuie s  ac ioneze sus inut i coerent în vederea alinierii la ac iunile europene 
ce promoveaz  obiectivele Lisabona. În vederea limit rii cre terii previzionate a 
temperaturii globale, respectiv a emisiilor de gaze cu efect de ser , România va 
ac iona sus inut, în special în domeniul eficien ei energetice i al surselor 
regenerabile de energie1. 

Ac iunile vizând promovarea eficien ei energetice i a surselor 
regenerabile de energie vor contribui atât la reducerea impactului negativ asupra 
mediului, cât i la cre terea securit ii în alimentare, diminuând gradul de 
dependen  a României de importurile de energie. 

3.1.1. Eficien a energetic  

Directiva nr. 2006/32/CE privind eficien a energetic  la utilizatorii finali, 
care devine obligatorie pentru România din 2008, prevede c  statele membre 
UE se angajeaz  s  realizeze reducerea consumului de energie final  cu cel 
pu in 9% într-o perioad  de nou  ani (2008-2016) comparativ cu media 
consumului din ultimii cinci ani pentru care exist  date disponibile (2001-2005). 

                                                            
1 Ordin nr. 44 din  1 noiembrie 2007 pentru stabilirea modului de comercializare a energiei 

electrice produse din surse regenerabile de energie în unit i de produc ie calificate pentru 
produc ii prioritare; Hot rârea Guvernului nr. 1535/2004 pentru Strategia de valorificare a 
surselor regenerabile de energie; Hot rârea Guvernului nr. 443 /2003 pentru promovarea 
produc iei de energie electric  din surse regenerabile de energie. 
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În acest sens, trebuie adoptate urm toarele m suri din domeniul eficien ei 
energetice: 

 utilizarea instrumentelor financiare pentru economii de energie, inclusiv 
contractele de performan  energetic  care prev d furnizarea de economii 
de energie m surabile i predeterminate; 

 achizi ionarea de echipamente pe baza specifica iilor privind eficien a 
energetic ; 

 accelerarea procesului de executare a auditurilor energetice riguroase la 
consumatorii industriali, la cl dirile publice i reziden iale, audituri 
certificate de organismele abilitate, urmate de m suri recomandate i 
implementate de reducere a pierderilor energetice. 
Poten ialul na ional de economisire de energie, respectiv de reducere a 

pierderilor energetice este apreciat la 27�35% din resursele energetice primare 
(industrie 20-25%, cl diri 40�50%, transporturi 35�40%). La un consum anual 
de resurse energetice primare de circa 36 milioane tep/an, poten ialul de 
economisire este de circa 10 milioane tep/an, respectiv economii de circa 3 
miliarde euro/an. 

Pentru a reduce intensitatea energetic  în sectoarele cu consumuri 
energetice mari i a îndeplini intele propuse atât în Strategia Na ional  în 
domeniul eficien ei energetice, cât i în Planul de ac iune în domeniul eficien ei 
energetice aferent Directivei 2006/32/CE privind eficien a la consumatorul final, 
se vor lua m suri în urm toarele direc ii: 

 
Industrie: 

 campanii de informare; 
 acorduri voluntare pe termen lung în diferite sectoare ale industriei 

prelucr toare; 
 audituri energetice i gestionarea eficient  a energiei; 
 îmbun t irea eficien ei energetice prin sus inerea finan rii prin fondurile 

comunitare. 
 
Transporturi: 

 reducerea consumului de energie prin proiecte de modernizare a 
transportului feroviar de c l tori i marf ; 

 cre terea calit ii transportului în comun în vederea utiliz rii acestuia în 
detrimentul transportului cu ma ini particulare; 

 extinderea transportului în comun pe osele în detrimentul celui personal; 
 eficientizarea traficului i parc rilor; 
 mijloace de transport în comun asigurate de c tre firme; 
 o mai mare dezvoltare a mijloacelor de transport pe cale de rulare în 

cadrul transportului urban (tramvaie, troleibuze); 
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 m rirea eficien ei energetice a vehiculelor, stabilirea de criterii minime de 
eficien ; 

 introducerea de normative care s  sus in  vehiculele cele mai eficiente i 
nepoluante; 

 utilizarea combustibililor gazo i i a biocombustibililor în transporturi. 
Pentru realizarea m surilor de mai sus, o component  esen ial  o 

reprezint  educarea popula iei în vederea accept rii i aplic rii lor pe scar  
larg . 

 
Reziden ial (consumul de energie final  în cl diri: înc lzire, ap  cald  i 

iluminat): 
 reabilitarea anvelopei prin m suri de reabilitare termic  a cl dirilor, acor-

darea de sprijin financiar pentru propriet i cu posibilit i financiare reduse 
în vederea realiz rii lucr rilor de reabilitare; 

 eficientizarea instala iilor termice existente; 
 eficientizarea instala iilor de iluminat; 
 obligativitatea aplic rii prevederilor directivei i a standardelor europene 

de eficien  pentru cl diri noi; 
 îmbun t irea eficien ei energetice prin sus inerea finan rii prin fondurile 

comunitare;  
 continuarea contoriz rii energiei termice la consumatorii finali; 
 realizarea unui program na ional de educare energetic  a popula iei, 

pentru economisirea energiei, protec ia mediului i utilizarea local  a unor 
resurse energetice regenerabile, în coli i mass�media; 

 stimularea func ion rii societ ilor de servicii energetice (ESCO). 
 
Sectorul public: 

 cre terea eficien ei pentru reducerea consumului iluminatului public; 
 cre terea eficien ei pentru reducerea consumului instala iilor de 

alimentare cu ap ; 
 îmbun t irea eficien ei energetice la cl dirile publice. 

 
Agricultur : 

 cre terea eficien ei pentru utilizarea biocombustibililor la ma inile agricole; 
 dezvoltarea de culturi energetice atât pentru producerea de 

biocombustibili, cât i pentru producerea de energie electric  i termic  în 
cogenerare; 

 cre terea eficien ei energetice a iriga iilor. 
 
Cogenerare: 

 promovarea cogener rii de înalt  eficien ; 
 identificarea poten ialului na ional de cogenerare; 
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 auditare energetic  a unit ilor de cogenerare; 
 reabilit ri i moderniz ri ale instala iilor existente pentru cre terea 

eficien ei i reducerea impactului asupra mediului; 
 construc ia de noi instala ii de cogenerare, de înalt  eficien . 

Realizarea m surilor aferente Strategiei de eficien  i Planului na ional 
de ac iune (PNA) va conduce în anii 2010-2016 la importante economii de 
energie (valorile estimate sunt prezentate în tabelul nr. 3.1). 

Tabelul nr. 3.1 
Estimarea economiei de energie pe sectoare ale economiei na ionale, în 

anii 2010 i 2016 

Sectoare ale economiei na ionale 
Economii, în mil. tep, reali-

zate în anul: 
2010 2016 

Consum final total (exclusiv firmele incluse 
în PNA), din care: 

0,664 1,992 

 prin investi ii în instala iile i cl dirile 
existente 

0,349 1,047 

 prin investi ii în instala iile i cl dirile noi 0,315 0,945 
industrie, total, din care: 0,060 0,180 

 prin investi ii în instala iile existente 0,009 0,027 
 prin investi ii �green field� 0,051 0,153 

Casnic, total, din care: 0,416 1,247 
 prin investi ii în cl dirile existente 0,300 0,889 

Sursa: Strategia energetic  a României în perioada 2007�2020, Proiect, varianta 5 
iulie 2007, Ministerul Economiei i Finan elor, 9 iulie 2007. 

 
Pentru realizarea intelor de eficien  energetic , se vor avea în vedere 

urm toarele m suri: 
 cre terea eficien ei în utilizarea energiei electrice i a gazelor naturale în 

industrie, realizarea unor proiecte demonstrative pentru atragerea de 
investi ii destinate moderniz rii echipamentelor i utilajelor tehnologice; 

 continuarea investi iilor pentru reabilitarea sistemelor de alimentare 
centralizat  cu energie termic  din ora e i reducerea pierderilor de 
energie; 

 realizarea Programului na ional de reabilitare termic  a cl dirilor de locuit 
existente, aprobat de guvern; 

 sus inerea Programului na ional de cre tere a eficien ei energetice pentru 
perioada 2006-2010, asociat cu un mecanism de acordare a sprijinului 
financiar de la bugetul de stat i bugetele locale; 

 impunerea unor standarde de eficien  energetic  în industrie, 
transporturi, construc ii, agricultur , servicii i în sectorul reziden ial; 
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 sus inerea programelor de eficien  energetic  prin alocare de fonduri de 
la Fondul român pentru eficien a energetic ; 

 realizarea de proiecte i zone demonstrative de eficien  energetic ; 
 crearea cadrului legislativ necesar dezvolt rii pie ei concuren iale de 

servicii energetice; 
 promovarea tranzac ion rii certificatelor albe pentru stimularea investi iilor 

în cre terea eficien ei energetice, în condi iile dezvolt rii unei practici 
europene în acest sens; 

 promovarea ac iunilor de tip DSM (Demand Site Management); 
 acordarea de stimulente fiscale i financiare pentru realizarea proiectelor 

de cre tere a eficien ei energetice, cu respectarea condi iilor legale privind 
ajutorul de stat. 

3.1.2. Promovarea utiliz rii resurselor regenerabile de energie 

Pentru sus inerea producerii energiei electrice din resurse energetice 
regenerabile, din anul 2005 a fost stabilit un mecanism de promovare bazat pe 
certificate verzi, prin care furnizorii achizi ioneaz  certificate în cote obligatorii, 
propor ional cu volumul de energie electric  vândut  consumatorilor. 

Dup  cum am mai precizat i anterior, au fost stabilite urm toarele cote 
obligatorii, ca valori procentuale anuale din consumul brut de energie electric : 
pentru anul 2006 - 2,2%, pentru anul 2007 - 3,74%, pentru anul 2008 - 5,26%, 
pentru anul 2009 - 6,78% i începând cu anul 2010 - 8,3%. 

M surile care se au în vedere pentru promovarea surselor regenerabile 
de energie sunt urm toarele: 

 cre terea gradului de valorificare, în condi ii de eficien  economic , a 
resurselor energetice regenerabile pentru produc ia de energie electric  
i termic  prin facilit i în etapa investi ional , inclusiv facilitarea accesului 

la re eaua electric ; 
 înt rirea rolului pie ei de certificate verzi, pentru promovarea capitalului 

privat în investi iile din domeniul surselor regenerabile; 
 promovarea unor mecanisme de sus inere a utiliz rii resurselor energetice 

regenerabile în producerea de energie termic  i ap  cald  menajer ; 
 atragerea de fonduri structurale. 

Cele mai convenabile resurse regenerabile (în func ie de costurile de 
utilizare i volumul de resurse) utilizate pentru producerea energiei electrice sunt 
microhidrocentralele, turbinele eoliene i centralele cu cogenerare care 
utilizeaz  biomas , iar pentru producerea de energie termic  sunt biomasa i 
energia solar . 

În zonele rurale exist  o diversitate de forme de energie regenerabil , 
care pot fi utilizate în alimentarea cu energie a acestor zone sau a zonelor 
urbane: 
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 Biomasa este principalul combustibil rural, fiind folosit mai ales pentru 
înc lzirea spa iului i a apei, precum i pentru g tit. Biomasa reprezint  
7% din cererea de energie primar  i 50% din poten ialul de resurse 
regenerabile al României. To i combustibilii fosili provin din biomas  i 
deci biomasa poate fi cu u urin  transformat  în combustibili solizi, lichizi 
sau gazo i baza i pe carbon. 

 Energia geotermal  este potrivit  pentru înc lzirea spa iului i a apei. 
Datorit  amplas rii, principalul poten ial de folosire se afl  în zone rurale 
� locuin e, sere, acvacultur , pasteurizarea laptelui - la distan e de pân  
la 35 km de locul de extragere. 

 Energia solar  poate economisi combustibilii fosili la înc lzirea apei i 
deci reduce emisiile de CO2. 

 Microhidrocentralele pot reprezenta o op iune de baz  pentru 
alimentarea zonelor rurale neconectate la re ele. 

 Generatoarele eoliene pot, de asemenea, acoperi necesarul de energie 
electric  din zonele rurale greu accesibile, neelectrificate. 
În conformitate cu prevederile Strategiei de valorificare a surselor regene-

rabile de energie, necesarul de investi ii în perioada 2006-2015 este estimat la 
1800 mil. euro. 

3.1.3. Promovarea utiliz rii biocarburan ilor 

Obiectivul principal urm rit în promovarea utiliz rii biocarburan ilor sau a 
altor carburan i regenerabili pentru înlocuirea benzinei i motorinei folosite în 
transporturi este reducerea polu rii atmosferice. 

intele stabilite în România în acest domeniu sunt urm toarele: 
 În anul 2007, pe pia a de carburan i, se vor utiliza biocarburan i i al i 

carburan i regenerabili în propor ie de cel pu in 2% din totalul con inutului 
energetic al tuturor tipurilor de benzin  i motorin  folosite în transport. 

 Pân  la sfâr itul anului 2010, procentul de utilizare a biocarburan ilor va fi 
de cel pu in 5,75% ( inta stabilit  prin Directiva 2003/30/EC). 

 Pân  în anul 2020, procentul de utilizare a biocarburan ilor va fi de cel 
pu in 10%, în condi iile utiliz rii noilor genera ii de biocarburan i. 

inând seama de cantit ile de carburan i utilizate anual i de obliga iile 
ce decurg din Hot rârea Guvernului nr.1844/2005, rezult  un necesar de 
biodiesel i bioetanol de cca 300.000 t pentru anul 2010. România are poten ial 
de a furniza materie prim  atât pentru biodiesel, cât i pentru bioetanol, astfel 
încât s  fie atinse intele stabilite.  

De exemplu, poten ialul României de a furniza materie prim  necesar  
pentru biodiesel, respectiv ulei vegetal (floarea-soarelui, soia, rapi ) este de cca 
500-550 mii t/an, ceea ce permite realizarea unui nivel similar de produc ie de 
biodiesel. Astfel, sunt asigurate premisele atingerii intei de 10% biocarburan i 
pentru anul 2020, calculat  pe baza con inutului energetic al tuturor tipurilor de 
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benzin  i motorin  utilizate în transport, inta cuprins  în pachetul de m suri 
pentru energie aprobat de Consiliul European (martie 2007). 

Ministerul Economiei i Finan elor a întreprins o serie de ac iuni menite s  
contribuie la promovarea utiliz rii biocarburan ilor i a altor carburan i 
regenerabili. În acest context se men ioneaz  introducerea în prevederile 
Codului Fiscal a scutirii de la plata accizelor pentru produsele energetice de tipul 
biocarburan ilor i al altor carburan i regenerabili. 

3.2. Energetica rural  
3.2.1. Op iuni în sfera consumului de energie 

Solu iile de economisire a energiei sunt numeroase, oferind diverse 
termene de recuperare a investi iilor, de la un an la dou zeci de ani. Într-o prim  
etap , aceste op iuni trebuie publicate, discutate i/sau promovate prin pres . 
De pild , trebuie explicat c  biomasa pentru înc lzire i g tit trebuie bine uscat . 
Dac  umiditatea acesteia se reduce de la 40% (materialul verde) la 15%, se 
câ tig  6% la energia pentru înc lzire i se produce pu in fum. De asemenea, 
trebuie promovate solu iile de recuperare a c ldurii gazelor arse, ca i tehnicile 
eficien e de g tit, ca, de exemplu, folosirea vaselor de presiune. În orice regiune 
a rii exist  persoane publice sau private capabile s  ofere consilierea necesar  
i s  efectueze audituri energetice pe o baz  comercial  sau par ial 

subven ionat . 
Pentru cl dirile existente, exist  m suri pentru reducerea pierderilor de 

c ldur  în sezonul rece i a înc lzirii excesive în sezonul cald. Acestea includ 
izolarea acoperi ului (relativ ieftin ) i a pere ilor, folosirea geamurilor duble, 
etan ri ale u ilor i ferestrelor. Trebuie evaluate costurile i beneficiile fiec rei 
m suri, stimulentele financiare i e alonarea pl ilor. Pentru cl dirile noi din 
zonele rurale, trebuie respectate i îmbun t ite continuu standardele de izolare 
termic  a construc iilor. 

Sobele din zonele rurale au o eficien  medie a energiei de circa 40%, în 
timp ce proiectele noi de sobe asigur  randamente de 60% sau mai mult, dar 
sunt scumpe pentru popula ia rural . Sunt necesare anchete privind situa ia 
sobelor i a gradului de utilizare a biomasei, precum i un program public de 
sprijinire a instal rii de sobe noi pentru grupurile sociale eligibile. Pentru 
iluminatul stradal sau al cl dirilor publice, l mpile eficiente trebuie s  devin  
obligatorii. Autorit ile trebuie s  sprijine, de asemenea, preg tirea lucr torilor i 
a oamenilor de afaceri din zonele rurale în domeniul m surilor de eficien  
energetic . 

În concluzie, exist  o mare diversitate de m suri de cre tere a eficien ei 
folosirii energiei în zonele rurale, multe dintre acestea specifice, cu efect 
semnificativ în îmbun t irea condi iilor de locuire. Acestea includ: 

 efectuarea de anchete vizând structura i nivelul de folosire a energiei, în 
special în locuin e; 
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 diseminarea de pliante i alte materiale de prezentare a beneficiilor i 
costurilor solu iilor de economisire a energiei specifice zonelor rurale; 

 sprijinirea re elelor de consultan i energetici rurali; 
 efectuarea, cu sprijin financiar din fonduri publice, de audituri energetice 

în întreprinderile de produc ie i de servicii rurale; 
 explorarea de noi folosin e pentru �surplusul� de energie, mai ales dac  

se creeaz  noi locuri de munc ; 
 publicarea sistematic  de informa ii asupra tuturor formelor disponibile de 

subven ii i granturi pentru programele energetice rurale; 
 asigurarea de consultan  gratuit  antreprenorilor pentru în elegerea 

m surilor de economisire a energiei. 

3.2.2. Op iuni în sfera aliment rii cu energie 

În zonele rurale exist  o diversitate de forme de energie regenerabil  
care pot fi utilizate în alimentarea cu energie a acestor zone sau a zonelor 
urbane: 

 Biomasa este principalul combustibil rural, fiind folosit mai ales pentru 
înc lzirea spa iului i a apei, precum i pentru g tit. Biomasa reprezint  
7% din cererea de energie primar  i 50% din poten ialul de resurse 
regenerabile al României. To i combustibilii fosili provin din biomas  i 
deci biomasa poate fi cu u urin  transformat  în combustibili solizi, lichizi 
sau gazo i baza i pe carbon. Biomasa din lemn re ine i CO2 atmosferic. 
În viitor, cantit i mari de biomas  vor fi transformate în combustibili mai 
convenabili; biogazul, cu 60% metan, produs fie din dejec iile animalelor, 
fie direct din depozitele de de euri, poate fi folosit la generarea energiei 
electrice, la g tit sau la iluminat. Reziduul fermentatoarelor de biogaz este 
un excelent îngr mânt agricol. 

 Hidroenergia. Microhidrocentralele pot reprezenta o op iune de baz  
pentru alimentarea zonelor rurale neconectate la re ele. Pentru 
garantarea unei alimentari continue i constante cu energie, aduc iunile 
trebuie protejate. 

 Energia eolian . O ferm  de vânt cu capacitatea de 50 MW necesit  un 
cost de capital de 37 mil. euro i produce o cantitate anual  de energie de 
130.000 MWh la o eficien  medie de 30%. 

 Energia geotermal  este potrivit  pentru înc lzirea spa iului i a apei. 
Datorit  amplas rii, principalul poten ial de folosire se afl  în zone rurale 
� locuin e, sere, acvacultur , pasteurizarea laptelui - la distan e de pân  
la 35 km de locul de extragere. 

 Energia solar  poate economisi combustibilii fosili la înc lzirea apei i 
deci reduce emisiile de CO2. Deoarece energia solar  este în competi ie 
cu biomasa, principala cerere de ap  cald  înc lzit  cu energie solar  se 
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afl  în zonele urbane. Panourile fotovoltaice sunt, de asemenea, utilizabile 
cu prec dere în zonele urbane. 

3.3. Surse pentru finan area resurselor regenerabile  
de energie 

Mecanismele financiare de sus inere pentru m surile men ionate privind 
eficien a energetic  sunt destul de limitate în România, ceea ce are un impact 
negativ în promovarea lor. Pentru a avea succes implementarea m surilor 
prev zute pentru aceste domenii, este necesar un ajutor financiar materializat 
în subven ii de la bugetul de stat, reduceri de taxe, ajutoare de la firmele private 
antrenate în realizarea acestor planuri, dar i împrumuturi în condi ii avantajoase 
de la b nci. 

Finan area investi iilor care au ca obiectiv principal cre terea eficien ei 
energetice se poate realiza: 

 de la bugetul de stat i bugetele locale; 
 pe baza unui contract de performan  încheiat cu ter i; 
 prin utilizarea mecanismului de finan are prin a 3-a parte; 
 pe baza unui contract de performan  încheiat cu o companie de servicii 

energetice (ESCO) ; 
 prin credite bancare ob inute de la organisme finan atoare externe (BM, 

BERD, BEI, JBIC) sau de la b nci comerciale. 
Poten ialul României de economisire a energiei electrice este estimat la 

2,7 miliarde de euro, adic  la 30-40% din consum. 
 
Fondul pentru Mediu (FM) este o institu ie public , un instrument menit 

s  sprijine obiectivele prioritare, de interes public, stabilite în Planul na ional de 
ac iune pentru mediu, în conformitate cu normele i standardele na ionale i 
interna ionale de mediu. Bugetul s u este format din taxe i amenzi de mediu, 
taxe pentru exploatarea resurselor naturale, aloc ri de la bugetul na ional i de 
la bugetele locale, dona ii etc.  

Fondul poate finan a proiecte de mediu propuse de societ i comerciale, 
ONG-uri, autorit i publice locale i institu ii de înv mânt prin împrumuturi, 
finan ri nerambursabile i o combina ie a acestor dou  modalit i. Unul dintre 
domeniile sale de activitate este cre terea nivelului produc iei din surse rege-
nerabile, aplican ii eligibili în acest domeniu fiind societ ile comerciale i 
autorit ile publice locale. Valoarea finan rii este între aproximativ 14.000 euro 
i 5,7 milioane euro.  
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Fondul Român pentru Eficien a Energiei (FREE)1 este o institu ie ce 
finan eaz  în condi ii comerciale companiile din sectorul industrial i al i 
consumatori de energie, facilitând astfel adoptarea i folosirea tehnologiilor de 
utilizare eficient  a energiei. Aceasta poate îndrepta economia c tre o sc dere 
a intensit ii energiei i a emisiilor de gaze poluante sau cu efect de ser . 

Obiectul principal de activitate al Fondului const  în finan area proiectelor 
de investi ii pentru cre terea utiliz rii eficiente a energiei în România. Realizarea 
obiectului de activitate se desf oar  în direct  corelare cu priorit ile politicii 
na ionale în domeniul eficien ei energetice. De asemenea, una dintre 
principalele activit i ale Fondului este acordarea de asisten  tehnic  
societ ilor comerciale i institu iilor publice de interes na ional i local care 
înainteaz  Fondului spre analiz  i aprobare a finan rii propuneri de proiecte 
de eficien  energetic . 

Fondul Român pentru Eficien a Energiei are ca principal scop 
implementarea cu succes a programelor de eficien  energetic  sprijinite de 
GEF/BIRD (Fondul global de mediu acordat României prin Banca Interna ional  
de Reconstruc ie i Dezvoltare) i, prin aceasta, cre terea interesului sectorului 
bancar cu privire la sus inerea investi iilor în domeniul eficien ei energetice în 
România. 

Principalele caracteristici ale Fondului Român pentru Eficien a Energiei, 
ca institu ie financiar , sunt: 

 personalitate juridic  independen  i autonom ;  
 institu ie financiar  bazat  pe cerere;  
 reîntregirea fondurilor;  
 parteneriat public-privat;  
 portofoliu de investi ii prudent;  
 transparen  i promovarea oportunit ilor în mod egal fa  de clien ii 

eligibili;  
 sus inerea investi iilor f cute. 

Pân  în prezent, Fondul Român pentru Eficien a Energiei a încheiat 19 
contracte de finan are, în valoare total  de 10,431 milioane dolari SUA2. 
Valoarea total  a investi iilor în proiectele de eficien  energetic  cofinan ate i 
de Fondul Român pentru Eficien a Energiei este de 31,612 milioane dolari SUA. 
                                                            
1 Ordonan a de urgen  nr. 124 din 8 octombrie 2001 privind înfiin area, organizarea i 

func ionarea Fondului Român pentru Eficien a Energiei, publicat  în M.Of. nr. 644/15 oct. 
2001; Legea nr. 287 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului 
nr. 124 din 8 octombrie 2001 privind înfiin area, organizarea i func ionarea Fondului 
Român pentru Eficien a Energiei; Legea pentru aprobarea Ordonan ei de urgen  a 
Guvernului nr.188/2002 privind ratificarea Acordului de asisten  financiar  nerambursabil  
dintre România i Banca Interna ional  pentru Reconstruc ie i Dezvoltare, ac ionând în 
calitate de agen ie de implementare a Fondului global de mediu, pentru finan area 
proiectului de eficien  energetic , semnat la Bucure ti la 18 octombrie 2002. 

2 http://www.free.org.ro/Finan are Proiecte/Finan are. 

http://www.free.org.ro/Finan
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Portofoliul de proiecte al Fondului Român pentru Eficien a Energiei 
con ine, pân  în prezent, 92 de pozi ii referitoare la proiecte a c ror valoare 
însumeaz  circa 119 milioane dolari SUA1. România are o int  de economisire 
a energiei de 1,5 la sut  pe an, pentru perioada 2008-2016, din consumul mediu 
înregistrat în ultimii cinci ani, care se ridic  la 20,8 milioane tone echivalent 
petrol. 

În contextul cre terii solicit rilor de finan are comercial  a proiectelor de 
eficien  energetic  i din dorin a de a facilita, într-o m sur  mai mare, accesul 
poten ialilor clien i la resursele financiare disponibile, Fondul Român pentru 
Eficien a Energiei a ini iat procedura de intermediere cu ajutorul promotorilor2.  

Finan rile nerambursabile pot acoperi costurile eligibile ale proiectelor 
astfel:  

 30% din cheltuielile eligibile ale proiectelor pentru societ i comerciale;  
 40% din cheltuielile eligibile ale proiectelor pentru întreprinderi mici i 

mijlocii;  
 40% din cheltuielile eligibile ale proiectelor ce implic  recuperarea de 

energie;  
 60% din cheltuielile eligibile ale proiectelor pentru autorit i publice;  
 90% din cheltuielile eligibile ale proiectelor pentru ONG-uri i institu ii de 

înv mânt. 
Aceste cote au fost stabilite în conformitate cu legisla ia privind ajutorul de 

stat. Finan area rambursabil  este disponibil  societ ilor comerciale i poate 
acoperi pân  la 75% din costurile eligibile ale proiectelor.  

Urm toarele trei surse de finan ri de tip grant pot complementa fondurile 
private i guvernamentale: 

 The Green Fund al UE, care poate acoperi pân  la jum tate din costurile 
de capital ale proiectelor pentru generarea de energie electric . 
Finan area se poate extinde i la acoperirea unor costuri de capital ale 
receptoarelor eficiente de energie; 

 Fondul pentru dezvoltarea rural , care cumuleaz  o valoare de 8,02 mld. 
euro, în perioada 2007�2013, potrivit Strategiei na ionale pentru 
dezvoltare rural ; 

 Programul special (al UE) de acces pentru agricultur  i dezvoltare rural  
(SAPARD). 

                                                            
1 http://www.free.org.ro/Finan are proiecte/Analize/. 
2 http://www.free.org.ro/Pagina clientului/Promotori/. 

http://www.free.org.ro/Finan
http://www.free.org.ro/Pagina


 

 

Capitolul 4 
PROIECTE DE UTILIZARE A SURSELOR 

REGENERABILE ÎN ROMÂNIA. STUDII DE CAZ 

Promovarea producerii energiei electrice i termice din surse regenerabile 
de energie (SRE), atât în România, cât i în Uniunea European , are un rol 
foarte important în protec ia mediului, cre terea independen ei economice fa  
de importurile de petrol i gaze naturale prin diversificarea surselor de 
aprovizionare de energie, reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser  i, 
respectiv, combaterea schimb rilor climatice, utilizarea unor resurse locale de 
energie, dezvoltarea unor noi sectoare de afaceri.  

România a fost una dintre primele ri candidate la Uniunea European  
care a transpus în legisla ia na ional  prevederile Directivei 2001/77/CE privind 
promovarea producerii de energie electric  din SRE1. Cadrul legislativ na ional 
stabile te c  ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile la 
consumul na ional brut de energie electric  urmeaz  s  ajung  la 33% pân  în 
anul 2010.  

În acest sens, a intrat în vigoare un cadru pentru promovarea utiliz rii 
surselor regenerabile de energie, respectiv sistemul cotelor obligatorii combinat 
cu sistemul certificatelor verzi. Trebuie îns  men ionat faptul c  obiectivul privind 
cota surselor regenerabile de energie în consumul de energie electric  ia în 
considerare hidrocentralele de mari dimensiuni, i acest obiectiv a fost deja 
atins. În anul 2005 a fost stabilit i un obiectiv privind utilizarea 
biocombustibililor2.  

Dac  în domeniul energiei electrice sistemul de promovare a utiliz rii 
surselor regenerabile de energie a demarat practic în 2005, în domeniul 
producerii energiei termice din surse regenerabile de energie, anul 2006 
reprezint  startul legislativ de promovare i în ceea ce prive te aloc rile în acest 
sens de la bugetul na ional pentru investi iile autorit ilor locale ce de in centrale 
termice sau electro-termice.  

Volumul investi iilor în utilizarea surselor regenerabile este îns  sc zut, iar 
rezultatele sistemului (certificate verzi) de promovare a acestora nu pot fi 
analizate în mod corespunz tor în prezent, acesta fiind func ional începând cu 
anul 2005.  

Atunci când ne referim la utilizarea surselor regenerabile de energie în 
România, vorbim de fapt despre hidroenergie, celelalte surse fiind slab 

                                                            
1 HG nr. 443/2003 privind promovarea produc iei de energie electric  din surse regenerabile 

de energie, modificat  prin HG nr. 958/2005. 
2 HG nr. 1844/2005 privind promovarea utiliz rii biocarburan ilor i a altor carburan i regen-

erabili pentru transport. 
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reprezentate. Un num r foarte mic de proiecte de utilizare a energiei eoliene, 
solare, a biomasei i a energiei geotermale au fost implementate în România, 
cele mai multe cu succes, îns  volumul de investi ii noi în acest sector este 
redus.  

România nu are un cadru coerent pentru promovarea investi iilor în 
proiecte de utilizare a surselor regenerabile pentru produc ia de energie termic . 
O hot râre recent 1 a guvernului a lansat un program na ional al c rui obiectiv 
este reducerea cu 15-25% a facturilor pentru energie termic  prin stimularea 
unor investi ii de 71 milioane euro pe an; cofinan area de la bugetul de stat este 
de 30% pentru proiectele de reabilitare a sistemelor de înc lzire centralizate. Nu 
este clar îns  care este intervalul în care programul va fi opera ional, dac  
bugetul programului este stabilit în fiecare an etc. În cadrul programului sunt 
eligibile doar autorit ile locale i entit ile subordonate acestora.  

Proiectele din cadrul programului pot consta în: 
 reabilitarea i modernizarea sistemelor de produc ie (inclusiv în 

cogenerare) sau a sistemelor de transport i distribu ie a energiei termice 
(ap  cald  i agent termic pentru popula ie);  

 investi ii în surse regenerabile de energie pentru sisteme existente i/sau 
noi de înc lzire centralizat  (ap  cald  i agent termic).  
Acest program a fost urmat în scurt timp de o nou  ini iativ  legislativ 2, 

prin care se înfiin eaz  un sistem de investi ii în termoficare cu scopul de a cre te 
eficien a i a reduce consumul de combustibili fosili. Acest al doilea program 
stabile te c  strategiile privind alimentarea cu energie termic  vor lua în 
considerare sursele regenerabile de energie i protec ia mediului, îns  include 
din p cate în aceast  categorie incinerarea de eurilor i coincinerarea; defini ia 
este destul de vag  i ar putea fi exploatat  pentru proiecte de incinerare a 
de eurilor municipale i a celor periculoase, în locul de eurilor lemnoase i din 
agricultur .  

Urm toarele studii de caz prezint  detalii privind unele proiecte de utilizare 
a surselor regenerabile în România. 

4.1. Energie termic  din rumegu  la Gheorgheni  
Scopul proiectului a fost dezvoltarea unor sisteme de înc lzire centralizat  

în 5 ora e (Vatra Dornei, Gheorgheni, Vl hi a, Huedin i Întorsura Buz ului) pe 
baza utiliz rii rumegu ului sau a altor de euri de lemn. Toate cele 5 loca ii sunt 
în zone muntoase i au o aprovizionare stabil  cu rumegu . Studiul de caz 

                                                            
1 HG 320/ 2006 privind aprobarea programului na ional pentru reducerea costurilor cu energia 

pentru popula ie prin cre terea eficien ei energetice i utilizarea energiei regenerabile în 
2006. 

2 HG 462/ 2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2009, calitate i eficien " 
i înfiin area unit ii de management al proiectului. 
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acoper  o singur  loca ie, din zona central  a României, Gheorgheni, unde o 
central  termic  din cele 5 existente a fost trecut  pe rumegu .  

Proiectul este unul de schimbare a combustibilului, ce se adreseaz  
sectorului românesc de termoficare i al c rui scop este substituirea 
combustibililor fosili (petrol i gaze naturale) cu de euri de lemn disponibile la 
nivel local, precum rumegu , a chii i scoar  de copac provenind din industria 
de prelucrare a lemnului (fabrici de cherestea etc.) i silvicultur .  

Un aspect important al managementului carbonului din sectorul forestier 
în România i în alte state din regiune este reprezentat de modul în care 
întreprinderile de prelucrare a lemnului folosesc i depoziteaz  de eurile de 
lemn. Halde de de euri de lemn se acumuleaz  pretutindeni în zonele forestiere 
din ar . Acestea cauzeaz  poluarea apelor i genereaz  emisii de CH4 i N2O 
în cantit i mari.  

Metanul are un poten ial de înc lzire global  de 21 de ori mai mare decât 
dioxidul de carbon, ceea ce înseamn  c  cea mai mare parte din reducerile de 
emisii de gaze cu efect de ser  (GES) generate de implementarea acestui 
proiect va proveni din reducerea cantit ilor de de euri lemnoase depozitate în 
natur  i de reducerea corespunz toare a emisiilor de metan.  

Calculele efectuate în cadrul studiului de nivel de referin  pentru acest 
proiect arat  c  78% din reducerile de emisii de GES sunt produse de reducerea 
cantit ii de de euri lemnoase depozitate în natur . Astfel, proiectul poate fi 
clasificat drept proiect de reducere a emisiilor de metan, ce include i o reducere 
a emisiilor de dioxid de carbon prin substituirea combustibililor fosili cu biomas . 
La calcularea reducerii totale de emisii de GES generat  în diferitele scenarii de 
nivel de referin  nu au fost luate în calcul posibile reduceri ale emisiilor de N2O.  

Tehnologiile utilizate în general în acest proiect se bazeaz  pe tehnologiile 
standard din sectorul termoficare din Europa de Vest, cu elemente-cheie 
precum:  

 sisteme de boilere pe baz  de biomas  cu control automat, cu eficien  
ridicat  i cele mai moderne unit i de filtrare a emisiilor;  

 conducte preizolate pentru sistemul de distribu ie;  
 unit i de racordare a consumatorilor cu schimb toare de c ldur  cu pl ci 

pentru producerea descentralizat  a apei calde menajere i circuite 
controlate automat pentru furnizarea agentului termic de înc lzire;  

 conducte preizolate la subsolul cl dirilor.  
Durata de via  a echipamentelor instalate în cadrul proiectului va fi de 

minimum 15 ani pentru sistemele de boilere pe baz  de biomas  în cazul în care 
sunt desf urate lucr ri insuficiente de între inere. Pentru conductele preizolate, 
durata de via  este estimat  la 30-40 de ani.  

În anul 2003 a fost semnat un Memorandum de în elegere între România 
i Danemarca, în conformitate cu principiile Protocolului de la Kyoto. În acela i 

an, reprezentan i ai Ministerului Apelor i Protec iei Mediului din România i ai 
Ministerul Mediului din Danemarca au semnat un acord de proiect. Scopul 
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acordului de proiect a fost s  asigure c  fondurile generate de comer ul cu 
reduceri de emisii de CO2 între România i Danemarca vor fi utilizate pentru a 
finan a o parte din costurile investi ionale ale proiectului. Acordul de proiect 
con ine aprobarea proiectului de c tre statul-gazd  (România) ca proiect de 
implementare în comun.  

Costul proiectului pentru componenta Gheorgheni a fost de 2,2 milioane 
euro, iar fondurile au provenit de la Agen ia Danez  de Protec ie a Mediului, 
programul PHARE, Guvernul României (prin intermediul Agen iei Române de 
Conservare a Energiei) i Municipalitatea Gheorgheni.  

Proiectul introduce o solu ie tehnologic  (folosirea unui boiler), care face 
posibil  utilizarea biomasei umede drept combustibil. Se are în vedere astfel 
utilizarea biomasei - rumegu , a chii, scoar  de copac - cu con inut de ap  de 
pân  la 55%. Potrivit unor reprezentan i ai societ ii de termoficare din 
Gheorgheni, con inutul de ap  al rumegu ului a atins în unele perioade 80%, 
ceea ce a avut o influen  asupra eficien ei boilerului, dar nu a avut un impact 
semnificativ asupra calit ii serviciilor oferite consumatorilor.  

Poate p rea ciudat ca un stat precum România, cu resurse mari de 
biomas , s  nu le utilizeze, iar importurile scumpe de gaze i petrol s  aib  loc 
an dup  an. Singura explica ie identificat  în cadrul proiectului a fost 
indisponibilitatea unei tehnologii pu in mai sofisticate necesare combustiei 
biomasei umede ca produs domestic pe pia a româneasc  i faptul c  
echipamentele vestice erau considerate prea scumpe pentru societ ile de 
termoficare.  

Ceea ce face ca problema s  fie i mai serioas  este incapacitatea 
consumatorului de plat  a serviciilor publice, precum înc lzirea, apa, serviciile 
de canalizare i energia electric . Faptul c  serviciile furnizate de utilit ile 
publice sunt adesea de slab  calitate reduce, de asemenea, dorin a de a pl ti 
sume substan iale. De cele mai multe ori, în plata facturilor erau introduse i 
pierderile din re ele, ceea ce ducea la nemul umirea consumatorilor i dorin a 
acestora de a se debran a de la sistemul de termoficare.  

Tehnologia de boiler pe biomas  selectat  pentru acest proiect poate fi 
considerat  standard pe pia a vestic , cuprinzând o camer  de combustie cu 
c r mizi refractare i o band  de alimentare automat . Apa se evapor  pe 
banda de alimentare, sunt extrase gazele, iar de eurile lemnoase sunt apoi 
arse. Sistemul de filtrare a emisiilor cuprinde multicicloni i unit i de filtrare cu 
saci, iar gazele de evacuare sunt direc ionate c tre un co  de o el.  

Cenu a rezultat  din procesul de combustie este transportat  automat 
c tre un container închis, iar cenu a poate fi trimis  la un depozit de de euri sau 
poate fi împr tiat  în p duri drept îngr mânt.  

Sistemele de boilere pe biomas  sunt operate automat, pentru a asigura 
desf urarea în condi ii optime a proceselor de combustie. Biomasa nefiind un 
material omogen, alimentarea primar  i secundar  cu aer trebuie s  fie 
controlat  în continuu în ceea ce prive te con inutul de oxigen. Controlul aerului 
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pentru ardere împreun  cu alimentarea automat  cu combustibil din depozit i 
instala iile de control diferen ial al presiunii nu pot s  fie operate eficient decât 
prin utilizarea unor tehnologii moderne de control.  

Sistemele noi de boilere cuprind sisteme tehnice pentru tratarea apei de 
alimentare i instala ii automate de stingere a incendiilor, care s  intervin  în 
cazul aprinderii în sistemul de alimentare cu combustibil. Noile sisteme de 
boilere pe biomas  nu folosesc combustibili fosili la pornire.  

 
Consumul de combustibil la centrala Gheorgheni. Sc derea 

consumului de combustibil de-a lungul anilor nu s-a datorat unei cre teri a 
eficien ei boilerului, ci unei lipse a fondurilor pentru achizi ia combustibilului. 
Aceasta a însemnat o sc dere a calit ii serviciilor, ce se afla deja la un nivel 
redus. Trebuie s  men ion m c  pierderile din sistemul de termoficare erau de 
circa 48%.  

Proiectul a prev zut m surarea cantit ilor de rumegu  folosit la central , 
îns  în realitate acestea au fost doar calculate pe baza cantit ii de energie 
livrate consumatorilor. Potrivit unor estim ri, centrala Gheorgheni a folosit în 
2005 circa 50.006.000 de tone de rumegu , iar produc ia de energie a fost de 
7.600 Gcal.  

Cercet rile au ar tat c  cenu a con ine în medie aproximativ 800 PPM 
(p r i pe milion) zinc, 100 PPM plumb, 15 PPM cobalt i 8 PPM cadmiu. Potrivit 
cercet rilor, se recomand  utilizarea cenu ii de la centrale drept îngr mânt în 
silvicultur , pentru a asigura c  metalele grele nu ajung în alimenta ia uman . În 
urma unor compara ii între cenu  i îngr minte standard, con inutul de 
minerale ale unei tone de cenu  este egal cu cel a aproximativ 200 kg de 
îngr minte.  

 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser . Perioada de creditare 

pentru acest proiect este de 14 ani. Totalul reducerilor de emisii va fi de 715.000 
tone de echivalent CO2 pentru toate cele 5 componente/loca ii ale proiectului în 
perioada 2004-2017, din care cota componentei Gheorgheni este de 153.000 
tone.  

 
Pre ul de vânzare a energiei termice. Pre ul de vânzare a energiei 

termice men ionat mai jos cuprinde toate costurile de func ionare i între inere 
i se presupune c  investi ia local  va fi recuperat  într-o perioad  de 10 ani, cu 

o rat  intern  de recuperare (IRR) de 8%.  
Pornim evaluarea de la pre urile energiei termice din anul 2006, care în 

România sunt reglementate, când consumatorii au pl tit 107,5 RON/Gcal 
(aproximativ 30 euro). Centrala Gheorgheni produce energie termic  la un cost 
de 101,2 RON/Gcal (aproximativ 29 euro), majoritatea centralelor termice având 
costuri de produc ie de 170-200 RON/Gcal (aproximativ 48-57 euro), diferen a 
pân  la pre ul na ional fiind subven ionat  de bugetul na ional i de cele locale.  
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În aceste condi ii, datele pentru cinci institu ii publice din Gheorgheni arat  
o reducere cu 230.000 RON (aproximativ 65.000 euro) a cheltuielilor pentru 
energie termic  în sezonul 2004-2005.  

 
Aspecte sociale. Implementarea proiectului aduce beneficii unei p r i 

importante din locuitorii celor cinci ora e din proiect. În toate ora ele respective 
sistemele de termoficare erau într-o stare proast , iar unele sisteme erau 
deseori inoperabile sau în cel mai bun caz func ionarea lor era instabil , cauzând 
probleme serioase i disconfort pentru locuitori.  

Concret, aceast  investi ie a inclus în program un num r important de 
locuin e i de persoane, dup  cum urmeaz : 

 nr. de apartamente înc lzite - 410;  
 nr. de blocuri de apartamente racordate la re ea - 17; 
 nr. de cl diri individuale racordate la re ea - 17; 
 nr. total de persoane în apartamente - 1230; 
 nr. total de persoane în cl diri individuale - 58.  

Dup  implementarea proiectului au mai fost racordate la re eaua 
alimentat  de centrala pe biomas  înc  un cartier, un liceu i un spital.  

 
Oportunit i noi de afaceri. Utilizarea de eurilor lemnoase aduce noi 

oportunit i de afaceri în România. Aceste de euri sunt utilizate într-o m sur  
foarte redus , iar poten ialul pentru extinderea acestei afaceri este foarte mare.  

 
Concluzii. Proiectul a dus la îmbun t iri semnificative ale condi iilor de 

mediu, precum i ale condi iilor de trai. Nu exist  probleme majore cu proiectul 
pe biomas  de la Gheorgheni. Trebuie s  men ion m c  exist  destul rumegu  
pentru a alimenta centrala i c  probabil tot necesarul de energie termic  al 
ora ului Gheorgheni ar putea fi acoperit de centrale pe rumegu . În prezent, 
planurile prim riei cuprind o central  pe cogenerare (produc ie de energie 
termic  i electric ) de 30 MW, un proiect ce ar urma s  fie implementat în 
parteneriat cu o firm  din Ungaria.  

4.2. Biocombustibil la Cluj-Napoca  
Proiectul "Posibilit ile i limitele ecologiz rii transportului urban de supra-

fa  prin utilizarea combustibililor proveni i din uleiuri vegetale" din Cluj-Napoca 
a fost implementat de Facultatea de Mecanic  din cadrul Universit ii Tehnice 
Cluj-Napoca în anul 2005. Cercet rile din cadrul Universit ii Tehnice cu privire 
la ob inerea i utilizarea biocombustibililor au demarat în anul 2000, datorit  
contactelor cadrelor universitare cu diver i factori interesa i de utilizarea uleiului 
de rapi  i a uleiurilor uzate în acest sens. Biocombustibilii ob inu i din rapi , 
floarea-soarelui i soia au fost testa i ini ial pe tractoare, în cadrul unui proiect 
derulat între 2002 i 2005.  
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Proiectul, implementat în parteneriat cu Regia Autonom  de Transport 
Urban Cluj, a demonstrat eficien a economic  a utiliz rii acestor combustibili, 
îns  în prezent autobuzele nu func ioneaz  cu ulei de rapi  din cauza lipsei de 
interes a administra iei locale. Proiectul-pilot s-a desf urat timp de o 
s pt mân  pe un autobuz al Regiei Autonome de Transport Urban Cluj, care a 
rulat în trafic în mod normal.  

Proiectul are drept scop schimbarea combustibilului la mijloacele de 
transport în comun cu unul ecologic, ob inut din ulei din diferite plante (rapi , 
floarea-soarelui, soia). Utilizarea biocombustibililor în transportul urban ar duce 
la reducerea emisiilor poluante (dioxid de carbon - CO2, sulf - S, oxizi de azot - 
NOX, hidrocarburi HC, monoxid de carbon - CO i particule în suspensie) în 
atmosfer .  

Alternativa viabil  atât din punct de vedere economic, cât i ecologic la 
combustibilul clasic (motorina) o reprezint  biocombustibilii, care se extrag din 
diverse plante. Exist  dou  modalit i prin care se utilizeaz  astfel de 
combustibili pentru motoarele diesel:  

 se utilizeaz  ulei nerafinat (de rapi , soia, floarea-soarelui etc.), caz în 
care motorul trebuie modificat pentru a permite combustia în condi ii 
optime;  

 se utilizeaz  ulei de rapi  rafinat esterizat (se ob ine metilester), caz în 
care nu sunt necesare modific ri ale motorului.  
Procesul tehnologic pentru extragerea uleiului vegetal atât pentru 

alimenta ie, cât i în scopuri industriale este bine pus la punct, existând astfel 
trei metode fundamentale:  

 extrac ie prin solvent: semin ele sunt strivite i macerate într-un solvent 
(ex., hexanul 10); solventul se evapor  i este eliberat uleiul;  

 extrac ia prin presare: presarea semin elor utilizând prese cu urub;  
 extrac ia prin transesterificare, unde se folosesc alcooli: metilic, etilic, 

propilic, butilic etc.  
Caracteristici-cheie ale proiectului sunt urm toarele: 

 utilizarea unor surse regenerabile de energie;  
 eliminarea emisiilor de sulf în atmosfer ;  
 reducerea emisiilor de CO2, NOX, CO i particule în suspensie în 

atmosfer ;  
 folosirea unor resurse locale (culturi de rapi );  
 crearea unor noi locuri de munc  pentru cultivarea rapi ei i produc ia 

metilesterului;  
 pre  stabil al carburantului la consumator (deconectarea de pre ul 

petrolului);  
 aer mai curat pentru locuitorii din zonele urbane;  
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 alinierea la normele europene, care prev d ca pân  în 2010 în fiecare stat 
membru al Uniunii Europene biocombustibilii s  reprezinte 5,75% din 
consumul de combustibili din sectorul transporturi;  

 un pre  mai mic pentru biocombustibil decât pentru combustibil conven io-
nal i implicit reducerea cheltuielilor din bugetul local pentru transport;  

 dezvoltarea infrastructurii unor zone rurale prin atragerea de investitori în 
zonele cu poten ial agricol pentru rapi .  
Tehnologia de producere a biocombustibilului din România este similar  

cu cea din Europa de Vest, îns  a fost dezvoltat  la o scar  mult mai mic , 
deoarece nu a ap rut un interes real din partea autorit ilor centrale i locale 
pentru aceast  alternativ  ieftin  i ecologic  la combustibilii tradi ionali. Se pot 
face combina ii reu ite de combustibil f r  s  aib  loc modific ri ale motorului: 
de la 5% metilester + 95% motorin , pân  la 40% metilester + 60% motorin . 
Aceasta nu înseamn  îns  c  biocombustibilii nu pot fi folosi i drept substituent 
total, f r  a fi amesteca i cu motorin  sau benzin . Singurul exemplu de succes 
în România r mâne deocamdat  func ionarea unui autobuz din Cluj-Napoca 
timp de o s pt mân  cu biodiesel, moment în care s-a demonstrat eficien a 
economic  i ecologic  a utiliz rii surselor regenerabile în transportul în comun.  

 
Nivelul de produc ie al rapi ei i valorile sale energetice. În urma 

testelor în cadrul Facult ii de Mecanic  din Cluj-Napoca pe un câmp experi-
mental, s-au ob inut cantit i însemnate de semin e la hectar (3000-3500 kg/ha).  

Rapi a se situeaz  pe locul cinci, sub aspectul produc iei de ulei 
comestibil, între plantele oleaginoase din România. Uleiul de rapi  are largi 
utiliz ri industriale i alimentare; turtele de rapi  ob inute din procesare au o 
bun  valoare furajer , fiind bogate în proteine (38-42%), glucide i s ruri 
minerale; paiele de rapi  se folosesc în industria materialelor de construc ii. 
Rapi a se recolteaz  timpuriu, motiv pentru care constituie o bun  plant  
premerg toare pentru grâu i orzul de toamn . Rapi a este o excelent  plant  
melifer  timpurie (asigur  circa 50 kg miere/ha)1.  

 
Costuri de produc ie i distribu ie. Datele din literatura de specialitate2 

relev  faptul c  un litru de ulei de rapi  neprelucrat cost  aproximativ 1 RON 
(în func ie de cursul valutar i pia ). Pre ul unui litru de ulei pur sau metilester 
la consumator variaz  între 2,6 RON i 3,1 RON, mai ieftin decât un litru de 
motorin , ce are pre ul de 3,5 RON (iulie 2006), iar diferen a în privin a puterii 
calorice este mic  (ulei de rapi : 37.000 kJ/litru, motorin : 41.800 kJ/litru). În 
plus, acest biocombustibil are un con inut de 10% oxigen, ceea ce 
îmbun t e te arderea; se adaug  faptul c  nu exist  emisii de sulf. În urma 

                                                            
1 http://www.maap.ro 
2 Petru Gu , Ioan Mihaiu, Nicolae Cordo , Teodor Rusu, Ilarie Ivan  - �Rapi a - Tehnologie de 

cultivare - Aliment i combustibil�, Cluj-Napoca, 2003. 

http://www.maap.ro
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testelor realizate pe autobuzul din Cluj-Napoca s-a constatat un consum mediu 
de biodiesel egal cu cel de motorin .  

 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser . Deoarece 

biocombustibilii duc la reducerea necesarului de combustibili fosili, ace tia 
contribuie la atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
ser . Plantele absorb CO2 în timpul cre terii i aceea i cantitate de CO2 este 
eliberat  în atmosfer  la descompunerea acestora. Utilizarea materialului 
vegetal pentru ob inerea combustibililor este astfel aproximativ neutr  din punct 
de vedere al emisiilor de CO2 (intervin doar emisiile de gaze cu efect de ser  din 
cadrul lucr rilor agricole, al transportului materialului i al construc iei, 
func ion rii i dezafect rii unit ilor de prelucrare).  

În prezent, biocombustibilii, de-a lungul întregului lor ciclu lor de via 1, 
produc cu aproximativ dou  treimi mai pu ine gaze cu efect de ser  decât 
combustibilii auto conven ionali. 28% din gazele cu efect de ser  din Europa 
sunt produse de sectorul transport, astfel c  reducerile de emisii care pot fi 
ob inute prin utilizarea biocombustibililor vin în întâmpinarea angajamentelor 
Uniunii Europene în cadrul Protocolului de la Kyoto.  

 
Oportunit i noi de afaceri. Investitorii str ini nu s-au l sat mult a tepta i 

în acest sector, astfel încât au venit cu fonduri importante pentru a ob ine 
biodiesel din rapi  româneasc . Compania portughez  Biomart, divizie a 
consor iului Martifer, investe te 50 milioane euro în construirea unei fabrici de 
extragere a uleiului la Lehliu-Gar  (jude ul C l ra i). Conform reprezentan ilor 
firmei, acest proiect va demara la sfâr itul anului 2006 i se preconizeaz  c  va 
avea o produc ie anual  de 100.000 tone de biodiesel. Biocombustibilul produs 
la Lehliu-Gar  va fi exportat sau vândut pe pia a româneasc .  

Firma S.C. Autoelite S.R.L. din Baia Mare a construit o fabric  de 
producere a biodieselului, iar pre ul de comercializare a biodieselului este 2,65 
RON pentru 1 kg i 2,81 RON pentru 1 litru (f r  TVA). Produsul a fost testat în 
form  pur  (100% biodiesel) în parcul auto al firmei, cât i în amestecuri de 
diferite procente (50%, 40% i 20% biodiesel i restul motorin ). Nu au fost 
identificate probleme de func ionare sau de modificare a parametrilor fizico-
chimici. Conform informa iilor de pe pagina de web a firmei Autoelite S.R.L., 
biodieselul produs de firm  este în conformitate cu standardele na ionale pentru 
biocombustibili2.  

 

                                                            
1 Cultivare, transport, rafinare, utilizare. 
2 SR EN 14214:2004 (Carburant pentru automobile. Esteri metilici ai acizilor gra i pentru mo-

toare diesel. Specifica ii i metode de încercare), standard aprobat de Asocia ia de Stan-
dardizare din România. 
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Aspecte sociale. Odat  cu apari ia acestor tipuri noi de combustibili 
proveni i din uleiuri vegetale, se dezvolt  i zonele rurale de care apar in 
suprafe ele agricole. Locuitorii din zon  se pot implica fie în procesul de cultivare 
a plantelor oleaginoase (rapi , floarea-soarelui, soia etc.), fie în cadrul fabricilor 
de producere a uleiului i apoi a esterilor. Se ob in astfel noi locuri de munc  i 
este redus omajul din zonele rurale.  

În acela i timp, poate fi redus  presiunea asupra veniturilor familiale, prin 
sc derea pre ului combustibilului auto, care se adaug  la beneficiile pentru 
s n tatea popula iei din zonele urbane (prin reducerea polu rii autovehiculelor).  

 
Probleme legate de utilizarea biocombustibililor. Înlocuirea 

combustibililor fosili cu biocombustibili este o tendin  ce s-a definit în contextul 
cre terii pre ului petrolului i este prezentat  ca fiind o alternativ  ecologic , ce 
creeaz  locuri de munc  i nu are un impact social major. Aceste considerente 
nu sunt îns  adev rate în mod automat, ci poate dimpotriv . În primul rând, f r  
politici i m suri de reducere a dependen ei de autovehiculele personale, 
impactul utiliz rii biocombustibililor asupra fenomenului schimb rilor climatice ar 
fi marginal - gradul de utilizare a transportului rutier ar continua s  creasc .  

Produc ia i utilizarea biocombustibililor poate duce la reducerea 
presiunilor sociale i de mediu produse de extrac ia petrolului, îns  ar duce la 
cre terea presiunilor asupra p durilor, biodiversit ii i produc iei alimentare. Ar 
avea loc reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser  din arderea combustibililor 
fosili, îns  ar avea loc eliberarea dioxidului de carbon fixat în p duri în urma 
defri rii pentru ob inerea de teren arabil în vederea cultiv rii biocombustibililor.  

 
Concluzii. În urma proiectului "Posibilit ile i limitele ecologiz rii 

transportului urban de suprafa  prin utilizarea combustibililor proveni i din uleiuri 
vegetale" s-a demonstrat c  pentru regiile locale de transport biocombustibilii 
sunt o solu ie mai economic  decât combustibilii conven ionali. Cel lalt avantaj 
este reducerea cu circa 70% a emisiilor de gaze cu efect de ser . Trebuie avute 
îns  în vedere i problemele legate de: monoculturi; defri area suprafe elor 
forestiere pentru a face loc culturilor pentru biocombustibili; impactul acestora 
asupra biodiversit ii i asupra structurii culturilor pentru ob inerea de alimente; 
eliminarea organismelor modificate genetic etc.  

4.3. Energie geotermal  utilizat  la Oradea  
Oradea este unul dintre ora ele din România în care este folosit  o surs  

regenerabil  de energie în producerea energiei termice pentru consumatorii 
casnici, companii private i institu ii publice. Firma Transgex Oradea furnizeaz  
agent termic i ap  cald  menajer  utilizând capt ri de ap  geotermal . Ora ele 
Oradea i Beiu  beneficiaz  de energie termic  la un pre  mult mai mic decât 
din sursele conven ionale de energie utilizate în centralele de termoficare. Un 



 

 

451 

avantaj major al acestei surse regenerabile de energie este faptul c  nu exist  
emisii directe de gaze cu efect de ser ; au loc emisii în procesul de produc ie al 
echipamentelor utilizate i datorit  utiliz rii unor boilere pe gaze naturale pentru 
ridicarea temperaturii agentului termic în unele cazuri. 

Poten ialul sursei geotermale din Oradea este de 250.000-300.000 
Gcal/an, în vreme ce consumul total în 2005 a fost de 900.000 Gcal, astfel c  o 
treime din energia termic  a ora ului Oradea ar putea fi asigurat  de sursa 
geotermal . Odat  cu folosirea întregii capacit i geotermale, o însemnat  
cantitate de combustibil clasic va fi economisit  i, în plus, o mare cantitate de 
gaze cu efect de ser  nu va mai ajunge în atmosfer . La Oradea, Transgex 
Oradea are licen  de exploatare pentru 200.000 Gcal din surse geotermale; 
dac  se va exploata toat  aceast  cantitate de energie geotermal , înseamn  
c  se vor reduce emisiile de CO2 cu aproximativ 14.300 de tone pe an1. Întregul 
proces de utilizare a sursei geotermale la Oradea este proiectat astfel încât s  
nu aib  un impact negativ asupra mediului. 

Procesul tehnologic cuprinde captarea, distribu ia i injec ia apelor înapoi 
în z c mânt sau deversarea lor în pârâul Pe ea: 

 sonde de produc ie care extrag apa de la adâncimi de 3200 metri, unde 
apa are temperaturi cuprinse între 72o C i 105o C; 

 re eaua de distribu ie primar  utilizat  de Transgex, ca i cea secundar  
de inut  de Prim ria Oradea este foarte nou  (2004), având conducte 
preizolate i pierderi sub 10%; 

 sond  de injec ie care reintroduce apa rezidual  înapoi în z c mânt; 
 deversarea în pârâul Pe ea, ce are o temperatur  de 30o Celsius, izvorând 

dintr-o surs  geotermal . 
Transgex de ine 48 de foraje în jude ele Bihor i Satu-Mare. La Oradea, 

Transgex opereaz  11 sonde de produc ie i 1 sond  de injec ie (de 
reintroducere a apei în z c mânt). Timp de 20-25 zile pe an, la vârf de sarcin  
(maximum de consum) sunt folosite i cazane pe gaz pentru aducerea la 
standard a temperaturii apei. Transgex are cuprinse în planurile sale de investi ii 
sonde de injec ie pentru întregul volum de ap  utilizat, deoarece taxele de 
deversare a apelor uzate reprezint , de exemplu, aproximativ 20% din costurile 
de produc ie a energiei termice în ora ul Beiu . 

Caracteristici-cheie ale proiectului sunt urm toarele: 
 utilizarea unei surse regenerabile de energie;  
 utilizarea unei surse de energie neutr  din punct de vedere al emisiilor de 

CO2;  
 utilizarea unor resurse energetice locale; 
 reducerea impactului de mediu al utiliz rii combustibililor fosili pentru 

producerea energiei termice i înc lzirea apei pentru consumul casnic, 

                                                            
1 Fondul Roman pentru Eficien a Energiei (FREE).  
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implicit reducerea semnificativ  a emisiilor poluante (SO2, NOX, CO2, CO 
i pulberi); 

 pre  stabil al energiei la consumator (deconectarea de pre ul petrolului); 
 eliminarea subven iilor de la bugetul na ional sau local pentru termoficare; 
 un pre  mult mai mic al energiei termice pentru consumatorii locali în 

compara ie cu energia ob inut  la Electrocentrale Oradea; 
 reabilitarea re elei de transport i distribu ie: conductele de transport i 

distribu ie au fost înlocuite i au fost reduse astfel pierderile de c ldur  i 
de agent termic.  
 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser . Poten ialul sursei 

geotermale din Oradea este de circa 250.000 Gcal. Ultima investi ie a companiei 
Transgex a fost reprezentat  de punerea în exploatare a 20.000 Gcal în cadrul 
unui proiect de implementare în comun (Joint Implementation) derulat împreun  
cu Agen ia Danez  de Mediu. Costul proiectului1 a fost de 1,1720 milioane USD, 
iar o parte din investi ie a fost reprezentat  de tranzac ionarea creditelor de 
emisii de gaze cu efect de ser  (proiectul aduce o reducere a emisiilor de 
aproximativ 14.000 tone echivalent CO2 pe o perioad  de 10 ani pentru 
municipiul Oradea). Perioada de rambursare la Fondul Român pentru Eficien a 
Energiei (FREE) este de 3 ani, iar termenul de recuperare a investi iei este de 
2,5 ani.  

Energia termic  i apa cald  menajer  din ora ul Beiu  sunt asigurate de 
Transgex SA Oradea, chiar dac  aici a fost sistat în mod oficial serviciul de 
înc lzire urban 2. În Beiu , Transgex SA Oradea are în exploatare dou  sonde 
geotermale3. Reducerile de gaze cu efect de ser  pentru ora ul Beiu  sunt de 
9.738 tone CO2 pe an. O însemnat  cantitate de CO2 (aproximativ 240.000 tone) 
va fi redus  timp de 10 ani, prin utilizarea energiei geotermale în cele dou  
ora e.  

 
Pre ul de vânzare a energiei termice. Consumul de energie termic  în 

Oradea a fost în anul 2005 de 900.000 Gcal; contribu ia Transgex a fost de 
70.000 Gcal. Pre ul pentru 1 Gcal din surse geotermale a fost de 85 RON (TVA 
inclus), fa  de un pre  na ional de referin 4 de 107,5 RON. Cel lalt furnizor de 
energie termic  din localitate, Electrocentrale Oradea, a avut un pre  de 140 
RON, la care a fost aplicat  o subven ie de stat.  

 

                                                            
1 Investi ia const  în conectarea a 5 puncte termice (cartierul Io ia Nord) la forajul de ap  

geotermal  nr. 4767 Oradea.  
2 OG nr. 48/ 2004, Monitorul Oficial nr. 563/24-04-2004, partea I. 
3 Izvoarele 3001 i 3003, ce au un debit de 120 l/s, la o temperatur  de 120oC. 
4 HG nr. 1.254/2005, publicat  în Monitorul Oficial nr. 938/20.10.2005. 
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Substituirea combustibililor fosili i economii financiare prev zute. 
Prin implementarea ultimului proiect Transgex (de punere în exploatare a 20.000 
Gcal) au fost realizate urm toarele economii de resurse energetice primare:  

 prin utilizarea surselor regenerabile de energie, proiectul duce la 
reducerea consumului de combustibil fosil la Electrocentrale Oradea1. 
Reducerea este echivalent  unei cantit i de combustibil de 9.000 tone 
echivalent petrol;  

 cheltuielile de între inere i alte costuri sunt foarte sc zute: spre deosebire 
de CET i de vechile echipamente uzate moral i fizic, noile capacit i sunt 
mai fiabile i complet automatizate, rezultând astfel însemnate economii 
financiare prin diminuarea cheltuielilor de operare i între inere. Folosirea 
schimb toarelor de c ldur  cu pl ci duce la reducerea considerabil  a 
pierderilor de energie termic ;  

 reducerea emisiilor: la 1 USD investit se ob ine o reducere a emisiilor de 
CO2 de 12 kg pe an sau 1 USD investit va aduce anual circa 0,06 USD 
prin vânzarea de emisii de CO2 (la o cota ie de 4 euro pe ton  echivalent 
CO2).  
 
Aspecte sociale. Utilizarea energiei geotermale în ora ele Oradea i 

Beiu  aduce mari beneficii consumatorilor, atât din punct de vedere financiar 
(pre  mai mic), cât i al confortului (nu mai exist  pierderi semnificative în re ea). 
În Beiu  aceast  solu ie ecologic  este singura viabil , deoarece ora ul a fost 
scos de pe lista ora elor cu servicii de înc lzire urban  prin Ordonan a de 
urgen  a Guvernului nr. 48/2004.  

Proiectul prin care resursele geotermale sunt utilizate pentru furnizarea de 
energie termic  i ap  cald  în municipiul Oradea, respectiv în ora ul Beiu  s-a 
aplicat într-un important num r de locuin e, dup  cum urmeaz : 

 Municipiul Oradea: 
 num r de apartamente (agent termic i ap  cald ) � 3.200;  
 num r de asocia ii de proprietari - 43;  
 num r de apartamente ce au doar ap  cald  � 3.500.  

 Ora ul Beiu : 
 num r de apartamente conectate (agent termic i ap  cald ) � 900;  
 num r de apartamente în curs de racordare la agent termic i ap  cald  

- 500.  
Reducerea cu 30% a subven iilor2 acordate CET Oradea de la bugetul de 

stat a motivat municipalitatea or dean  ca, în paralel cu majorarea subven iilor 

                                                            
1 Electrocentrale Oradea are dou  instala ii mari de ardere de tip I: trei cazane care func io-

neaz  cu gaze naturale i p cur  i trei cazane care func ioneaz  cu lignit. 
2 Ordonan  de urgen  pentru adoptarea unor m suri privind furnizarea energiei termice po-

pula iei, pentru înc lzirea locuin ei i prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice 
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de la bugetul local, s  creasc  ponderea energiei termice produse prin 
valorificarea energiei geotermale. În acest scop, Transgex S.A. i Consiliul Local 
au încheiat un contract de asociere1 de tip parteneriat public-privat. Proiectul lua 
în considerare faptul c , pân  la finele anului 2007, subven iile acordate de stat 
produc torilor de energie termic  vor fi eliminate, astfel încât prin contractul 
dintre Consiliul Local Oradea i Transgex S.A. se are în vedere extinderea 
utiliz rii energiei geotermale pentru producerea energiei termice, ca i 
modernizarea punctelor termice i a re elelor de distribu ie.  

În prezent, Transgex S.A. furnizeaz  agent termic i ap  cald  menajer  
la un num r de 3.200 de apartamente (prin intermediul a 43 de asocia ii de 
proprietari) i doar ap  cald  menajer  la 3.500 de apartamente2.  

 
Planuri de viitor. Transgex are drept obiectiv pe termen scurt (2 ani) 

cre terea produc iei la 150.000 Gcal. Printre proiectele de investi ii ale 
companiei se num r , de exemplu, un proiect mixt de furnizare a 86.000 Gcal 
în cartierul Nuf rul. Este un proiect mixt, de utilizare a sursei geotermale i a 
gazelor naturale (36.000 Gcal pe baz  de gaze i 50.000 Gcal din sursa 
geotermal ), deoarece sursa are o temperatur  de 72oC (este necesar  o 
temperatur  de minimum 100oC). Se prevede instalarea unei sonde de produc ie 
i a uneia de injec ie. Valoarea proiectului este de 6,2 milioane euro, i se are în 

vedere ob inerea unei cofinan ri de la Fondul pentru mediu.  
 
Concluzii. Utilizarea surselor de energie geotermal  în ora ele Beiu  i 

Oradea a îmbun t it semnificativ condi iile de mediu i de trai. Poten ialul 
geotermal este însemnat, astfel încât, dac  se va ajunge la valorile maxime de 
exploatare i valorificare, Transgex S.A. va asigura aproximativ 30% din 
necesarul de agent termic i ap  cald  menajer  al ora ului Oradea i 100% 
pentru ora ul Beiu .  

Modernizarea sistemului de alimentare centralizat  cu energie termic  din 
municipiul Oradea face parte din programul de investi ii al societ ii Transgex 
S.A. Compania de ine licen e de foraj pentru z c minte situate în partea de 
nord-vest a rii, ce reprezint  50% din poten ialul geotermal al României. Prin 
experien a de 35 de ani în folosirea energiei geotermale, firma Transgex S.A. 
reu e te s  î i p streze o pozi ie de lider i promotor al acestei surse de energie 
în România.  

                                                            
centralizate de alimentare cu energie termic , Monitorul Oficial, partea I, Nr. 
563/24.VI.2004. 

1 A fost înfiin at  compania Geoterm, în care 88,5% din ac iuni apar in Transgex, iar 11,5% 
Consiliului Local Oradea.  

2 Sursa: Transgex. 
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4.4. Energie solar  la Mangalia  
În municipiul Mangalia a fost implementat un proiect de utilizare a energiei 

solare pentru furnizarea apei calde menajere i par ial pentru asigurarea 
înc lzirii, împreun  cu CLU (combustibil lichid u or). Proiectul "Cre terea 
eficien ei energetice prin utilizarea energiei solare" a fost implementat în 2005 
de firma Rominterm.  

Obiectivul acestei ini iative îl reprezint  eficientizarea sistemului energetic 
în municipiul Mangalia i reducerea semnificativ  a consumului de combustibil 
lichid u or (CLU) i a emisiilor de gaze cu efect de ser .  

Consiliul Local Mangalia i S.C. Rominserv au încheiat la sfâr itul anului 
2002 Parteneriatul Public-Privat Rominterm. Pentru a eficientiza sistemul ener-
getic al municipiului Mangalia, având în vedere poten ialul solar al ora ului 
(peste 1250 kWh/m2/an), a fost realizat un studiu de fezabilitate (cu sprijinul 
financiar al United Nations Development Programme/Global Environmental 
Facility) în ceea ce prive te oportunitatea utiliz rii energiei solare în combina ie 
cu sistemul termic conven ional pentru producerea energiei termice necesare 
furniz rii apei calde menajere i par ial pentru asigurarea înc lzirii. Proiectul-
pilot se realizeaz  la centrala termic  nr. 15, care ofer  condi ii foarte bune din 
punct de vedere al amplasamentului (pe malul m rii) i datorit  existen ei unor 
stâlpi de beton (de la o veche instala ie solar ) ce asigur  o suprafa  util  
pentru instalarea a 360 m2 de panouri solare.  

Tehnologiile utilizate în cadrul proiectului sunt:  
 360 de colectoare solare;  
 cazane ce func ioneaz  cu CLU (combustibil lichid u or ce rezult  din 

rafinarea petrolului) cu rolul de a asigura func ionarea neîntrerupt  a 
centralei termice i pentru a prelua cre terile de sarcin ;  

 re ele noi de distribu ie a agentului termic, cu pierderi foarte mici.  
 
Utilizarea energiei solare pentru ob inerea de energie termic . 

Rezultatele studiului de fezabilitate au ar tat c , prin montarea celor 360 m2 de 
colectoare solare, se va ob ine o produc ie anual  de aproximativ 210 MWh, 
ceea ce ar reprezenta 70% din necesarul anual de energie termic  pentru 
prepararea apei calde menajere la aceast  central , respectiv 10% din totalul 
energiei termice produse de aceast  central . Aceast  cantitate de energie 
termic  produs  pe baza energiei solare determin  o economie de aproximativ 
40 tone combustibil Calor 3 economic, respectiv 12% din consumul anual de 
combustibil la aceast  central .  

 
Investi ii i amortizare. Rominterm a investit 877.000 USD în proiectul 

"Cre terea eficien ei energetice prin utilizarea energiei solare". Perioada de 
recuperare a investi iei este de 4,7 ani, pentru care se preconizeaz  o rat  
intern  de rentabilitate de 29%.  



 

 

456 

Modernizarea centralelor i schimbarea re elei de distribu ie. 
Rominterm a preluat prin concesiune operarea a 27 de centrale termice de 
cartier (Mangalia-Neptun-Olimp) i a început s  investeasc  atât în punctele 
termice, cât i în re elele de distribu ie a agentului termic, pentru a le cre te 
eficien a.  

Rezultatele nu au întârziat s  apar , astfel încât s-a observat c  a crescut 
randamentul de operare a acestor centrale de la 60% la 74% i au sc zut atât 
costurile de între inere, cât i costurile directe de operare. Un alt avantaj al 
moderniz rii centralelor din Mangalia îl reprezint  reducerea impactului asupra 
mediului, prin reducerea emisiilor de substan e poluante în atmosfer . Centrala 
termic  nr. 15 a fost modernizat  prin înlocuirea integral  a utilajelor. A avut loc, 
de asemenea, schimbarea total  a re elelor de distribu ie prin instalarea unor 
conducte preizolate, cu pierderi sub 3%. Durata de via  a echipamentelor 
folosite este de aproximativ 15 ani în cazul în care au loc lucr ri de între inere 
periodice, iar a conductelor preizolate este de 30-40 de ani.  

 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser . Utilizarea energiei solare 

pentru înc lzirea apei menajere i par ial a înc lzirii locuin elor (la centrala 
termic  nr. 15) duce la reducerea consumului de combustibil i implicit la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser  (conform calculelor Rominterm):  

 emisii SO2 -640 kg SO2/an;  
 emisii NOX -314 kg NOX/an;  
 emisii CO2 -126.000 kg CO2/an.  

 
Pre ul de vânzare a energiei termice. Pre ul de produc ie a energiei 

termice ob inute cu ajutorul colectoarelor solare este mai mic decât pre ul 
na ional de referin  în anul 2006 (107,5 RON pe Gcal), stabilit de Autoritatea 
Na ional  de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Energia termic  
furnizat  de Rominterm ob inut  din combustibil lichid u or beneficiaz  de 
subven ii, astfel încât pre ul1 de furnizare aprobat pe tip de combustibili pentru 
popula ie, inclusiv TVA, este de 334,8 RON/Gcal.  

 
Capacitatea de produc ie realizat  pe baza energiei solare. Din 

m sur torile i înregistr rile realizate în perioada 01.09.2005 -31.05.2006, 
pentru energia termic  produs  cu ajutorul colectoarelor solare, au rezultat 
urm toarele date: 

 energie termic  (solar ) produs : 82.50 MWh; 
 energie termic  total  (livrat ): 247.60 MWh; 
 raport: 34% energie solar  (din totalul de energie termic  livrat ). 

 
                                                            
1 Date privind situa ia serviciilor energetice de interes local la data de 31.03.2006, www.an-

rsc.ro. 
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Substituirea combustibililor fosili. Prin utilizarea energiei solare în 
aceast  central , se ob ine anual o reducere cu aproximativ 40 de tone CLU, 
ceea ce este echivalent cu 12% din consumul anual de combustibil la centrala 
termic  nr. 15. Pentru a eviden ia economia de combustibil lichid la o central  
care func ioneaz  atât cu energie solar , cât i cu CLU, firma Rominterm a 
efectuat un studiu comparativ cu o central  de tip clasic (ce func ioneaz  numai 
cu CLU). 

Din datele furnizate de Rominterm, se observ  faptul c  la acela i num r 
de apartamente racordate la sistem s-a ob inut o economie de 10% de 
combustibil la centrala termic  hibrid . Înregistr rile consumului de combustibil 
s-au f cut iarna (anotimp defavorabil înc lzirii apei calde menajere din surs  
solar ), astfel încât în urma rezultatelor favorabile privind economia de 
combustibil s-a demonstrat fezabilitatea proiectului.  

 
Concluzii. Proiectul "Cre terea eficien ei energetice prin utilizarea 

energiei solare" implementat în municipiul Mangalia are un real succes, 
deoarece s-a reu it acoperirea necesarului de agent termic ob inut din surs  
regenerabil  de energie (colectoare solare) i surs  conven ional  (combustibil 
lichid u or) pentru un num r de 469 de apartamente. Investi ia în colectoarele 
solare pentru a produce energie termic  este profitabil , astfel încât conducerea 
societ ii va construi în continuare o alt  central  termic  hibrid  (colectoare 
solare i combustibil lichid u or).  

4.5. Energie solar  la Giurgiu  
În municipiul Giurgiu se desf oar  un proiect de "Modernizare a 

sistemului de alimentare cu c ldur  i ap  cald  prin montare de panouri solare". 
Proiectul vizeaz  cre terea eficien ei energetice i reducerea consumului de 
combustibili fosili i a fost implementat de Prim ria Municipiului Giurgiu. În acest 
plan de dezvoltare a eficien ei energetice au fost finalizate lucr ri de 
modernizare a sistemului de alimentare cu ap  cald  la patru s li de sport i se 
afl  în curs de finalizare un sistem de asigurare a agentului termic i a apei calde 
menajere la un bloc.  

Sala de sport de lâng  stadionul M. Anastasovici i blocul 516 reprezint  
dou  exemple elocvente pentru reu ita implement rii sistemului de modernizare 
termic  prin instalarea de panouri solare. Sala de sport din zona stadionului are 
în dotare 6 panouri solare (de tip Alfa 250, suprafa  6 m2, putere 4 kW, volum 
de ap : 250 l, greutate total  450 kg) ce asigur  apa cald  menajer  pentru 
du uri i chiuvete timp de 16 ore pe zi pentru 100 de sportivi. Tot aici exist  o 
piscin  în care apa este înc lzit  cu ajutorul a 84 de panouri solare. Colectoarele 
furnizeaz  ap  cald  doar pe timpul verii.  

Pe acoperi ul blocului 516 au fost montate 36 de colectoare solare cu o 
suprafa  de 66 m2. Blocul are 30 de apartamente i aproximativ 90 de locatari. 
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Sistemul nu func ioneaz  înc  pentru c  nu au fost finalizate toate procedurile 
de construc ie.  

În prezent, necesarul de ap  cald  menajer  i ap  pentru piscina s lii de 
sport sunt asigurate pe perioada verii de colectoarele solare. Sistemul de 
panouri solare poate asigura ap  cald  timp de 16 ore pe zi. În timpul iernii, 
instala ia se gole te, deoarece exist  pericolul de înghe  al apei în colectoare i 
deteriorarea lor. Pe timpul iernii, apa cald  este furnizat  de punctul termic din 
apropiere, apar inând CET Giurgiu. Reînc rcarea cu ap  a instala iei se face 
prim vara dup  ce temperatura medie a aerului dep e te 10oC.  

În cazul blocurilor din zona PT 20 (inclusiv blocul 516), alimentarea cu ap  
cald  menajer  i agent termic este asigurat  de 15 puncte termice, amplasate 
în imediata apropiere. Agentul termic primar este apa fierbinte (130/70oC) livrat  
de CET Giurgiu printr-o re ea în mare parte aerian , ce se afl  într-o stare 
precar . Pe timpul verii, func ionarea CET se întrerupe, sarcina termic  mult mai 
redus  conducând la pierderi foarte mari pe re eaua de agent primar i, în acest 
fel, pe timpul verii locuitorii nu beneficiaz  de ap  cald  menajer . Blocul 516 
este primul din PT 20 care beneficiaz  de panouri solare i care va avea ap  
cald  menajer  pe timpul verii, independent de CET Giurgiu.  

 
Utilizarea energiei solare pentru producerea de ap  cald  menajer . 

Instala ia de preparare a apei calde menajere cu panouri solare de tip ALFA (în 
cazul s lii de sport) este un sistem ce func ioneaz  exclusiv în perioada de var . 
Ansamblul de la sala de sport este compus dintr-o baterie de colectori solari ce 
se afl  pe acoperi  i o instala ie de ridicare a presiunii cu hidrofor aflat  în 
centrala termic . Perioada de utilizare este din martie pân  în octombrie, iar 
exploatarea instala iei se face în func ie de temperatura apei calde produse de 
panourile solare, care poate s  scad  sau s  creasc  în func ie de urm torii 
factori:  

 cantitatea de ap  cald  menajer  distribuit  zilnic c tre consumatori;  
 perioada anului (în lunile reci, cantitatea de ap  cald  produs  i 

temperatura ei sunt mult diminuate);  
 factorii meteorologici (cer înnorat).  

Atunci când s-au instalat panourile solare la blocul 516 s-a luat în 
considerare un poten ial solar de cca 865 kWh/m2/an. Num rul panourilor (36) 
a fost ales pe criteriul asigur rii a 50 l/persoan /zi, tot timpul anului. Panourile 
au fost instalate pe acoperi ul blocului 516 i au fost orientate c tre sud, cu o 
distan  liber  între ele de 1 m i o înclinare de 45o. Prepararea apei calde 
menajere se va face într-un vas de 5000 litri ce va fi amplasat în cabina punctului 
termic al blocului, împreun  cu schimb toare de c ldur  cu pl ci i pompe de 
recirculare a apei.  

 
Impactul social. Prin amplasarea i func ionarea colectoarelor solare la 

coli i pe blocuri se asigur  ap  cald  menajer  i agent termic elevilor 
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(aproximativ 100 de sportivi pe zi la sala de sport din zona Stadion) i locatarilor 
(aproximativ 90 de persoane). În prezent beneficiaz  de ap  cald  menajer  
înc lzit  cu ajutorul colectoarelor solare s lile de sport de pe lâng  colile 
Generale nr. 5, 8, 10 i sala de sport (cu piscin ) de lâng  stadionul M. 
Anastasovici.  

 
Modernizarea centralelor i schimbarea re elei de distribu ie. S lile 

de sport i blocul 516 au beneficiat de moderniz ri ale sistemului de alimentare 
cu agent termic prin montarea de panouri colectoare de energie solar  i evi 
preizolate ce au un coeficient redus de pierdere a c ldurii. La blocul 516 lucr rile 
nu au fost finalizate deoarece nu a fost montat cazanul colector în punctul termic 
516, iar evile preizolate nu au fost conectate înc  la punctul termic.  

 
Capacitatea de produc ie pe baza energiei solare la sala de sport i 

la blocul 516. Sala de sport din zona stadionului are asigurat  apa cald  atât 
pentru du uri, cât i pentru piscin  (aproximativ 28oC) de 90 de panouri solare 
(84 pentru piscin  i 6 pentru du uri-chiuvete). Se asigur  în timpul verii 3000 l 
ap  cald  menajer  la 45oC atât pentru du uri, cât i pentru chiuvete. Pentru a 
preveni arsurile, inând cont de faptul c  în panouri, în perioada de radia ie 
solar  maxim , apa poate ajunge la maxim 90OC, s-a prev zut o van  de 
amestec termostatic , astfel încât temperatura apei calde menajere s  fie 
limitat  la maximum 60oC.  

Instala ia solar  de pe blocul 516 va livra anual aproximativ 57 MWh sub 
form  de ap  cald  menajer , ceea ce va duce la o economie de 5,5 tone de 
p cur . Panourile solare asigur  o produc ie medie1 de circa 75 l/panou/zi la un 
colector, astfel încât asigur  consumul unei persoane, de 50 l/zi2.  

 
Concluzii. Implementarea unor sisteme de asigurare a agentului termic i 

a apei calde menajere cu ajutorul panourilor solare în patru s li de sport din 
municipiul Giurgiu a avut succes, ceea ce a dus la elaborarea unor noi proiecte 
de acest gen. Unul dintre ele (un experiment) îl constituie montarea a 36 de 
panouri solare pe blocul 516 cu ajutorul c rora se va asigura ap  cald  menajer  
pentru un num r de aproximativ 90 de persoane pe toat  perioada verii. Exist  
o ini iativ  a prim riei Giurgiu pentru trecerea treptat  la utilizarea SRE pentru 
ob inerea energiei termice, dar problema principal  a constat în atragerea 
fondurilor necesare pentru demararea unor astfel de proiecte.  

                                                            
1 Temperatura de maximum 52oC vara, iar iarna se asigur  preînc lzirea apei reci cu 10-

15oC, ceea ce conduce la economii de agent primar i hidrocarburi. 
2 Conform STAS 1478-90. 
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4.6. Panouri fotovoltaice la Universitatea Politehnic  Bucure ti 
La Universitatea Politehnic  din Bucure ti (UPB) exist  cea mai mare 

central  cu panouri fotovoltaice din estul Europei, conform reprezentan ilor UPB. 
Centrala are o putere instalat  de 30,18 kW i a început s  func ioneze în luna 
mai 2006. Sistemul fotovoltaic (216 panouri) de la UPB face parte dintr-un 
proiect european numit PVEnlargement1 ce a adunat 28 de parteneri din 
Europa. Centrala fotovoltaic  a fost instalat  de ICPE-SICE (Institutul de 
Cercet ri Electrotehnice-Centrul de Tehnologii i Instala ii de Conversie a 
Energiei) i studen i din ultimul an de la UPB, Facultatea de Electrotehnic . 
Tehnologia folosit  pentru centrala fotovoltaic  este similar  cu cea utilizat  
pentru alte sisteme PV din Europa.  

Puterea total  a instala iilor PV din cadrul acestui proiect european este 
de 1,2 MW. Conform paginii web a proiectului, costul unui sistem solar se ridic  
la 6,7 euro/W, dar un sistem eficient ar trebui s  coste mai pu in de 5 euro/W la 
o capacitate mai mic  de 50 kW instala i. Sistemele fotovoltaice (fiecare mai 
mare de 10 kW/70 m2) au fost amplasate în locuri foarte vizibile (universit i) 
pentru a avea un public- int  cât mai numeros. Scopul acestui proiect este 
efectuarea unui transfer de cuno tin e între rile participante i 
companiile/produc torii de panouri fotovoltaice. Rezultatele proiectului vor fi 
publicate, creându-se un cadru competitiv pentru produc torii de panouri 
fotovoltaice, astfel încât s  se ajung  în scurt timp la o reducere a costului de 
distribu ie a unui sistem solar cu 30%.  

 
Tehnologia utiliz rii energiei solare pentru ob inerea energiei 

electrice la UPB. Centrala fotovoltaic  instalat  la UTB folose te dou  dintre 
cele mai comercializate tehnologii PV, i anume: siliciu monocristalin i siliciu 
noncristalin. Sistemul fotovoltaic de la UPB con ine module bazate pe tehnologie 
de siliciu monocristalin ce totalizeaz  26,46 kW i module bazate pe siliciu 
noncristalin ce totalizeaz  3,72 kW.  

 

Capacitate i pre  de produc ie. Panourile solare de la UPB au o putere 
instalat  de 30,18 kW. Sistemul fotovoltaic a fost conectat la re eaua electric  în 
mai 2006 i de atunci produce în jur de 1 MWh la 4-5 zile, în condi ii meteorolo-
gice obi nuite. Centrala solar  este alc tuit  din 96 de panouri solare de tip ASE 
250 i 120 panouri solare de tip ASITHRU 30. Aspectele financiare ale 
tehnologiei fotovoltaice pot fi estimate folosind capacitatea puterii instalate cu 
ajutorul unei simul ri pe computer.  

Costul produc iei de energie electric  este estimat pe baza a diferite 
scenarii de investi ie i recuperare a acesteia. Centrala de la UPB poate produce 
în medie aproximativ 40 MWh pe an. Pre ul unui megawatt este în jur de 80 euro 

                                                            
1 www.pvenlargement.com 

http://www.pvenlargement.com
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(inclusiv pre ul unui certificat verde), ceea ce înseamn  c  se pot primi 3200 
euro pe an pentru energia electric  produs  de centrala solar .  

Costul achizi ion rii i instal rii panourilor fotovoltaice de la UPB se ridic  
la 260.000 euro (70% din fonduri europene), ceea ce duce la un cost pe kW 
instalat de 8615 euro1. Conform studiilor UPB, tariful minim pentru recuperarea 
investi iei în 20 de ani este de 273 euro/MWh i 546 euro/MWh pentru 
amortizarea investi iei în 10 ani. Pentru a vinde energie electric  la un pre  de 
79,2 euro/MWh în 2010 conform ANRE, ar însemna ca investi ia pentru 1 kW 
instalat s  fie de 2000 euro.  

 
Avantaje i dezavantaje ale panourilor fotovoltaice. Aceast  investi ie 

nou  prezint , în mod firesc, avantaje i dezavantaje, dup  cum urmeaz :  
 
Avantaje:  

 România are un poten ial anual de utilizare a energiei solare în sisteme 
fotovoltaice de 1200 GWh2. Prin utilizarea acestuia ar fi eliminat consumul 
a 103,2 mii de tone echivalent petrol;  

 un avantaj major al panourilor solare este faptul c  au teoretic o durat  de 
via  nelimitat 3.  
 
Dezavantaje: 

 pre  mare de achizi ie4 la produc tori/distribuitori i implicit cost ridicat de 
produc ie;  

 sunt func ionale numai în timpul zilei. 
 
Concluzii. Proiectul de la Universitatea Politehnic  din Bucure ti 

demonstreaz  c  tehnologia panourilor solare fotovoltaice este înc  prea 
scump  de aplicat în România la scar  larg . Aplica iile de acest tip pot fi îns  
eficiente din punct de vedere al costurilor în regiunile f r  acces la re eaua 
na ional  de transmisie a energiei electrice. De asemenea, o dat  cu 
internalizarea externalit ilor în cadrul tuturor tipurilor de produc ie energetic , 
sistemele fotovoltaice se pot dovedi competitive.  

                                                            
1 Costul de instalare a unei capacit i fotovoltaice de 1 kW pe pia a european  este în medie 

de 5820 euro (septembrie 2006). 
2 HG 1535/2003 ce aprob  Strategia na ional  pentru valorificarea surselor regenerabile de 

energie. 
3 Majoritatea firmelor produc toare ofer  o garan ie a panourilor fotovoltaice de 25 de ani.  
4 De exemplu, în România, un panou solar fotovoltaic de 120 W cost  aproximativ 700 euro 

(august 2006). 
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4.7. Microhidrocentral  pe râul Anie  
În localitatea Maieru, zona Bistri a N s ud, func ioneaz  o micro-

hidrocentral  cu o capacitate instalat  de 100 kW, amplasat  pe râul Anie . 
Micro-hidrocentralele i minihidrocentralele reprezint  o modalitate ecologic  de 
ob inere a energiei electrice din surse regenerabile de energie. Micro-hidrocen-
tralele nu au impact negativ asupra mediului, spre deosebire de hidrocentralele 
de mari dimensiuni, care presupun probleme de management al cursurilor de 
ap , modific ri ale peisajului, impact asupra florei i faunei, emisii de gaze cu 
efect de ser  (metan eliberat în urma descompunerii anaerobe în zonele 
inundate), probleme de calitate a apei (modific ri ale nivelului de nutrien i i de 
oxigen, ale temperaturii i pH-ului, prezen a unor substan e toxice etc.).  

Hidrocentralele capteaz  energia cinetic  a apei în c dere pentru a 
genera energie electric . Turbina transform  energia apei în energie mecanic  
de rota ie pe care alternatorul1 o transform  în energie electric . Cantitatea de 
energie produs  depinde de doi factori:  

 în l imea de c dere a apei: cu cât este mai mare, cu atât energia generat  
este mai mare;  

 debitul de ap  ce trece prin turbin : energia produs  este direct 
propor ional  cu volumul de ap  ce trece prin turbin .  
Sistemele de microhidrocentrale2 folosesc în general dou  categorii 

importante de turbine: 
 turbine pentru în l imi mari de ap  i debite mici (turbinele de impuls); 
 turbine pentru în l imi mici de ap  i debite mari (turbinele de reac iune). 

În cazul microhidrocentralei de la Maieru, este vorba de o turbin  de 
impuls. 

 
Capacitate i produc ie. Microhidrocentala de la Maieru are o capacitate 

instalat  de 100 kW. Unitatea produce în medie 350 MWh/an. 
Microhidrocentrala se opre te câteva s pt mâni pe an atunci când debitul de 
ap  este redus (în februarie, când Anie ul înghea , i vara, când e secet ). De 
asemenea, hidrocentrala este oprit  atunci când capacitatea scade la 30%. Cele 
mai bune anotimpuri de func ionare a microhidrocentralei sunt prim vara i 
toamna, deoarece exist  un debit constant de ap .  

 
Pre ul de vânzare a energiei electrice. Hidrocentrala de la Maieru nu 

beneficiaz  de sistemul certificatelor verzi, deoarece acestea se acord  în cazul 
unit ilor construite dup  2004, i nu a avut parte de investi ii de modernizare. 

                                                            
1 Generator de curent electric alternativ. 
2 www.solaria.ro 

http://www.solaria.ro
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Pre ul de vânzare1 al energiei electrice ob inute din surse hidro cu o capacitate 
mai mic  de 10 MW este de 140,24 RON/MWh pentru orele de noapte i de 
229,87 RON/MWh pentru orele de zi.  

 
Investi ie. Conform proprietarului microhidrocentralei, investi ia ini ial  din 

1992 a fost în jur de 30.000 euro la un curs valutar al anului 2006. Pentru a 
ob ine certificate verzi ar mai trebui investi i în modernizarea microhidrocentralei 
aproximativ 500.000 RON. O central  hidro nou  ar costa aproximativ 2 milioane 
RON, potrivit aceleia i surse. Exist  centrale hidroelectrice de capacitate mic  
(1 kW) al c ror cost2 ajunge la 2000 euro.  
 

Concluzii. Microhidrocentrala din Maieru produce în medie 350 MWh/an 
la o capacitate instalat  de 100 kW. Sistemul hidroelectric de pe Anie  
exploateaz  cu succes o surs  regenerabil  de energie local  f r  a avea 
impact negativ asupra mediului.  

4.8. Energie eolian  în Pasul Tihu a  
Ideea unei turbine eoliene în Pasul Tihu a reprezint  un vis mai vechi al 

unui om de afaceri din Bistri a, Martin Ilie . Centrala eolian  de 250 kW a fost 
amplasat  la circa 60 km est de Bistri a N s ud i a fost pus  în func iune în 
ianuarie 2005. Loca ia centralei este foarte bun , deoarece aici sunt vânturi 
puternice tot timpul anului. Unitatea este conectat  la re eaua na ional  de 
energie electric , iar cantitatea de energie produs  variaz  bineîn eles în func ie 
de viteza vântului.  

În func ie de cantitatea maxim  de energie pe care o pot genera, 
centralele eoliene pot fi unit i de mic  putere (100 kW-750 kW), unit i de putere 
medie (750 kW-1500 kW) i unit i de mare putere (1500 kW-2500 kW). Cele 
mai mari centrale eoliene sunt în prezent de 5 MW. La noi în ar , cea mai mare 
unitate eolian  este din categoria unit ilor de mic  putere, respectiv 660 kW, i 
este amplasat  la Ploie ti (jude ul Prahova).  

 
Descrierea centralei eoliene. Centrala de la Tihu a este de produc ie 

german , de tip Fuhrlander 250, i are o putere instalat  de 250 kW. A fost 
produs  în 1997 i a func ionat apte ani înainte de a fi achizi ionat  de Martin 
Ilie . În l imea unit ii este de 42 metri, iar diametrul rotorului de 29,5 m, num rul 
de rota ii constante este cuprins între 29 i 38/minut, greutatea rotorului cu elice 
este de 14,5 tone, greutatea turnului de 26 de tone. Viteza vântului la care 
                                                            
1 Ordin ANRE nr. 52 din 16 decembrie 2005 pentru stabilirea pre urilor la energia electric  

vândut  de produc torii hidroelectrici care nu de in contracte de portofoliu i la cea vândut  
de produc torii care beneficiaz , potrivit legii, de sistemul de promovare a energiei produse 
din surse regenerabile de energie.  

2 www.mangus.ro 

http://www.mangus.ro


 

 

464 

turbina eolian  începe s  produc  energie electric  este 2,5 m/s, iar viteza la 
care se opre te este de 25 m/s. Specifica iile produc torului1 turbinei eoliene 
arat  c  produc ia de energie electric  variaz  în func ie de viteza vântului.  

Substituirea combustibililor fosili. Prin utilizarea energiei eoliene se pot 
economisi însemnate cantit i de c rbune, petrol sau gaze naturale care ar fi în 
mod normal utilizate pentru producerea de energie. În anul 2005, turbina eolian  
de la Tihu a a produs 186.000 kWh, ceea ce reprezint  echivalentul arderii a 23 
de tone de c rbune. 

 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser . Func ionarea centralei 

la capacitate maxim  (cu o produc ie de 400.000 kwh pe an) presupune o 
reducere anual  a emisiilor poluante dup  cum urmeaz : 2840 kg oxizi de sulf, 
1120 kg oxizi de azot, 445.600 kg dioxid de carbon, 72 kg praf, 360 kg monoxid 
de carbon.  

 
Pre ul de vânzare a energiei electrice. Produc torii de energie electric  

din surse regenerabile vând energia unui distribuitor, de unde ob in un pre  pe 
megawatt, la care se adaug  în plus valoarea unui certificat verde. Produc ia de 
energie electric  din surse regenerabile este stimulat  de statul român prin 
sistemul certificatelor verzi.  

 
Dezvoltarea sectorului eolian. Centralele eoliene reprezint  o noutate 

pentru sistemul energetic românesc, în prezent existând doar 4 astfel de 
centrale: cea de la Tihu a (jude ul Bistri a) de 250 kW, la Ploie ti (jude ul 
Prahova) de 660 kW, la Baia (jude ul Tulcea) de 550 kW, i la Corbu (jude ul 
Constan a) de 100 kW.  

Pân  acum nu a fost construit niciun parc eolian, dar exist  ini iative în 
acest sens ale unor firme europene. Firma german  West Wind inten ioneaz  
s  construiasc  un parc eolian în Mun ii C limani. Proiectul const  în 
amplasarea a 25-30 de centrale eoliene cu o putere nominal  de 8-9 MW.  

Alt exemplu este dat de grupul portughez Martifer, care inten ioneaz  s  
construiasc  în România un parc eolian de 100 MW, cu o valoare a investi iei 
de 100 milioane euro.  

 
Probleme legate de utilizarea energiei eoliene. Principalele probleme 

legate de turbinele eoliene sunt legate de impactul acestora asupra p s rilor, 
poluarea fonic , interferen ele electro-magnetice i impactul peisagistic. Astfel, 
unit ile eoliene nu trebuie amplasate în cadrul coridoarelor de migra ie, în arii 
protejate sau în imediata apropiere a acestora, în apropierea localit ilor i 
aeroporturilor. De asemenea, se recomand  efectuarea unei analize a 

                                                            
1 www.fuhrlander.de 

http://www.fuhrlander.de
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impactului asupra mediului pentru proiectele eoliene i stabilirea zonelor în care 
astfel de proiecte nu pot fi implementate.  

 
Concluzii. Prin intrarea în func iune a turbinei eoliene din pasul Tihu a se 

economisesc combustibili fosili i sunt reduse emisiile de gaze cu efect de ser . 
Centrala nu a func ionat la capacitate maxim , deoarece au existat unele 
probleme legate atât de variabilitatea vântului, cât i de viteza de interven ie în 
caz de defectare sau oprire. Se întâmpl  uneori ca turbina s  se opreasc  din 
cauza acestor probleme pentru ore sau zile. O solu ie pentru rezolvarea acestor 
probleme ar fi comandarea turbinei prin intermediul internetului. Având în vedere 
poten ialul economic foarte mare pentru utilizarea energiei eoliene în România, 
aceasta poate reprezenta o component  foarte important  a produc iei 
energetice, împreun  cu celelalte surse regenerabile de energie.  

4.9. Concluzii privind proiectele care vizeaz  utilizarea 
resurselor de energie regenerabil  în România 

În contextul epuiz rii rezervelor de combustibili fosili, al cre terii pre ului 
acestora, dar în primul rând al schimb rilor climatice i m surilor necesare 
pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser , este clar c  direc ia durabil  
de dezvoltare energetic  este cre terea eficien ei energetice i utilizarea 
surselor regenerabile de energie.  

România are un poten ial considerabil în acest sens, poate nu îndeajuns 
explorat. În orice caz, este dificil de explicat de ce un sector precum cel al 
surselor regenerabile de energie nu atrage un volum semnificativ de investi ii în 
România. Este posibil s  fie vorba de un complex de factori, precum accesul la 
informa ii, sisteme de promovare, iner ia agen ilor economici, direc ionarea 
fondurilor de la buget c tre alte sectoare energetice etc.  

Speciali tii preconizeaz  c  aceast  pia  tân r , în România, a surselor 
regenerabile de energie va cunoa te destul de curând o perioad  de înflorire, 
odat  cu cre terea pre ului gazelor naturale i al energiei electrice. Se remarc  
în prezent c  multe dintre cl dirile reziden iale folosesc materiale energetice 
pentru izolarea termic . În scurt timp va fi eliminat i mitul costurilor exorbitante 
ale tehnologiilor de utilizare a surselor regenerabile i va fi atins  masa critic  
de echipamente de acest gen instalate (pentru difuzarea exemplelor de succes 
la scar  mai larg ). Primul pas va fi probabil instalarea colectorilor solari, i 
aceasta nu doar în zonele f r  sisteme de termoficare sau f r  acces facil la alte 
surse de energie.  

Studiile de caz anterioare prezint , fiecare, i unele concluzii pe care nu 
le vom repeta aici i nici nu vom face generaliz ri pe baza acestora. Oricum, se 
sper  c , în anii urm tori, proiectele de utilizare a surselor regenerabile vor ine 
seama de impactul poten ial negativ asupra mediului i c , în acest mod, vom 
putea avea acces la surse curate de energie la fel ca oricare cet ean european.  



 

 

CONCLUZII 

Tema lucr rii de cercetare cu titlul �EFICIEN A ECO-ENERGETIC  A 
UTILIZ RII RESURSELOR REGENERABILE (II)� se încadreaz  în aria 
tematic  �Energie�, domeniul 5.9 �Cunoa tere pentru procesul de elaborare a 
politicilor energetice�, promovat  prin proiectul celui de-al 7-lea Program CDT-
Cadru al Uniunii Europene (PC7) pe perioada 2007�2013. Aria tematic  
�energie� urm re te dezvoltarea sustenabil  pe termen lung i competitivitatea 
sistemelor energetice. 

Resursele regenerabile sporesc diversitatea ofertei de energie, 
contribuind la sporirea independen ei energetice a rii i la înlocuirea, pe 
termen lung, a combustibililor fosili. În viitor, resursele regenerabile pot deveni 
cheia rezolv rii problemei accesului la electricitate i c ldur  în zonele rurale. 
Un alt avantaj al valorific rii poten ialului de resurse regenerabile este 
diminuarea emisiilor de gaze cu efect de ser  i a altor categorii de poluan i. În 
general, energia electric  provenit  din surse regenerabile de energie este 
considerat  ca fiind �ecologic �, cu emisii reduse de CO2 pe unitatea de energie. 

Tema poate oferi cadrul corespunz tor pentru adoptarea unor decizii 
privind alternativele energetice i de conformare la acquis-ul comunitar în 
domeniu. În România, HG nr. 1535 din 12/18/2003 privind aprobarea Strategiei 
de valorificare a surselor regenerabile de energie (publicat  în Monitorul Oficial 
nr. 8 din 01/07/2004) prevede cre terea ponderii resurselor regenerabile la 11% 
în anul 2010. 

În cadrul Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie, unul 
dintre obiectivele generale stabilite este: �diminuarea barierelor tehnico-func io-
nale i psihosociale în procesul de valorificare a surselor regenerabile de 
energie, simultan cu identificarea elementelor de cost i de eficien  
economic �. 

Cre terea cererii de energie regenerabil  în rile industrializate 
genereaz  economii de scar , creând premisele difuz rii tehnologiilor specifice 
în economiile cu resurse economice mai pu in abundente. Cu toate eforturile 
f cute în direc ia promov rii pe pia  a tehnologiilor neconven ionale, r mân 
numeroase obstacole ce trebuie dep ite. Acestea includ raritatea resurselor 
economice, interesul limitat în a furniza energie celor s raci i insuficienta 
con tientizare a faptului c  resursele regenerabile pot contribui la materializarea 
diferitelor dimensiuni ale dezvolt rii durabile.  

Costurile tehnologiilor de valorificare a energiei regenerabile r mân îns  
ridicate, în pofida tendin ei continue de sc dere a acestora. Unele forme de 
energie au devenit deja competitive în anumite condi ii ale pie ei. Cu toate 
acestea, este nevoie de reducerea în continuare a pre urilor energiei 
regenerabile pentru ca aceasta s  poat  concura cu alternativele mai pu in 
costisitoare oferite de combustibilii fosili. Nu trebuie uitat , în acest context, 
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includerea în semnalele tarifare a valorii beneficiilor ecologice i sociale ale 
energiei regenerabile. 

Promovarea resurselor regenerabile de energie presupune existen a unor 
instrumente economice de pia  i de reglementare coerente i eficace. 
Penetrarea pe pia  a noilor tehnologii neconven ionale necesit  eliminarea 
barierelor comerciale i investi ionale existente între ri. Vital  este, de 
asemenea, crearea unei pie e specifice a tehnologiilor de exploatare a 
resurselor regenerabile de energie. Din aceast  perspectiv , statul poate 
interveni prin mecanismele de care dispune pentru cre terea competitivit ii 
surselor reînnoibile de energie.  

În acest scop, implementarea m surilor înscrise în Cartea verde prin 
programul ALTENER urm re te accelerarea procesului de valorificare a 
poten ialului energetic al surselor regenerabile. 

Ca urmare a fix rii acestor obiective îndr zne e, România trebuie s  
încurajeze investi iile în surse alternative de energie, astfel ca ponderea energiei 
electrice produse din resurse regenerabile de energie fa  de consumul na ional 
brut de energie electric  s  ajung  la 33% pân  în anul 2010, valoare 
echivalent  cu un total de 21,4 TWh. 

Exper ii Agen iei Române pentru Conservarea Energiei (ARCE) consider  
c , pe lâng  faptul c  acest tip de energie nu este poluant  i, practic, este 
inepuizabil , pe termen mediu i lung, costurile sale sunt mult mai reduse, în 
special în condi iile în care pre ul produselor petroliere cre te vertiginos. Sursele 
regenerabile de energie asigur  cre terea siguran ei în alimentarea cu energie 
i limitarea importului de resurse energetice, în condi iile unei dezvolt ri 

economice durabile ale protej rii mediului înconjur tor.  
Autorit ile române vor analiza legisla ia pentru a vedea dac  pot 

introduce anumite facilit i pentru cei care produc i folosesc energie 
regenerabil . Principala lege care va fi avut  în vedere este Legea investi iilor. 
În perioada urm toare, reprezentan ii ministerelor vor elabora o strategie de 
dezvoltare a energiei regenerabile.  

Evident c  preocup rile din România privind utilizarea unor forme noi de 
energie, prin utilizarea energiilor regenerabile, face parte dintr-o strategie ini iat  
la nivel mondial de Protocolul de la Kyoto. Pentru a r spunde comandamentelor 
lansate de Conferin ele de la Rio i de la Kyoto, atât în Uniunea European , cât 
i în SUA i în alte ri ale lumii au loc cercet ri masive care vizeaz  dezvoltarea 

de noi tehnologii care s  permit  producerea i utilizarea resurselor regenerabile 
alternative; printre aceste resurse se afl  i producerea i utilizarea hidrogenului 
atât în scopul producerii de energie electric , cât i pentru înc lzire. 

Aceste planuri de ac iuni, la rândul lor, sunt dublate de identificarea 
surselor de finan are. În acest sens, trebuie ar tat c  Programul opera ional 
�Cre terea competitivit ii economice� are o component  care se va ocupa de 
energie i care încurajeaz  investi iile în sectorul energiei regenerabile. 
Organismul intermediar pentru energie este Direc ia General  Politic  
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Energetic , care va fi responsabil  pentru implementarea proiectelor care se 
încadreaz  în axa prioritar  de ac iune IV, �Îmbun t irea eficien ei energetice 
i dezvoltarea durabil  a sectorului energetic�, care va acorda fonduri pentru 

îmbun t irea eficien ei energetice, valorificarea resurselor regenerabile de 
energie i reducerea impactului negativ al func ion rii sistemului energetic 
asupra mediului.  

Toate aceste aspecte îns  vor fi tratate mai pe larg în lucrarea din anul 
2008 a sectorului �Economia resurselor naturale. Politici energetice�. 
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INTRODUCERE 

Paradoxul productivit ii, atribuit lui Robert Solow, afirm  c  în ciuda 
faptului c  în via a de zi cu zi observ m o îmbun t ire a calit ii i o cre tere a 
diversit ii bunurilor, la nivel macroeconomic se observ  o încetinire a 
productivit ii totale a factorilor, care ar reprezenta un progres tehnologic. 

Acest paradox î i g se te cel mai bine reliefarea în �speran a în elat � a 
revolu iei informa ionale: cre terea rapid  a investi iilor în tehnologia informa iei 
din anii 1980 i 1990 a coincis cu încetinirea cre terii productivit ii în rile 
industrializate (Brynjolfsson i Yang, 1996), în vreme ce atunci când la începutul 
deceniului nostru investi iile în tehnologia informa iei au cunoscut un u or declin, 
productivitatea a crescut (Yang i Brynjolfsson, 2003). Trebuie men ionat c  
acest decalaj de timp nu poate fi atribuit ciclului de exploatare a ICT, dat  fiind 
durata scurt  de via  a acestor tehnologii. 

Paradoxul productivit ii ICT nu a fost înc  solu ionat în mod conving tor, 
beneficiile ICT pe latura de utilizare nefiind clar cuantificate. Teoriile existente 
par s  convearg  spre nevoia unor instrumente noi de comensurare a valorii 
ad ugate i a beneficiului social. 

Distinc ia dintre latura de produc ie i diversele utiliz ri a stat la baza 
ipotezei c  beneficiile ICT se manifest , cel pu in în prim  instan , în industriile 
produc toare i abia apoi în cele care utilizeaz  (ipotez  exprimat  de 
Scarpetta, 2004). O astfel de teorie sus ine optimismul unei cre teri vizibile 
ulterioare, dar nu poate s  explice randamentul nesesizabil la nivel agregat al 
ICT. 

Miza disputei privind impactul ICT la nivel na ional este legat  i de 
explicarea decalajelor constatate în ritmurile de cre tere ale statelor OECD, 
decalaje puse par ial pe seama ICT. Experien a arat  îns  c  noua economie 
presupune transform ri organizatorice complexe, iar pornind de la acestea 
beneficiile ICT se distribuie inegal chiar între rile OECD. 

Dac  în ceea ce prive te industriile ICT decalajele de productivitate dintre 
SUA i UE sunt u or de explicat prin avansul tehnologic creat de Sillicon Valley, 
pentru decalajele în planul utiliz rii au fost elaborate teorii mai sofisticate. Dintre 
acestea se distinge �experimentarea de pia �1 (Scarpetta, 2004), respectiv un 
comportament antreprenorial mai dinamic specific SUA, care ar favoriza o mai 
rapid  exploatare a poten ialului ICT. 

Nivelul relativ redus al investi iilor ICT a trezit speran e rilor în curs de 
dezvoltare privind convergen a cu statele dezvoltate prin arderea de etape. 
Literatura eviden iaz  trei perspective asupra impactului ICT la nivelul rilor în 
curs de dezvoltare (Sein 2004): 
                                                            
1 Se constat  statistic c  firmele din SUA î i încep activitatea la dimensiuni mai mici, îns  cele 

de succes au o dinamic  accelerat  a ocup rii i investi iilor. 
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� Modernizarea � ICT poate servi ca un catalizator al reducerii decalajelor 
dintre state, permi ând celor mai slab dezvoltate s  ard  etape copiind 
modelul rilor avansate. 

� Dependen a � pozi ie conform c reia s r cia nu este accidental , ci este 
cauzat  de chiar procesele care fac rile dezvoltate bogate. Din aceast  
perspectiv , ICT nu face decât s  înt reasc  raporturile existente. 

� Dezvoltarea uman  � se refer  la �crearea unei societ i în care poten ialul 
individual poate fi atins�. Principalele direc ii ale acestei dezvolt ri umane, 
la care poate contribui i ICT sunt: cre terea op iunilor în domeniul edu-
ca iei, s n t ii i standardului de via , construc ia unei societ i demo-
cratice bazat  pe participare i transparen , un management mai bun al 
comportamentului i obiceiurilor, bazat pe o mai bun  în elegere a culturii. 
În ceea ce prive te modernizarea, comer ul electronic ar constitui unul 

dintre canalele importante care ar putea contribui la convergen a dintre state, 
îns  exist  o serie de factori care diminueaz  acest impact. În primul rând, doar 
tranzac iile simple de tip comercial sunt facilitate de ICT i mai pu in cele 
complexe. Un caz interesant în acest sens este cel al Africii de Sud, ar  din 
care florile sunt transportate la bursa din Olanda, pentru a fi apoi retrimise 
oriunde în lume (Cohen, 2004). Alte impedimente sunt legate de construc ia 
sistemelor complexe auxiliare (de securizare, de certificare etc.) sau pur i 
simplu de decalajul de timp pentru livrare de la distan e mari. 

În acest studiu, analiza va avea dou  abord ri, corespunzând celor dou  
p r i ale lucr rii � una macroeconomic  i una microeconomic . 

Prima parte investigheaz  stadiul actual al societ ii informa ionale în 
România comparativ cu UE, aspectele de competitivitate ale industriei i 
serviciilor TIC, utilizarea metodologiei prospective în analiza TIC i nu în ultimul 
rând sinteza politicilor actuale cu impact asupra sectorului TIC. Concluziile 
primei p r i a lucr rii sunt comprehensive, ele reflectând principalele rezultate 
ale investiga iilor din capitolele cuprinse în Partea I. 

Partea a II-a include dou  capitole care analizeaz  impactul ICT la nivel 
de companie, implica iile asupra performan elor economice ale firmei, 
organiza ionale, de personal etc. 



 

 

Partea I 
ABORDAREA MACROECONOMIC  

I.1. STADIUL ACTUAL AL SOCIET II INFORMA IONALE ÎN 
ROMÂNIA COMPARATIV CU UE 

Accesul i utilizarea Internetului 
Dac  la nivel european preocup rile statelor vizeaz  dezvoltarea e-

serviciilor publice i sofisticarea în utilizarea TIC, România se afl  înc  în faza 
de difuzare primar  a TIC. 

Dup  cum se poate observa din tabelul de mai jos, exist  decalaje imense 
în accesul i utilizarea Internetului între România i media UE-25, atât la nivelul 
gospod riilor cât i al întreprinderilor. Trebuie men ionat c  de i anual sunt 
raportate ritmuri de cre tere de peste 20% la aceste categorii de indicatori, care 
pot p rea foarte mari pentru anumite industrii, la nivelul rilor dezvoltate 
utilizarea Internetului a cunoscut ritmuri i de 50% anual. 

 
Serviciile electronice publice 
E-Guvernarea a cunoscut evolu ii importante în ultimii ani, îns  decalajele 

în utilizarea acestor servicii sunt imense fa  de nivelul european. Cauzele sunt 
legate pe de o parte de ratele sc zute de utilizare a Internetului, dar i de gradul 
sc zut de sofisticare a serviciilor de e-guvernare. Se observ  c  decalajele fa  
de UE sunt i mai mari în ceea ce prive te serviciile complete (finalizate cu 
trimiterea de formulare completate). 
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În anul 2006 a fost elaborat un studiu detaliat privind disponibilitatea 
serviciilor electronice la nivelul administra iei publice centrale i locale din 
România (e-Data 2006). Studiul pleac  de la analiza celor 20 de servicii 
identificate pe plan european ca fiind de baz  (având în vedere veniturile pe care 
aceste servicii le aduc la bugetul de stat i bugetele locale i respectiv i 
frecven a interac iunii dintre institu ia furnizoare i cet eni/mediul de afaceri), 
anume: 

a) Servicii pentru mediul de afaceri (G2B) 
� Achizi ii publice 
� Contribu ii la asigur ri sociale 
� Înregistrarea companiilor 
� Opera iuni vamale 
� Impozite i taxe locale 
� Declararea i plata TVA 
� Furnizarea de date pentru statistici 
� Licen e pentru transport i autoriza ii de mediu 

b) Servicii pentru cet eni (G2C) 
� Impozitul pe venit 
� Ajutoare sociale 
� Înregistrarea autovehiculelor 
� Solicit ri i reclama ii pentru poli ie 
� Registre de stare civil  
� Anun ul schimb rii de domiciliu 
� Oferte de locuri de munc  
� Documente personale 
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� Autoriza ii de construc ie 
� Biblioteci publice 
� Înscriere la facult i 
� S n tate i servicii conexe 

Utilizând metodologia Capgemini de estimare a disponibilit ii serviciilor 
electronice1, studiul e-Data arat  c  pentru serviciile G2B gradul de sofisticare/ 
disponibilitate este de 85% în UE i doar de 50% în România, iar pentru serviciile 
G2C este 67% în UE i 33% în România. 

O problem  care necesit  reglementare o constituie informa ia oferit  de 
site-urile publice, calitatea multor site-uri fiind sub nivelul minim de utilitate, cea 
mai important  dimensiune fiind modul în care sunt anun ate public finan rile. 

E-S n tatea, i ea component  a serviciilor electronice de baz , nu este 
înc  un serviciu resim it substan ial de c tre cet eni, doar 5% din popula ie 
accesând Internetul pentru informa ii medicale, de 4 ori mai putini decât media 
european  (cf. Eurostat). Acest indicator reflect  o problem  mai profund , 
anume întârzierea unei reforme electronice substan iale în domeniul s n t ii 
publice, cu toate c  actualmente în rile dezvoltate TIC reprezint  una dintre 
m surile importante pentru reducerea costurilor i îmbun t irea serviciilor de 
s n tate. 

Cu toate c  num rul de echipamente TIC din spitale a crescut, estimându-
se c  aproape 150 din cele 450 de spitale folosesc sisteme informatice de ultim  
genera ie, practic informatizarea a vizat procesele economice i nu actul medical 
în sine2 iar �problema cea mare cu care se confrunt  aceste spitale este c  
sistemele informatice nu sunt integrate, nu comunic  între ele�3. Se estimeaz  
îns  c  pia a sistemelor informatice pentru domeniul medical va cre te de la 
ase milioane de euro la 1720 de milioane de euro peste trei ani4, cre tere 

rezultat  tocmai din investi iile în informatizarea actului medical i integrarea 
sistemelor. 

În ceea ce prive te e-Educa ia, în România aceasta este adesea 
confundat  cu informatizarea colilor. Este adev rat c  num rul de calculatoare 
din coli i licee a crescut substan ial pe baza unor investi ii publice, un num r 
mare de elevi i-au putut achizi iona computere prin sus inere guvernamental , 
îns  e-Educa ia presupune nu atât existen a infrastructurii fizice, cât procesul de 

                                                            
1 Metodologia Capgemini estimeaz  gradul de interac iune a serviciilor pe o scar  de la 1 la 

4, unde 1 � Informare, 2 � Unidirec ional, 3� Bidirec ional, 4 � Tranzac ional. Studiul e-Data 
estimeaz  gradul de sofisticare al serviciilor astfel: lnformare-25%, Unidirectional-50%, 
Bidirectional-75%, Tranzactional-100%. 

2 Cf. declara ie dl. Dan Bedros, vicepre edinte Alcatel-Lucent pentru Europa de Sud-Est, 
Capital 25/07/2007. 

3 Declara ie Bogdan Savu, director executiv Romanian Soft Company (RSC) în revista 
Capital. 

4 Capital 25/07/2007. 



 

 

482 

înv mânt. Progrese reale s-au înregistrat în ultimii ani prin crearea de 
materiale didactice digitale pentru educa ia primar  i secundar . 

Din p cate educa ia la distan  prin intermediul Internetului, elementul 
central al e-educa iei, aceasta nu este o realitate r spândit  (vezi tabel 3). 
Paradoxal, firmele sunt cele care declar  folosirea pe scar  larg  a e-Educa iei 
pentru angaja i, îns  în absen a unui cadru de reglementare care s  delimiteze 
acest tip de activit i. 

 

 
Comer ul electronic 
Comer ul electronic se afl  i el mult în urma nivelului din Uniunea 

European . Practic abia în ultimii doi ani putem vorbi de o lansare consistent  
de site-uri de vânz ri online. Una dintre cauzele aceste întârzieri (ce poate fi 
estimat  la peste 5 ani) o constituie îngrijorarea privind securitatea tranzac iilor. 
Domeniul e-Banking cunoa te o dinamic  similar . 

Comer ul online românesc este înc  dominat (în propor ie de peste 80%) 
de vânz rile de produse TIC i electronice. Mai mult, din cadrul produselor TIC 
ponderea software-ului este redus  � doar 1%, cu toate c  în termeni reali a 
crescut de cinci ori fa  de anul trecut. Pia a este puternic concentrat  i din 
punct de vedere al ofertan ilor, situa ie estimat  de anali ti de a se accentua în 
viitorul apropiat prin fuziuni i achizi ii i prin intrarea pe pia a a unor firme 
str ine.1 

 

                                                            
1 Capital 22/8/2007. 
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Decalajele în adoptarea TIC 

Cazul României este unul special: cu toate progresele impresionante 
înregistrate în ultimii ani, România înc  necesit  eforturi pentru implementarea 
infrastructurii tehnice i mai ales pentru asigurarea calit ii sistemelor de 
educa ie i drept urmare a aptitudinilor popula iei de a utiliza TIC. 

Utilizând datele Eurostat pentru rile europene vom analiza pe rând: 
a. impactul decalajului PIB asupra decalajului de adoptare a TIC 
b. impactul întârzierii de start asupra formei curbei �S� 
c. decalajele structurale dintre state în adoptarea TIC. 

Datorit  disponibilit ii limitate a datelor în acest moment ne vom rezuma 
la analiza grafic . 

 
Decalaje structurale în utilizarea Internetului 
A a cum se poate observa din graficele de mai jos, în România se 

manifest  decalaje structurale în utilizarea Internetului mult peste nivelul ce ar 
putea fi justificat de nivelul agregat de utilizare. Astfel decalajul de utilizare a 
Internet între cei cu studii superioare i cei cu studii primare este de 5,5 
(urm toarea ar  fiind Bulgaria cu 3,5), în vreme ce decalajul urban-rural are 
valoarea de 61 (urm toarea valoare fiind de 11 între rile europene). 
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I.2. INDUSTRIA l SERVICIILE TIC DIN ROMÂNIA 
Produc ia i comer ul industriei i serviciilor TIC în România 

România este net importatoare de produse ale industriei TIC, cu un deficit 
în cre tere (pentru lista sectoarelor TIC conform defini iei Eurostat, vezi anexa 
2). Cu toate c  produc ia a crescut de la 406 mil. euro în 2003 la 518 mil. euro 
în 2006, importurile au crescut în aceea i perioad  de la 2028 mil. euro la 3742 
mil. euro. 
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Ramurile cu cel mai mare deficit sunt CAEN 3002 (Calculatoare) i CAEN 
3220 (Emi toare radio-TV i echipamente telefonice). Dup  cum se poate 
observa din graficul 14, cre terea cea mai mare a soldului în cadrul grupei CAEN 
3220 au avut-o telefoanele mobile. Cu toate c  num rul de SIM-uri la 100 de 
locuitori a crescut de la 32,5 la sfâr itul lui 2003 la 68,8 la mijlocul lui 20061, 
aceast  cifr  va continua s  se majoreze, având în vedere c  media UE25 era 
de peste 100 în 2006. 

Num rul de posturi telefonice fixe nu a evoluat spectaculos în ultimii ani, 
îns  pachetele de ofert  (cablu, Internet i telefonie) lansate de operatorii 
alternativi pot stimula noi achizi ii de echipamente finale. 

Principalele ri fa  de care s-a deteriorat soldul mediu anual al balan ei 
comerciale în perioada 2004-2005 fa  de 2003-2004 sunt: China (-78,7 mil. 
euro), Ungaria (-54,6 mil. euro), Germania (-37,4 mil. euro) i Hong-Kong (-35,5 
mil. euro), Finlanda (-26,2 mil. euro). 

 

                                                            
1 Cf. ANRC 
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Sc derea produc iei în cadrul clasei CAEN 3220 se datoreaz  în bun  
m sur  i reorient rii principalului produc tor � Solectron (2400 de angaja i i 
107 milioane de euro cifra de afaceri în 2005). Fabrica de la Timi oara a fost 
deschis  de compania american  în 1998 cu o investi ie de 150 de milioane de 
euro i primele produse fabricate aici au fost telefoanele mobile, îns , datorit  
fluctua iilor cererii pentru diversele modele, produc ia s-a reorientat actualmente 
c tre echipamente complexe de telecomunica ii, pentru industria medical  i 
componente electrice pentru industria auto. Solectron realizeaz  produse pentru 
diferite companii, procesul de produc ie fiind de multe ori externalizat integral 
c tre Solectron, compania client venind doar cu sigla de pe produsul final. Firma 
a început s  realizeze local i o parte din activitatea de cercetare, 50 de 
cercet tori fiind recent angaja i. Pentru anul fiscal care urmeaz , compania 
estimeaz  o dublare a veniturile din România, optimismul fiind legat de un con-
tract important cu un client care i-a transferat produc ia din Asia la Timi oara.1 

Pe ansamblul ramurii CAEN 32 (Industria de echipamente pentru radio, 
televiziune i comunica ii), cifra de afaceri, valoarea ad ugat  i personalul sunt 
într-o perioad  de redresare (personalul a crescut de la 13.000 la 40.000 în 
perioada 2000-2005, potrivit INS). 

Situa ia este favorabil  i în cazul ramurii CAEN 72 (Informatic  i activit i 
conexe), în cadrul c reia sunt incluse majoritatea firmelor de software. Pentru 
aceast  ramur  num rul de angaja i a atins aproape 40.000 în 2005, iar 
                                                            
1 Cf. Ziarul financiar, 25 octombrie 2006. 



 

 

490 

valoarea ad ugat  brut  la nivelul anului 2005 a fost de 250 mil. euro, cre teri 
de peste 20% fa  de anul precedent (potrivit INS). 

Contribu ia la PIB a industriei TIC a fost în 2006 de cca 4,2%, inferioar  
mediei UE-25 de 5,3%, dar cu tendin a de a se majora cu 0,2-0,3 puncte 
procentuale pe an. Aportul cel mai important îl au serviciile telecom cu 3,1%, în 
timp ce contribu ia sectoarelor hardware este de 0,25%, iar a sectorului software 
de 0,8% (de 3 ori mai mare fa  de anul 2000). (Vuici, 2006) 

 
Competitivitatea industriei i serviciilor TIC 
Un studiu din 2006 (Unguru, Gheorghiu, Cojanu, 2006) m soar  �indicele 

compozit al competitivit ii sectoriale� pe baza c ruia se determin  cre terea 
relativ  a competitivit ii sectoarelor industriale române ti în perioada 1995-
2004 i realizeaz  �clasamentul competitivit ii sectoarelor CAEN din România� 
în perioada 2002-2004. Ambele metodologii combin  un set complex de 
indicatori inclu i în patru categorii: produc ie (40%), tehnologie (20%), structur  
(10%) i exporturi (30%). (pentru descrierea detaliat  a metodologiilor vezi 
anexa 3) 

A a cum se poate observa din graficul 18, industriile TIC CAEN 32 
(Echipamente, aparate de radio-TV i comunica ii) i CAEN 30 (Mijloace ale 
tehnicii de calcul i de birou) se afl  pe primele locuri în ceea ce prive te 
cre terea competitivit ii în perioada 1995-2004. 

Pe de alt  parte, privind clasamentul competitivit ii la sfâr itul acestei 
perioade, CAEN 32 ocup  un onorabil loc 2, îns  CAEN 30 se pozi ioneaz  abia 
pe locul 8, în urma atât a industriei alimentare, cât i a industriilor bazate pe 
lemn (prelucrarea lemnului, mobilier i celuloz ). 
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În ceea ce prive te industria software, în ultimii ani firmele române ti au 
reu it s - i men in  sau s  creasc  productivitatea muncii, chiar în condi iile 
cre terii substan iale a num rului de angaja i. Cu toate acestea, a a cum se 
poate observa din graficul de mai jos, nivelul productivit ii principalelor firme din 
România se afl  mult sub cel al marilor competitori de pe plan interna ional. 

 

 
 

Cauzele acestor diferen e sunt legate de pozi ionarea în lan ul de valoare 
ad ugat : pentru outsourcing productivitatea variaz  între 5.000 i 25.000 de 
euro pe an, pentru software la comand  între 20.000 i 50.000 de euro, 
activitatea de consultan  înregistreaz  între 60.000 i 100.000 euro, în vreme 
ce pentru integratorii de sisteme informatice, nivelul poate fi de ordinul sutelor 
de mii de euro, pentru c  aceste firme integreaz  i cifra de afaceri a 
subcontractorilor.1 

Industria TIC româneasc  beneficiaz  din ce în ce mai mult de prezen a 
multina ionalelor. Astfel, doar în 2007 Nokia a anun at c  va construi, la Cluj o 
fabric  de telefoane mobile, investi ie estimat  la 60 de milioane de euro, iar 
Microsoft a inaugurat la Bucure ti un centru de suport tehnic, investi ie ce 
cumuleaz  aprox. 13 mil. euro. HP a anun at de asemenea inten ia de a- i cre te 

                                                            
1 Capital 5/09/2007, �Cât de eficien i sunt programatorii români�. 
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num rul de angaja i din România de la 1200 la 2000, iar Oracle de la 900 la 
1500.1 

Telecomunica iile au îns  cea mai mare valoare a investi iilor str ine: 1,5 
mld USD în 62 de proiecte, ceea ce corespunde unui nivel de 22,01% din totalul 
investi iilor str ine. Unul dintre factorii determinan i este i amplasarea 
geografic , pe unul dintre a a-numitele �meridiane de suport�, care permit 
desf urarea acestei activit i la nivel global f r  întreruperi cauzate de 
diferen ele de fus orar.2 De altfel, între 2001-2006, în telecomunica ii a ajuns mai 
bine de 23% din volumul total al investi iilor.3 

În acela i timp cu cre terea investi iilor str ine, a fost realizat  i prima 
mi care în sens contrar. Astfel, divizia de solu ii de securitate informatic  a 
grupului IT Softwin i-a stabilit sediul central în Sillicon Valley. Obiectivul Softwin 
pentru 2008 este de a ob ine între 1% i 1,5% din pia a american  a solu iilor de 
securitate (circa un miliard de dolari � n.r.), adoptând o strategie de ni  
(orientarea c tre iubitorii de jocuri). 

Cercetarea, dezvoltarea i inovarea 

Dac  pe plan european TIC constituie prioritate absolut  în planul 
cercet rii, dezvolt rii i inov rii (CDI), în România, cu toate c  importan a TIC 
este recunoscut , recunoa terea nu este reflectat  în bugetul public. 

Din bugetul PC7 al Uniunii Europene se acord  prin programul tematic 
�Cooperare� pentru TIC, care este una dintre cele 10 teme, 28% din totalul celor 
32,4 mld. euro. În România prin programul corespunz tor numit �Parteneriate� 
al Planului Na ional CDI 2007-2013 se acord  pentru TIC, una dintre cele nou  
teme prioritare, doar 10%. 

Din punct de vedere tematic priorit ile na ionale în domeniul TIC, 
rezultate în urma consult rii comunit ii tiin ifice i de afaceri, se afl  îns  în 
concordan  cu cele europene. În România prin Planul CDI 2007-2013, sunt 
identificate 81 de grupe tematice încadrate în ase direc ii de cercetare, anume: 

1) Informatic  teoretic  i tiin a calculatoarelor; 
2) Sisteme informatice avansate pentru e-servicii; 
3) Tehnologii, sisteme i infrastructuri de comunica ii; 
4) Inteligen  artificial , robotic  i sistemele autonome avansate; 
5) Securitatea i accesibilitatea sistemelor informatice; 
6) Nanoelectronic , fotonic  i micronanosisteme integrate. 

Dup  cum se poate observa din figura 1, direc iile de cercetare în TIC din 
România corespund pilonilor cercet rii europene. 

 

                                                            
1 Sursa: Capital 4/07/2007, pe baza datelor de la companii. 
2 Cf. Capital 4/07/2007. 
3 http://www.bloombiz.ro 

http://www.bloombiz.ro
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Planul Na ional CDI nu stabile te o alocare financiar  la nivelul mai 
detaliat al tematicilor TIC, aceasta urmând s  fie rezultat al competi iilor de 
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proiecte, în vreme ce la nivelul UE aceast  alocare este prestabilit  (vezi grafic 
20). 

 

 
 

În ceea ce prive te infrastructura de inovare, se remarc  Parcul de 
software Gala i. Înfiin at în 2004, acesta are în prezent 500 de angaja i 
permanen i plus înc  aproape 100 de colaboratori, la un num r de 31 de firme, 
dintre care patru, Oracle, HP, Microsoft i Sun Microsystems, au deschis, 
împreun  cu Universitatea Dun rea de Jos, centre de cercetare i dezvoltare. 
Investi ia ini ial , de 40 miliarde de lei vechi (la nivelul anului 2004), a fost deja 
recuperat , municipalitatea beneficiind de impozitele i taxele pl tite pe plan 
local de cele 31 de firme, respectiv de puterea de cump rare a celor 600 de 
g l eni care lucreaz  în cl dire. Potrivit surselor locale, salariul mediu net 
pentru un junior developer este de 350 de euro, 500 de euro prime te un 
dezvoltator bun, jar pentru coordonatorii de proiecte i dezvoltatori senior, 1.000 
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de euro. În prezent autorit ile locale caut  o solu ie pentru dublarea suprafe ei 
utile, parcul având o ocupare de 100%.1 

Ini iative similare sunt: 
� Parcul tiin ific i tehnologic TEHNOPOLIS Ia i, unde tehnologia in-

forma iei este unul dintre cele 4 domenii (al turi de audio-vizual, bio-
tehnologii i industria alimentar ). Scopul constituirii îl reprezint  �utiliz-
area rezultatelor activit ii de cercetare, aplic rii tehnologiilor avansate din 
economie i cre terea particip rii institu iilor de înv mânt superior la pro-
cesul de dezvoltare economico-social  prin tiin  i tehnologie�2. 

� Parcului tiin ific i Tehnologic TIM SCIENCE PARK din Timi oara inau-
gurat în decembrie 2006. �Domeniile de activitate sunt: chimie, electro-
chimie, protec ia mediului, fizic , sudur , calculatoare, conducerea au-
tomat  a sistemelor tehnologice, tiin e economice i marketing�3. 

I.3. O ABORDARE TEHNOLOGIC PROSPECTIV  
ICT reprezint  un ansamblu de tehnologii departe înc  de a î i fi atins nu 

doar poten ialul cantitativ de utilizare, dar i limita aplica iilor. Nu este astfel de 
mirare c  dintre cele 1250 companii din lume cu cele mai mari investi ii în 
cercetare-dezvoltare în 2005, peste un sfert erau din domeniul ICT (R&D 
Scoreboard, DTI, 2006) 

Evolu ia tehnic  i a aplica iilor ICT face obiectul a numeroase studii 
prospective na ionale sau interna ionale. Re eaua European  de Monitorizare a 
Foresightului (REMF) a înregistrat peste 30 de exerci ii prospectiv colaborative 
(foresight) în domeniul ICT, al societ ii informa ionale sau mai generic al 
societ ii cunoa terii. Interesul pentru identificarea tehnologiilor cheie sau pentru 
elaborarea de scenarii a condus chiar la dezvoltarea unui manual de aplicare a 
tehnologiilor foresight în aceste domenii (Miles et al., 2002). La nivel european 
doua ini iative se disting, anume proiectul Euforia ce a vizat impactul economiei 
cunoa terii asupra condi iilor de via  în 18 ri europene i FISTERA, ce a 
urm rit crearea unei platforme pentru construc ia unei viziuni comune asupra 
societ ii informa ionale în Europa la orizontul 2010. 

Exerci iul prospectiv Fistera, la care au participat i exper i din România 
s-a încheiat în 2003 i a vizat ca orizont maxim de timp anul 2020. Dintre cele 
200 de tehnologii analizate, câteva s-au dovedit a avea un impact larg asupra 
dezvolt rii celorlalte. Astfel de tehnologii, denumite generic atractori sunt: 

a) Sistemele încorporate 
Pia a poten ial  a sistemelor incorporate este estimat  a fi de 100 de ori 

cât cea a PC-urilor. O cas  va avea în medie 50 de astfel de sisteme, iar ele nu 
vor mai fi o component  a unor obiecte, ci, într-un anumit sens, obiectul în sine. 
                                                            
1 http://www.standard.ro/articol_4207/parcul_de_software_galati_ar_creste_cu_100.html. 
2 http://www.tehnopol-is.ro/despre.html. 
3 http://www.edu.ro/index.php/pressrel/7111 

http://www.standard.ro/articol_4207/parcul_de_software_galati_ar_creste_cu_100.html.
http://www.tehnopol-is.ro/despre.html.
http://www.edu.ro/index.php/pressrel/7111
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Aceste sisteme vor interac iona cu mediul �în numele� obiectului care le 
incorporeaz , interac iunea fiind sus inut  de sezori i actuatori. 

b) Prelucrarea semantic  
Prelucrarea semantic  presupune combinarea tehnologiilor de stocare, 

prelucrare i comunicare. Probabil la începutul deceniului urm tor, se poate 
produce o ruptur  în modul în care privim informa ia, odat  cu capacitatea de a 
transforma informa ia disparat  în informa ie util . Progresele în semantic  vor 
permite ca în elesul informa iei s  fie mai mult utilizat. În elesul reprezint  atât 
con inutul informa ional propriu-zis, dar i informa ii despre situarea sau istoria 
utilizatorului (de ex. expunerea anterioar  la informa ii similare, capacitatea 
persoanei de a prelucra anumite informa ii etc.). Trebuie men ionat c  dat  fiind 
explozia cantitativ  a informa iei, ordonarea acesteia devine extrem de 
important . Spre exemplificare, orice informa ie la care se ajunge prin mai mult 
de trei linkuri practic are probabilitate zero de reg sire. F r  prelucrarea 
semantic , generarea suplimentar  de informa ii va conduce la diverse forme 
de blocaj (tehnic sau de prelucrare). Prelucrarea semantica v  genera la rândul 
s u informa ie suplimentar , îns  calitativ superioar . 

c) Transmisia radio 
Limitele spectrului pentru transmisii radio au blocat practic aplica iile 

acestora. Se estimeaz  ca în urm torul deceniu tehnologiile s  permit  un flux 
practic nelimitat, odat  cu schimbarea arhitecturii infrastructurii i accentuarea 
contribu iei utilizatorilor la stocarea i prelucrarea informa iei. 

d) Microsistemele de operare i protocoalele ad-hoc 
Majoritatea aplica iilor actuale ruleaz  pe sisteme de operare mari precum 

Windows, Apple OS sau Linux. Apari ia re elelor tip plas  i proliferarea 
senzorilor i echipamentelor cu sisteme incorporate, creeaz  un nou mediu în 
care prelucrarea informa iei se realizeaz  distribuit. Microsistemele de operare 
înso ite de protocoale ad-hoc va conduce la apari ia unui spa iu de negociere a 
comunic rii. Aceste sisteme vor conduce i la noi aplica ii. Concepte actuale 
precum �praf inteligent� sau �comunica ii virale� descriu aceast  tendin . 

În cadrul proiectului Fistera, aceste tehnologii împreun  cu altele au fost 
combinate dând na tere unor traiectorii tehnologice descrise pentru deceniul 
urm tor. 

Tabelul 5 
Traiectorii tehnologice în domeniul ICT 

Traiectoria 
tehnologic  

Evolu ia expectat   
în perioada 2010-2020

Impact expectat 

Stocare O capacitate din ce în ce mai 
mare de stocare. Infrastructura 
de stocare joac  un rol cheie. 

Calitatea i cantitatea traficului 
poate varia semnificativ. Vor fi 
necesare noi infrastructuri 
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Traiectoria 
tehnologic  

Evolu ia expectat   
în perioada 2010-2020 

Impact expectat 

Procesare Costul proces rii urmeaz  un 
trend descendent. Puterea de 
procesare va fi disponibil  peste 
tot. Arhitecturile GRID nu vor 
juca un rol important înainte de 
2010. 

Cre tere progresiv  a sis-
temelor autonome, mai multe 
obiecte devenind �utilizatori� de 
facilit i de comunica ii 
generând forme de trafic sub-
stan ial diferite fa a de traficul 
de voce. 

Vizualizarea 
informa iei 

Ecranele flexibile cu costuri re-
duse fac afi area de imagini 
posibil  pe diverse obiecte. 
Ecranele de mari dimensiuni vor 
deveni dup  2010 frecvente în 
case. Vor exista capacit i mai 
bune pentru manipularea imag-
inii. 

O cre tere a cererii pentru 
transmisia de imagini, inclusiv 
în mi care. Cererea pentru 
l imea de band  astfel încât se 
asigur  o rezolu ie bun  a im-
aginii pe ecranele mari. Imagin-
ile devin o component  im-
portant  a comunic rii interac-
tive. 

Tip rirea Posibilitatea de a tip ri trimiteri 
electronice al turi de text i im-
agine fac din tip rituri elemente 
interactive, atunci când este ne-
voie. Posibilitatea de a tip ri obi-
ecte 3D extinde cererea. Foliile 
pot ajunge s  incorporeze capac-
it i de tip rire. 

Cantitatea de material tip rit, 
care va continua s  creasc , va 
deveni un generator de trafic. 
Materialul tip rit va fi o compo-
nent  important  a interactivi-
t ii. C r ile electronice vor 
deveni terminale i vor juca un 
rol important în oferta de ser-
vicii. 

Extragerea in-
forma iei 

Cantitatea de informa ie produs  
în diferite formate va continua s  
creasc  (dublându-se la fiecare 3 
ani în urm torii 15 ani cel pu in). 
Extragerea informa iei va deveni 
un element sensibil i va fi un 
proces sensibil la context. 

Valoarea o reprezint  trecerea 
de la accesarea informa iei la 
ob inerea informa iei care face 
sens pentru cel care o caut . 
Serviciile de determinarea unui 
profil, analiz  a contextului, 
�push� i �hyperlinking� vor face 
diferen a. 

Comunica iile Modalit i alternative de co-
municare vor reprezenta regula, 
o varietate de tipuri de acces în 
mare parte invizibile pentru utili-
zatori. 

Noi cerin e pentru re ele i ser-
vicii de a suporta orice form  de 
sincronizare dintre diferitele sis-
teme de comunica ii, compati-
bilizarea dintre re ele i datele 
locale. 

L imea de 
band  

Cre terea l imii de band  în 
special sub presiunea 
tehnologilor disponibile i mai 
pu in a cererii. R spândirea fibrei 

Comunica iile ultra rapide 
câ tig  teren datorit  bene-
ficiilor economice. Viteza de 
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Traiectoria 
tehnologic  

Evolu ia expectat   
în perioada 2010-2020 

Impact expectat 

optice în re elele de distribu ie, a 
wireless-ului în case i în zone 
de acces public. 

transfer devine un serviciu pre-
mium (diferit fa  de l imea de 
band  care va tinde s  devin  
un bun comun) 

Interfa a rea 
uman  

Terminalele devin tot mai sofisti-
cate sus inând o varietate de co-
munica ii la vedere i ascunse, 
capacitate de stocare local  i 
exploatare a mediului local. �Af-
fective computing� (responsiv-
itatea la stimuli precum expresia 
facial , postur , gesturi, discurs, 
temperatur  etc.) joac  un rol im-
portant. 

Re elele locale devin elemente 
importante pentru re eaua 
mare. Acestea pot percepute ca 
fiind cele care genereaz  
valoarea serviciilor. 

Colectarea de 
informa ie 

Milioane de senzori cu costuri re-
duse, organiza i în re ele locale, 
capabili s  detecteze o varietate 
de parametrii. Capacitatea de 
procesare local  i în perspectiv  
capacitatea de a reac iona pro-
gramat la schimb rile mediului. 

Re elele de senzori pot fi privite 
ca terminale accesând re eaua 
printr-o poart  sau ca parte a 
re elei. Operatorii pot oferi ser-
vicii de management sau pot 
vinde informa ia colectat  de di-
verse re ele de senzori sub 
form  de servicii. 

Localizarea Informa ia de localizare este dis-
ponibil  peste tot, eventual i 
pentru orice obiect. Capacitatea 
de urm rire a loca iei combinat  
cu elemente de protective a vie ii 
private fac posibil  conexiunea 
cu orice obiect sau vietate. 

Un trafic intens al tranzac iilor. 
Venituri foarte sc zute din 
aceast  afacere cu excep ia 
celor care pot vinde servicii de 
acest gen. Cine va oferi ser-
viciile: operatori de telecomuni-
ca ii sau alte entit i? 

Via  artificial , 
inteligen  arti-
ficial , robo i, 
aplica ii inteli-
gente 

Progresul în capacitatea de 
procesare, senzori, stocare codi-
ficarea a cunoa terii va duce 
pân  în 2010 la o �inteligen  
opera ional � care poate fi com-
parat  cu cea a unei opârle i în 
2020 cu cea a unui oarece. 

Posibilitatea de a dezvolta sis-
teme de software i hardware 
cu un grad considerabil de au-
tonomie. O cerere în sc dere 
pentru standarde, de vreme ce 
interfa area poate fi ob inut  
prin negociere. În acela i timp 
se manifest  o cerere 
crescând  
pentru transparen  i încre-
dere. Noi actori în domeniul ser-
viciilor vor oferi oportunit i de 
individualizare a acestora. 
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Traiectoria 
tehnologic  

Evolu ia expectat   
în perioada 2010-2020 

Impact expectat 

Crearea de 
con inut 

Crearea de con inut s-a deplasat 
înspre prelevan a indivizilor. Marii 
furnizori trebuie s - i majoreze 
cheltuielile pentru a se diferen ia 
i concureaz  pentru aten ia con-

sumatorilor. 
Disponibilitatea con inutului 
cre te accelerat, noile tehnologii 
(multe incorporate în terminale) 
f cându-l accesabil la orice or  i 
de oriunde. Tehnologiile de 
meta-con inut se vor dezvolta 
rapid creând valoare din 
�con inutul gratuit� 

Aceast  tendin  va avea un 
impact semnificativ asupra 
modelului de trafic, a stoc rii lo-
cale i a serviciilor �despre in-
forma ie�, precum filtrele, 
crearea de profiluri etc. Noi ac-
tori pot intra în lan ul de 
valoare, ridicând valoarea ser-
viciilor de determinare de profil, 
devenind noi intermediari. 
Leg turi puternice cu evolu iile 
sociale i culturale cu poten iala 
emergen  a unor noi para-
digme de comunicare. Un rol 
mai puternic al comunit ilor i 
al serviciilor orientate c tre co-
munit i. 

Sisteme incor-
porate 

Cre terea capacit ii de a pro-
duce cipuri foarte complexe 
(echivalentul a peste 1 milion de 
tranzistori pân  în 2010, sute de 
microprocesoare per chip în de-
ceniul urm tor) i posibilitatea de 
a încorpora în acela i cip 
procesare i comunicare (inclusiv 
comunicare wireless) i senzori 
conduce la crearea unor sisteme 
foarte ieftine, cipurile putând fi in-
corporate în orice obiect. 

în viitor, obiectele î i vor 
îndeplini într-o m sur  
crescând  func iile prin interme-
diul unui cip (ceea ce necesit  
capacitate de design mai so-
fisticat ) i printr-un design care 
adecveaz  obiectul la func iile 
sale. Aceasta cre te importan a 
�electronicelor la comand � i a 
provoc rilor cu care industriile 
se confrunt  acum în zona cen-
tral  a lan ului de valoare. în 
acela i timp, disponibilitatea 
sistemelor încorporate cre te 
posibilitatea de a oferi noi ser-
vicii. 

Acces ubicuu 
neîntrerupt 

Tehnologiile de acces vor fi tot 
mai disponibile. Diversitatea 
acestora creeaz  o mare prob-
lem  pentru utilizatorii finali, care 
vor conduce la acorduri intre fur-
nizori pentru a asigura conectare 
neîntrerupt . Atât acordurile, cât 
i tehnologia vor face s  se 

întâmple acest lucru. 

U urin a de accesare a varie-
t ii de re ele se va traduce, din 
perspectiva rela iei consumator-
furnizor într-o p lire a asocierii 
dintre infrastructur  i furnizor. 
Aceasta, asociat  cu sc derea 
drastic  a costurilor de conec-
tare vor duce la rebalansarea 
valorii dinspre infrastructur  
c tre servicii. 
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Traiectoria 
tehnologic  

Evolu ia expectat   
în perioada 2010-2020 

Impact expectat 

Identificarea 
persoanelor 

Cre terea num rului i eficien ei 
tehnologiilor care pot asigura o 
identificare sigur . Aceasta va 
ridica probleme legate de respec-
tarea vie ii private. 

O varietate de servicii devin dis-
ponibile odat  cu identificarea 
personal , corelate cu deter-
minarea profilului. Problemele 
etice pot provoca blocaje în 
urm torul deceniu, îns  se vor 
dizolva apoi pe m sur  ce cul-
tura specific  evolueaz . 
Terorismul i în general nevoile 
de asigurare a securit ii vor 
accelera adoptarea. Noi actori 
pot apare i deveni intermediari 
în lan ul de valoare ad ugat . 

Terminale port-
abile 

Num rul de caracteristici per ter-
minal va continua s  creasc  îns  
terminalele vor continua s  fie dis-
tincte pe categorii de func ii. În 
acela i timp terminalele pot 
deveni noi servicii de infrastruc-
tur  i totodat  integrate cu obiec-
tele de uz curent. 

Trecerea de la re ele la termi-
nale este de neoprit. Cu toate 
acestea, în viitor vor exista alte 
infrastructuri de nivel mai înalt, 
care vor fi posibile datorit  termi-
nalelor. De exemplu, iPod-ul 
este acum în proces de a gen-
era o nou  infrastructur  de co-
munica ii. Exist  un mare risc 
pentru companiile de teleco-
munica ii s  fie l sate în afar . 

Sursa: Compano et al., 2006 
 

Pornind de la traiectoriile tehnologice descrise, în cadrul exerci iului 
prospectiv Fistera au fost identificate urm toarele priorit i la nivel european: 

 Priorit i determinate socioeconomic, cele mai promi toare domenii 
fiind: 

� ICT pentru educa ie; 
� Aplica ii în s n tate ( i sub presiunea procesului de îmb trânire i a 

cre terii costurilor); 
� Aplica ii guvernamentale; 
� ICT pentru un mediu de munc  mai bun. 

 Priorit i determinate func ional: 
� Mediile de producere a cunoa terii; 
� Inova iile centrate pe utilizatorul ICT; 
� Sus inerea racord rii indivizilor i afacerilor i interna ionaliz rii. 
  Priorit i determinate de tiin  i tehnologie 
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� Tehnologii la intersec ia dintre ICT i biotehnologii, nanotehnologii i 
tiin e cognitive conducând la aplica ii convergente; 

� Tehnologii favorizând tranzi ia de la produse la servicii; 
� Tehnologii care încearc  s  ofere l rgimi de band  �nelimitate; 
� Sisteme încorporate (embedded systems); 
� Tehnologii care favorizeaz  �dispari ia� computerelor. 

Un alt proiect prospectiv în domeniul ICT (Silberglitt et al., 2006) identific  
urm toarele tendin e tot la orizontul 2020: 

a) Convergen a tehnologiilor, telefonia, televiziunea, cablul, radio, PC, ac-
cesul Internet, electricitatea, instrumente de planificare a timpului vor 
putea fi oferite pachet. 

b) Ubicuitatea datelor � cantitatea de informa ie colectat  despre fiecare (da-
torit  sistemelor multiple de monitorizare) va cre te dramatic. Tehnologii 
legate de senzori, biometric  (identificare personal ), GPS anun  deja 
aceast  tendin , ce va fi exponen ial crescut  de comunicarea între 
ace tia. Exemple de aplica ie ale senzorilor biometrici includ: comer ul 
electronic i serviciile bancare, identificarea r uf c torilor, sistemul 
na ional de înregistrare a persoanelor, permisul auto, accesul în spa ii se-
curizate, servicii de s n tate i de asisten  social , vot. 

c) Dezvoltarea tehnologiilor privind bazele de date. Aceasta va include sto-
carea, extragerea i prelucrarea informa iei. Tendin a va fi spre baze de 
date �agile�, din care pot fi extrase informa ii multiple despre un element 
(de exemplu loca ia, starea vremii, hainele unui pacient). O tendin  peri-
culoas  este ca profilurile de comportament s  devin  obiective. 

d) Cre terea num rului de microechipamente i crearea re elelor virtuale de 
tipul �praf inteligent�, re ele ICT care reflect  pe cele sociale. 

e) Instrumente de protec ie a informa iei private � algoritmi logici care permit 
prelucrarea statistic  p strând anonimatul persoanelor (de ex. algoritmul 
k-nonimity). 
Acela i proiect d  drept tehnologii posibile în 2020: proxy-robotul (copii 

ale persoanelor), proiectarea de imagini pe retin , tehnologii medicale precum 
v zul prin sunete sau monitorizarea insulinei, personalizarea unor bunuri 
precum hainele. 

O direc ie important  a utiliz rii ICT o constituie automatizarea fabricilor. 
Considerând c  exist  trei niveluri de automatizare � controlul ma inilor (nivelul 
de teren), controlul proceselor i planificarea, se constat  c  tehnologiile Internet 
au început deja s  fie folosite pentru integrarea celor trei niveluri (exemple includ 
firme precum Siemens sau Schneider Electric), tendin a ce va permite 
interac iune multi-agent chiar de la nivelul de teren (Blecker, 2006). 

Automatizarea reprezint  una dintre cele mai anticipate evolu ii, ceea ce 
a dat na tere unei întregi literaturi despre dematerializarea muncii. Într-o carte 
SF din 1952, �Player Piano�, Kurt Vonnegut imagina un viitor în care 
ingeniozitatea inginerilor a permis ma inilor s  elimine practic orice form  de 
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munc  manual . În acea viziune consecin ele erau dezastruoase: majoritatea 
persoanelor erau angajate în slujbe guvernamentale inutile, pu ini g sindu- i 
rostul în activit i creative, i acestea amenin ate cu dispari ia1. 

Chiar Krugman considera c  �va veni vremea când majoritatea avoca ilor 
în domeniul fiscalit ii vor fi înlocui i de sisteme software expert, îns  oamenii 
vor fi necesari � i bine pl ti i � pentru ocupa ii dificile precum gr din ritul, 
cur atul caselor, i mii de alte servicii care consum  o parte din ce în ce mai 
mare a cheltuielilor noastre, pe m sur  ce bunurile de consum devin mai ieftine�. 
Kelly (1998) replic  acestuia afirmând c  gr dinarii vor fi bine pl ti i, nu atât 
datorit  faptului c  sunt pu ini, ci pentru c  ei, ca i ceilal i vor folosi tehnologia 
pentru a elimina atât cât se poate munca repetitiv  (p. 74). A a cum agricultura 
a devenit o activitate profund industrializat , toate activit ile vor fi, spune el, 
injectate de re eaua cunoa terii (inclusiv activitatea tiin ific ). 

Trebuie observat îns  c , de i ICT cre te într-adev r gradul de control 
logic al proceselor, nu rezult  de aici i energia de control care s  înlocuiasc  
munca fizic  imediat, fiind nevoie de o acumulare superioar  de capital. De 
asemenea, ar trebui s  distingem între servicii de interac iune uman  (de 
exemplu zâmbetul unei recep ioniste) i activit i creative (artistice sau tiin ifice) 
atunci când vorbim de �câ tig torii� informatiz rii. Premiul va fi considerabil 
diferit între ace tia, pentru c  ICT nu înlocuie te atât efortul fizic, cât repeti ia. 

I.4. POLITICI NA IONALE ÎN DOMENIUL TIC 
�Misiunea Ministerului Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei (MCTI) 

este crearea premiselor durabile trecerii la societatea Informa ional  în 
România�2. În 2001, MCTI a coordonat elaborarea �Strategiei na ionale pentru 
promovarea noii economii i implementarea societ ii informa ionale�. Acest 
document, care a fost aprobat de Guvernul României în 2002 nu a avut de la 
început specificat un orizont de timp i cu atât mai pu in obiective m surabile. 

Actualmente nu exist  un document strategic aprobat, singurele elemente 
ce pot fi asimilate fiind: 

� �Politica Guvernului României în domeniul tehnologiei informa iei i co-
munica iilor�. Acest document ce descrie obiective generice precum �opti-
mizarea infrastructurii informa ionale na ionale� a fost asumat practic doar 
prin Programul de Guvernare i nu ca document strategic na ional. 

� Proiectul de strategie în domeniul securit ii informatice, document ce 
îndepline te criteriile unei strategii, dar care nu a fost înc  aprobat. 

� Componenta din Strategia Na ional  de Export privitoare la domeniul so-
ciet ii informa ionale, component  care din p cate nu identific  m suri i 
obiective concrete. 

                                                            
1 http://www.pkarchive.org/economy/TechnologyRevenge.html 
2 www.mcti.ro 

http://www.pkarchive.org/economy/TechnologyRevenge.html
http://www.mcti.ro
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� Componenta din Cadrul Strategic Na ional de Referin  2007-2013 refer-
itoare la societatea informa ional , respectiv Axa prioritar  III din POS 
Competitivitate. M surile cuprinse în acest document sunt menite a reduce 
decalajele existente între România i UE în ceea ce prive te accesul i 
utilizare TIC i dezvoltarea e-serviciilor. 

� Progrese substan iale s-au realizat în planul supravegherii concuren ei 
prin intermediul Autorit ii Na ionale de Reglementare în Comunica ii 
(ANRC) înfiin at  în 2002 i care din 2007 a devenit ANRCTI prin incorpo-
rarea Inspectoratul General pentru Comunica ii i Tehnologia Informa iei. 
La câ iva ani de la liberalizarea pie ei telefoniei fixe în 2003, num rul op-
eratorilor alternativi este exploziv, ceea ce conduce la sc derea pre urilor. 
Un program de construc ie a unor centre de acces în mediul rural, 

cofinan at de c tre Banca Mondial  anun at de MCTI ca unul dintre programele 
cheie ale politicii sale înc  din 2002, nu este nici acum decât par ial implementat. 

În ceea ce prive te sus inerea industriei TIC, odat  cu eliminarea scutirii 
de impozit a salariilor din domeniu, probabil singurul element concret este 
lansarea brandului de export al industriei software. Potrivit MCTI acest brand 
este legat de obiectivul de dublare a exporturilor în urm torii ani, cu toate c  în 
sine brandul este un instrument modest pentru un astfel de obiectiv, iar în plus 
el trebuie asumat i valorificat de c tre companiile din domeniu. 
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Concluzii 
 

Cu toate c  la nivel european stadiul conect rii primare la societatea 
informa ional  a fost în mare parte dep it, ratele de penetrare a computerelor 
i Internetului atingând pragul de saturare, România este înc  departe de 

aceast  situa ie. Ca urmare, i e-serviciile de afaceri (comer  electronic, e-
banking), care sunt în bun  m sur  stimulate de masa critic  de participan i în 
re ea, sunt înc  la început. 

E-serviciile publice, care ar putea constitui un motor al incluziunii digitale 
au un grad sc zut de sofisticare, mult sub media european . Dac  în planul 
educa iei s-au realizat progrese în informatizarea colilor, nu se poate vorbi înc  
de e-Educa ie, termen slab reglementat i de aceea utilizat adesea abuziv în 
România. Situa ia este similar  în planul e-S n t ii, unde informatizarea a 
inclus pân  în prezent doar procesele economice i nu principalele elemente ce 
aduc valoare ad ugat  � actul medical i integrarea informa ional  a eviden ei 
i comunic rii medicale. 

România nu are o strategie integrat  în domeniul societ ii informa ionale. 
Axa din POS Competitivitate a Cadrul Strategic Na ional de Referin  2007-2013 
prin care se aloc  fondurile structurale pentru societatea informa ional  
constituie principalul instrument în aceast  direc ie. Nu trebuie îns  uitat c  prin 
natura lor fondurilor structurale presupun o strategie de urm ritor, neputând 
suplini absen a unei viziuni na ionale pe termen lung. 

Existen a unei strategii na ionale adoptate ca lege sau HG reprezint  o 
condi ie absolut necesar  pentru implementarea coerent  i integrat  a 
serviciilor electronice publice de baz . Introducerea unui sistem de e-S n tate 
de exemplu reprezint  un demers pe termen mediu, care presupune nu doar 
transpunerea electronic  a unor informa ii, ci transform ri profunde în sistemul 
de s n tate, care se poate realiza doar printr-un efort colaborativ al ministerelor. 

România are nevoie totodat  de o strategie mai incisiv , fundamentat  
prospectiv care s  vin  în întâmpinarea oportunit ilor tehnologice i aplicative 
ale viitorului. Spre exemplificare, trebuie avute în vedere beneficiile web 2.0, 
deja manifestate cu o for  uluitoare pe plan mondial. Odat  cu web 2.0 accentul 
nu mai cade pe tehnologia TIC ca atare, ci pe dezvoltarea unor comunit i 
virtuale, capabile de acumul ri exponen iale, de eforturi necuatificate material i 
nu în ultimul rând de �inteligen  distribuit �. 

Un alt exemplu de tehnologie emergent , ignorat  în România este cel al 
�re elelor praf�, noua paradigm  comunica ional  în care puterea de transmitere 
nu se mai bazeaz  pe cabluri ci pe protocoale ad-hoc de colaborare wireless 
între echipamentele participan ilor în re ea. Dac  ar fi avut în vedere aceast  
tendin , probabil Prim ria Bucure ti nu ar fi lansat proiectul aparent revolu ionar 
de a crea în capital  cea mai puternic  re ea pe fibr  optic  din lume (proiectul 
CityNet, cu finalizare în 2013!). 
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Decalajele României fa  de Uniunea European  în ceea ce prive te 
ratele de penetrare TIC trebuie cuantificate inând cont de ciclul de via  al 
tehnologiilor. Faptul c  aparent România reduce din distan a fa  de UE în ceea 
ce prive te telefonia mobil  i racordarea la Internet poate crea confuzie. ara 
noastr  se men ine la un decalaj de timp de aproximativ 5 ani în urma mediei 
UE, decalaj vizibil dac  lu m în considerare evolu ia rilor din UE în ceea ce 
prive te intensitatea utiliz rii Internet, dezvoltarea e-serviciilor i deplasarea 
c tre tehnologii mai sofisticate (de exemplu G3). 

Acest decalaj global fa  de UE nu poate fi decât par ial justificat de 
diferen ele de dezvoltare economic , ceea ce sugereaz  din nou ineficien a 
politicilor publice în aceast  direc ie. Includerea ratei naturale de adoptare a TIC 
(acea rat  corespunz toare nivelului de dezvoltare) ca reper al politicilor publice 
ar putea conduce la cre terea credibilit ii m surilor adoptate. 

În România se manifest  de asemenea probleme grave de e-incluziune, 
decalajele urban-rural i mai ales cele dintre cei cu studii superioare i cei cu 
studii primare în utilizarea Internetului fiind de câteva ori mai mari decât media 
european . Trebuie de asemenea precizat c  decalaje de aceast  amplitudine 
nu au fost prezente în alte ri europene atunci când aceste ri s-au aflat în 
stadiul nostru de dezvoltare a societ ii informa ionale. 

Politica de combatere a decalajelor rural-urban a fost pân  în prezent, cel 
pu in teoretic, orientat  c tre crearea unor �telecentre�, respectiv a unor puncte 
de acces Internet în localit ile îndep rtate. Din p cate, proiectul, tergiversat din 
2002 a pierdut momentul, având în vedere c  modelul punctelor de acces public 
nu mai corespunde actualmente cerin elor unei utiliz ri normale a Internetului. 
Acest lucru poate fi observat i din datele statistice: dac  în 2004 17% dintre 
utilizatorii Internet din România foloseau ca punct de acces Internet caffe, în 
2006 cifra s-a redus la 3%. 

O abordare mult mai realist  a decalajului rural-urban este cea din 
schemele de finan are a fondurilor structurale prin care sunt sus inute firmele 
care construiesc infrastructur  de acces Internet în zonele de e ec al pie ei. 
Singura problem  este aceea c  nu exist  în prezent o hart  integrat  a 
infrastructurii Internet în mediul rural, ceea ce nu permite o construc ie 
sistematic . 

În ceea ce prive te alte categorii afectate de excluziunea digital  precum 
persoanele cu preg tire primar , persoanele cu dizabilit i sau persoanele de 
vârsta a treia, nu exist  nici o linie strategic . Acest lucru este cu atât mai grav 
cu cât pentru ace tia utilitatea serviciilor electronice publice i/sau nevoia de 
integrare în via a economic  i social  este cea mai mare. 

O alt  problem  ignorat  la nivelul politicilor TIC din România este cea a 
codului deschis (open code). Numeroase institu ii publice, inclusiv sistemul de 
educa ie, au adoptat sistemele bazate pe Windows, ceea ce a condus în prezent 
la o dependen  accentuat  de acest standard închis. Poate c  o decizie 
strategic  ar fi dus la aceea i concluzie, dar este cert c  ideea utiliz rii unor 
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sisteme cu cod deschis (ce ar fi presupus costuri reduse, posibilit i extinse de 
creare de software, dar i riscuri de compatibilitate) nu a fost luat  serios în 
considerare. 

Nu trebuie uitat de asemenea rolul pe care industria TIC local  îl poate 
juca pentru dezvoltarea societ ii informa ionale. Uniunea European  dup  ce 
în 2000 prin Strategia de la Lisabona a mizat excesiv pe impactul utiliz rii TIC, 
prin ini iativa i20101 readuce în prim plan industria TIC, încurajând pe de o parte 
cercetarea i pe de alta implicarea acesteia în dezvoltarea de aplica ii complexe. 
România are o industrie TIC în care componenta de software este foarte 
dinamic  îns  peste poten ialul pie ei interne, poten ial care ar trebui valorificat 
prin cre terea gradului de sofisticare a cererii publice pentru produse TIC. În 
acela i timp poate fi încurajat  i dezvoltarea industriei hardware prin implicarea 
în realizarea de sisteme incorporate (software i hardware) cu utilit i 
determinate. 

România se p streaz  printre destina iile preferate pentru outsourcing soft-
ware, îns  disponibilitatea for ei de munc  s-a redus, ceea ce a început deja s  
afecteze competitivitatea bazat  pe costuri. Industria software este acum provocat  
la un salt calitativ, respectiv urcare în lan ul de valoare ad ugat . Cele câteva cazuri 
de succes sugereaz  posibilitatea acestui salt. 

În acela i timp, este nevoia de o cre tere rapid  a num rului de studen i 
în domeniul TIC. România are speciali ti buni, îns  num rul lor raportat la 
popula ie este de trei ori mai mic decât media european . De asemenea, 
corelarea curriculei cu cerin ele pie ei muncii este relativ redus , ceea ce a 
determinat o serie de firme s  creeze parteneriate cu universit ile publice 
pentru dezvoltarea unor competen e specifice, tendin  ce ar trebui încurajat . 
Cre terea num rului de studen i ar trebui s  se produc  i prin stimularea 
universit ilor private, pân  în prezent aproape absente în domeniul TIC. 

În planul finan rii publice a cercet rii, importan a acordat  TIC este relativ 
redus , ponderea în bugetul CD fiind în România de trei ori mai mic  decât în 
Programul Cadru 7. 

Infrastructura de inovare pentru domeniul TIC (parcuri tehnologice i 
tiin ifice, incubatoare, centre de transfer tehnologic) a cunoscut o dezvoltare în 

ultimii ani, îns  eforturile sunt sub nivelul ini iativelor nu doar din rile europene, 
ci i din ri precum din est precum Rusia sau Uzbekistan. În plus, gradul de 
sofisticare al serviciilor oferite de aceste infrastructuri în România este destul de 
sc zut. Aceasta face ca parcurile tiin ifice, care ar trebui s  aib  ca ax  
cercetarea universitar  ofer  în principal spa ii pentru noile firme, activitate mai 
aproape de incubarea de afaceri. 

Pentru urm torul deceniu se a teapt  o genera ie substan ial diferit  a 
ICT, care poate fi subsumat  �dispari iei� computerelor, pe fondul unei 
conectivit i ubicue, cu trafic practic nelimitat i existen ei unor sisteme 

                                                            
1 vezi anexa 1 
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autonome robuste ce comunic  prin infrastructuri virtuale. Dac  echipamentele 
nu vor mai fi a a vizibile, informa ia va cunoa te îns  fluxuri multiplicate, iar 
prelucrarea complex  va genera un nou tip de feedback atât în procesele de 
produc ie, cât i în cele sociale i economice. 

Dispari ia computerelor presupune i renun area la limbajul codificat, 
par ial asimilabil al computerelor. Este posibil ca multitudinea de interac iuni pe 
care o vom avea zilnic cu lumea informa ional  ce ne înconjoar  s  dea na tere 
unui nou cod de semne, asem n tor (de ce nu?) hieroglifelor. Utilizarea actual  
a unor semne precum emoticons1 în mail-uri îndrept e te aceast  ipotez . 

Noua revolu ie tehnic  va fi practic legat  de cre terea controlului 
informa ional asupra unui num r uria  de parametrii ce descriu sistemele fizice 
i logice cu care omul interac ioneaz . Din punct de vedere economic îns  ne 

putem a tepta la o substitu ie a factorului munc  pe palierul nonrepetitiv, dar sub 
cel creativ. Astfel, o serie de ac iuni, actualmente prea complexe pentru a fi 
controlate de tehnologia informa iei, vor face obiectul unor sisteme puternic 
adaptative. Simultan, disparit ile salariale vor continua s  creasc , pe m sur  
ce se dezvolt  noi abilit i, precum cele de management al informa iei. 

 

                                                            
1 Emoticons reprezint  un ansamblu de semne figurative ce redau expresii ale unor st ri 

psihologice (bucurie, triste e, enervare etc.) fiind menite a compensa absen a limbajului 
trupului în comunicarea scris  din mediul virtual. 



 

 

Partea a II-a 
ABORDAREA MICROECONOMIC  

II.1. CONCEPTUL DE E-INCLUZIUNE l SCHIMB RILE 
ORGANIZA IONALE GENERATE DE IMPLEMENTAREA UNUI 
SOFT PENTRU AFACERI ÎN CADRUL UNEI COMPANII 

Scopul cercet rii noastre este acela de a surprinde în ce m sur  putem 
aplica conceptul de (e)incluziune în cadrul procesului de implementare a unui 
soft pentru afaceri în cadrul unei companii. (E)incluziunea acoper  o realitate 
divers . Din acest motiv conceptul de (e)incluziune suport  sensuri multiple între 
care trebuie s  disociem. În mod generic, atunci când vom vorbi despre software 
de afaceri vom avea în vedere cu prec dere ERP-ul de i extensiile de tipul CRM, 
SCM, Bl, au dobândit i ele, în ultimii ani, o importan  din ce în ce mai 
pronun at . 

ERP este un sistem informatic capabil s  integreze prin intermediul unei 
baze de date unice diversele compartimente ale companiei. Rolul softului pentru 
afaceri apare adesea drept acela de a asista procesele de business (Chadhar & 
Rahmati, 2004; Aladwani, 2001) în managementul diverselor func iuni legate de 
planificare, cump r ri, stocuri, oferte, servicii c tre clien i etc. de a veni în 
sprijinul fluxului de informa ii (Davenport, 2000) i de a permite astfel companiei 
un management eficient al resurselor materiale, financiare, resurselor umane 
etc. (Nah i al ii, 2001). 

E-incluziunea/excluziunea sunt o specie a incluziunii/excluziunii. Maniera 
în care gândim e-incluziunea/excluziunea nu este independent  de modul în 
care ne raport m conceptual la dihotomia incluziune/excluziune. În perspectiv  
economic  este important pe ce temeiuri (economice) se bazeaz  op iunea în 
favoarea e-incluziunii. Înainte de a dezvolta îns  aceast  problem  s  distingem 
urm toarele sensuri ale e-incluziunii: 

1) Sensul primar ar putea fi acela al accesului la tehnologia informa iei i 
comunica ii (TIC). 

2) Într-un alt sens, dar care suport  grade, incluziunea poate fi în eleas  
ca nivel de realizare a oportunit ilor deschise de utilizarea tehnologiei 
informa iei i comunica iilor. 

Distinc ia formulat  credem c  este important  nu doar pentru c  
marcheaz  faze diferite în procesul de diseminare a tehnologiei informa iei dar 
mai ales pentru faptul c  putem eviden ia în spatele acestei distinc ii 
fundament ri economice diferite. 

Dar mai întâi, de ce ar fi important accesul la tehnologia informa iei i 
comunica ii? TIC este un vehicul de transmitere a cuno tin elor. În acest prim 
context, e-incluziunea trimite c tre urm toarea idee: accesul la cuno tin e 
asigur  premisele unui salt în nivelul de dezvoltare. 



 

 

510 

Tematizarea conceptului de e-incluziune ca un concept economic trebuie 
s  surmonteze câteva ambiguit i de start. În primul rând, conceptul de e-
incluziune poate fi considerat un concept relativ. Promovarea e-incluziunii se 
adevere te ca o reac ie la e-excluziune. O întrebare esen ial  pentru o bun  
abordare economic  ar fi dac  atunci când facem referire la e-incluziune 
acord m sau nu (în mod voit i tacit) e-excluziunii o conota ie negativ ? 

Plecând de la prima accep iune a termenului de e-incluziune suntem adu i 
în situa ia de a gândi incluziunea i excluziunea mai degrab  pe temeiuri 
sociologice. În principiu, excluderea unei categorii de persoane de la utilizarea 
unui instrument (în spe  TIC) capabil s  antreneze o cre tere a standardului de 
via  este privit  ca ceva negativ. E-excluziunea devine, automat, la rândul ei 
ceva ce trebuie respins i, pe cât posibil, corectat. Pe de alt  parte, e-
excluziunea fiind perceput  ca fiind negativ  i de respins, e-incluziunea i 
împreun  cu ea politicile care concur  la punerea ei în practic  devin în mod 
legitim de preferat. Ceea ce pare a fi problematic nu este atât facilitarea 
accesului la TIC a unor categorii de persoane cât un anume mod de a gândi 
motivarea pentru aceste politici plecând de la felul, descris anterior, de a ne 
raporta la (e)excluziune. 

Politicile publice încearc  s  asigure condi iile unui teren propice pentru 
diseminarea cu mai mare vitez  a TIC. Ele pornesc de la premisa (economic ) 
c  persoanele individuale au capacitatea de a recunoa te prin intermediul 
acestui instrument reprezentat de TIC, mult mai multe oportunit i de dezvoltare 
individual . Oportunit ile de care persoanele individuale se pot bucura ca 
urmare a accesului la TIC pot cre te exponen ial i la costuri mai reduse 
comparativ cu cheltuielile pe care le-ar antrena alte tipuri de politici 
guvernamentale menite a asigura, pentru fiecare în parte, oportunit i de 
dezvoltare. Prin aceste politici publice se evit  excluderea unor categorii de 
persoane de la beneficiile pe care le poate aduce accesul la TIC. 

În aceast  tendin  se înscriu i politicile publice de cre tere a gradului de 
accesibilitate la TIC a categoriilor defavorizate, a celor cu deficien e fizice, a 
celor situate în zone rurale s race ori a celor cu venituri foarte sc zute1. Ele 
reflect  o anume list  de priorit i în cheltuirea banilor publici în favoarea unor 
categorii sociale dar i în zonele geografice unde politicile private de marketing 
s-au dovedit nesatisf c toare (din perspectiva interesului general a a cum este 
formulat i pus în aplicare prin politicile publice de c tre deciden ii de la acest 
nivel). 

Problema accesului prime te rezolvare fie prin politicile publice de 
diseminare a TIC, fie ca urmare a liberei concuren e pe pia  care cu timpul 

                                                            
1 Vezi i Meyer, Ingo; Muller, Sonja; Kubitschke, Elnclusion � Towards a coherent European 

Policy Response to Social Inequalities in the Information Society, Exploiting the Knowledge 
Economy: Issues, Applications, Case Studies, Paul Cunningham and Miriam Cunningham 
(Eds), IOS Press, 2006. 
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conduce la sc derea pre urilor la produsele TIC. Politicile publice preg tesc 
terenul pentru o bun  diseminare în mas  îns  ele nu se pot substitui proceselor 
de pia . Chiar dac  accesul la TIC permite sesizarea oportunit ilor de pia , 
beneficiile nu pot fi realizate pe deplin în cazul celor care î i desf oar  
activitatea într-un sector decapitalizat sau insuficient capitalizat (e.g. realizarea 
incluziunii în primul sens în cazul a ez rilor rurale, prea pu in capitalizate, nu 
conduce în mod automat c tre realizarea incluziunii în cel de-al doilea sens). 

Pentru a construi un argument pe temeiuri economice în favoarea e-incluzi-
unii se impune s  renun m la a mai defini (e)incluziunea relativ la (e)excluziune, pe 
de o parte, i la a mai da (e)excluziunii o conota ie negativ . 

R d cinile excluziunii, sub aspect economic, sunt cât se poate de 
naturale. Recunoa terea acestui fapt asigur  terenul refond rii incluziunii pe alte 
temeiuri i nu relativ la excluziune. R d cinile economice ale excluziunii le 
putem g si în maniera de formare a pre urilor pe pia a liber . Aici pre ul este 
stabilit în principal de c tre cump r torii marginali i de c tre vânz torii 
marginali. Prin urmare, cump r torii dispu i s  pl teasc  sub pre ul stabilit liber 
pe pia  sunt exclu i de pe pia a luat  în discu ie. În acest fel avem acces la un 
concept depolitizat al incluziunii/excluziunii. 

Evaluarea gradului în care aceste posibilit i de dezvoltare personal  se 
actualizeaz  de la individ la individ depinde îns  de evalu rile subiective ale 
indivizilor în cauz . Nu avem a ne pronun a cu privire la realizarea în spa iul 
privat individual de astfel de evalu ri pentru c  nu putem fi în m sur  s  judec m 
evalu rile subiective ale beneficiarilor TIC. În plus, nu trebuie s  uit m c  
anumite categorii de oameni pot alege s  nu utilizeze o serie de produse, s  se 
autoexclud . Ab inerea de la utilizarea produselor TIC este i ea o decizie 
economic . 

Dac  admitem c  nu ne putem pronun a în mod just cu privire la realizarea 
beneficiilor antrenate de utilizarea TIC în spa iul privat, nu este mai pu in 
adev rat c  exist  un spa iu public intersubiectiv în care aceste beneficii se pot 
realiza, cuantifica i acumula. Acest spa iu public intersubiectiv este constituit, 
în prim  instan a, de rela iile existente în cadrul unei companii. Implementarea 
unui software pentru afaceri, prin modific rile organiza ionale pe care le 
genereaz , mai mult sau mai pu in vizibile, constituie premisele unui avantaj 
competitiv (la început, cel pu in) care s  se reg seasc  în cre teri de 
competitivitate sau, în cel mai r u caz, în evitarea diminu rii acesteia. 

Instalarea unui soft pentru afaceri poate fi considerat un pretext relevant 
pentru evaluarea gradului în care se realizeaz  e-incluziunea. Instalarea unui 
soft pentru afaceri reprezint  un proces permanent cu efecte directe asupra 
structurii organiza ionale, aflat la intersec ia dintre ceea ce ine de tehnic i ceea 
ce ine de afaceri. Efectele instal rii unui soft pentru afaceri, de pild , de tipul 
ERP-ului, î i g sesc expresie în modific rile ap rute în maniera de organizare 
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a proceselor care definesc afacerea în cauz , în practicile de management1. 
Setul de cuno tin e care definesc procesele de business sufer  amelior ri i 
îmbun t iri pe m sur  ce, prin intermediul procesului de implementare, 
cuno tin ele tacite devin exprese. 

Evaluarea gradului în care se realizeaz  e-incluziunea, în prima 
accep iune în care a fost considerat acest termen, pare a fi mai degrab  o 
evaluare de tip cantitativ. Al doilea sens considerat se preteaz  într-o mai mare 
m sur  unei evalu ri de tip calitativ. Am ar tat c  spa iul individual privat nu este 
un spa iu propice unei astfel de evalu ri pentru c  nu putem cuantifica evalu rile 
subiective. Spa iul public intersubiectiv, reprezentat de structura organiza ional  
a unei companii, asigur  cadrul necesar constituirii i consolid rii unei idei 
despre realizarea e-incluziunii în cel de-al doilea sens. 

Nevoia unei adecv ri care trebuie s  se realizeze între procesele de 
business propriu-zise, pe de o parte, i software-ul pentru afaceri reprezint  
elementul-cheie care ac ioneaz  în favoarea (e)incluziunii, cu prec dere în al 
doilea sens. De realizarea incluziunii angaja ilor în procesul de implementare a 
ERP-ului depinde succesul acestuia. Implementarea unui ERP trebuie privit  
mai degrab  ca un proces permanent. Incluziunea angaja ilor companiei este 
important  nu doar atunci când o companie implementeaz  pentru prima data 
un soft pentru afaceri ci i atunci când aceea i companie implementeaz  
versiuni îmbun t ite, aduse la zi. Soft-urile pentru afaceri sunt un pretext care 
permite acumularea de cuno tin e din ce în ce mai rafinate ca urmare a 
schimb rilor organiza ionale prilejuite de impactul tehnologic reprezentat de 
implementarea respectiv . 

Organizarea activit ii companiei în urma implement rii unui ERP sufer  
transform ri. Incluziunea personalului în procesul de implementare ( i nu doar a 
managerilor de top) urm re te tocmai realizarea beneficiilor poten iale oferite de ac-
cesul la noile soft-uri pentru afaceri dar acest lucru se realizeaz  pe alte premise 
decât cele considerate în procesul de diseminare a tehnologiei informa iei i comuni-
ca iilor. Participarea personalului nu se realizeaz  (doar) ca urmare a unui interes 
general, ci este cuantificabil în performan ele viitoare ale produsului implementat. 

Realizarea incluziunii la nivel de firm  nu mai reprezint  o simpl  
cointeresare ce poate aduce sau nu un plus în desf urarea activit ii ci 
r spunde unei constrângerii directe: aceea a bunei func ion ri a soft-ului pentru 
afaceri. În acest fel se face trecerea de la o simpl  promovare a incluziunii c tre 
formarea unei constrângeri în favoarea incluziunii. Un astfel de vector de 
diseminare îl face pe beneficiarul de soft s  con tientizeze necesitatea unei 
schimb ri a modului de a face afaceri nu doar s  urm reasc  o simpl  u urare 
a muncii. Implementarea unui soft pentru afaceri contribuie nu doar la redefinirea 
rela iilor de business în interiorul companiei dar i la redefinirea celor dezvoltate 
                                                            
1 Hawking (2004) sus ine c  implement rile de ERP sunt proiecte centrate asupra 

personalului care se sprijin  în bun  m sur  pe un management al schimb rii menit s  le 
asigure succesul. 
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cu mediul de afaceri din afara companiei. Dezvoltarea extensiilor la ERP, de 
tipul CRM sau SCM devin astfel o consecin  fireasc . Putem distinge, a adar, 
între o incluziune în sens restrâns care s -i vizeze pe cei care î i desf oar  
activitatea în interiorul companiei i o incluziune în sens larg care s  aib  în 
vedere toate p r ile interesate1, capabile s  influen eze i, la rândul lor, s  fie 
influen ate de implementarea unui software pentru afaceri. 

Incluziunea nu prive te doar persoanele individuale cât i structurile 
organiza ionale ale companiilor (dac  le în elegem ca un complex de oameni i 
reguli). Spre exemplu, nu toate companiile române ti beneficiaz  de un software 
pentru afaceri. În aceast  perspectiv , un prim sens al incluziunii este dat de 
penetrarea pie ei cu soft-uri pentru afaceri. Analiza incluziunii în primul sens d  
seam  despre un anume grad de maturitate al pie ei. Proiectele IT, de 
implementare a unui ERP, s  spunem, necesit  bugete considerabile. 
Con tientizarea beneficiilor i riscurilor care decurg dintr-o astfel de 
implementare nu înseamn  în mod automat i investi ii în astfel de proiecte. 
Putem vorbi de pild  despre o maturizare a pie ei române ti sub aspectul 
penetr rii cu software pentru afaceri (într-un prim sens) dar i despre 
maturizarea pie ei ERP-ului (într-un al doilea sens) prin prisma implement rilor 
de succes, a diversific rii tipurilor de soft-uri implementate. Acest al doilea sens 
al incluziunii vizeaz  actualizarea poten ialelor beneficii ca urmare a 
implement rilor de astfel de soft-uri2. 

În ce m sur  putem vorbi despre introducerea unui software pentru 
afaceri prin prisma modific rilor organiza ionale pe care le genereaz  ca despre 
un alt mod de a face afaceri? 

Este dificil de trasat o linie de demarca ie între utilizarea softului pentru 
afaceri ca suport în favoarea afacerii propriu-zise, pe de o parte, i utilizarea 
aceleia i solu ii ca reprezentând un alt mod de a face afaceri. Pe o pia  a soft-
ului pentru afaceri cum este cea româneasc , considerat  înc  emergent  (cf. 
PAC), pe care unele companii beneficiaz  iar altele înc  nu de un astfel de soft 
putem aprecia c  softul pentru afaceri poate aduce un plus3. În primii ani de la 
implementare, totu i, beneficiile nu se las  u or recunoscute. Proiectele de 
                                                            
1 Parte interesat  în rela ia cu o companie este un grup sau persoan  care poate afecta sau 

este afectat  de realizarea obiectivelor companiei (Freeman, 1984). În acela i fel, Boonstra 
define te partea interesat  în raport cu schimb rile produse de implementarea unui proiect 
de tipul ERP-ului (vezi Albert Boonstra, Information Systems as Redistributors of Power, 
Interpreting an ERP implementation from a stakeholder perspective). 

2 Boersma & Kingma (2005) subliniaz  o schimbare de percep ie asupra soft-urilor pentru 
afaceri. ERP-ul nu mai apare ca o tehnologie care promite mult (avantaje competitive, 
reducerea costurilor în procesele de business, flexibilitate în procesele de produc ie i 
distribu ie) cât mai degrab  ca o tehnologie care solicit  efort în procesul de implementare. 

3 Industria de software s-a num rat i în 2006 printre sectoarele cele mai dinamice ale 
economiei române ti cu un ritm anual de cre tere (CAGR-Compound Annual Growth Rate) 
de 32% începând cu 2000 (The Employer�s Association of the Software and Services 
Industry, The Romanian Software Industry � Still Booming în 2006). 
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implementare sunt scumpe, amortizarea ridicat , rezisten ele organiza ionale 
înc  puternice, saltul de productivitate discutabil. Cu toate acestea, avantajele 
a teptate in de integrarea proceselor de afaceri, accesul la o unic  baz  de 
date, procese standardizate în interiorul structurii organiza ionale. Experien ele 
primelor implement ri sunt de natur  s  reduc  rezisten a la implementarea de 
astfel de proiecte în alte companii, ac ionând ca un factor în favoarea incluziunii. 
Prin urmare, succesul implement rilor de ERP este sensibil la factorii 
contextuali. 

Maturizarea pie ei poate înseamn  c  implementarea reprezint  un plus 
dar care nu se mai reg se te ca avantaj competitiv. F r  un software pentru 
afaceri îns  devine imposibil  men inerea pe o pia  concuren ial . Accesul la 
întregul flux de date permite decizii mai rapide pe fiecare nivel decizional al 
companiilor i, pe cale de consecin , o structurare diferit  a afacerii. Din acest 
motiv, putem vorbi în acest caz despre un alt mod de a face afaceri. 

E-incluziunea la nivelul companiei se realizeaz  prin identificarea 
motivelor care stau la baza rezisten ei personalului din companie în fa a 
implement rii softului pentru afaceri. Ace ti factori inhibitori î i fac sim it  
prezen a atunci când angaja ii se simt nepreg ti i. Un prim factor inhibitor este 
legat de abilit ile de care angaja ii dispun la venirea în contact cu noul soft 
pentru afaceri (Susanto, 2003). Prin urmare, programele de training devin un 
factor esen ial pentru reu ita implement rii unui ERP. Un alt factor inhibitor ar 
putea fi legat de faptul c  angaja ii se tem pentru locurile lor de munc  în 
condi iile în care ar putea crede c  introducerea unei aplica ii software ar duce 
la disponibiliz ri în cadrul companiei. Introducerea unui ERP înseamn  i o 
schimbare de perspectiv  asupra afacerii din partea angaja ilor. Nu mai este 
suficient  concentrarea pe un singur segment. Accesul la o baz  de date unic  
face ca succesul fiec rui departament din cadrul companiei s  fie direct i în 
mod vizibil condi ionat de activitatea desf urat  în alte departamente i aceasta 
în timp real. Angaja ii au acces la informa ie în timp real1. 

Aladwani (2001) este de p rere c  succesul în implementarea unui ERP 
depinde de angajamentul ferm i pe tot parcursul procesului de implementarea 
al managerilor de top. El consider  c  o implementare de succes necesit  
realizarea unei con tientiz ri a valen elor sistemului (prin aducerea la cuno tin  
a poten ialilor beneficiari a caracteristicilor sistemului, i comunicarea benefi-
ciilor), construirea unor sentimente favorabile implement rii (prin minimizarea 
costurilor de implementare, training la locul de munc , îmbun t irea calit ii 
interfe ei, implicarea persoanelor individuale i ale grupurilor); construirea unei 
inten ii de r spuns favorabile (prin ob inerea sus inerii din partea liderilor de 

                                                            
1 Pentru o trecere în revista a literaturii de specialitate care s-a ocupat de aceste probleme 

vezi i Aladwani, Adel M., Change management strategies for successful ERP 
implementation Department of QM and IS, College of Administrative Sciences, Kuwait 
University, Edailiyah, Kuwait. 



 

 

515 

opinie formali i informali capabili s  contribuie ulterior la diseminarea 
cuno tin elor legate de implementare i la realizarea unui curent favorabil, 
urm rirea unei coresponden e între fazele caracteristice procesului de 
implementare ale softului i gradul de preg tire al beneficiarilor în vederea 
accept rii sale). 

Deoarece p r ile interesate pot prezenta diferen e în percep ia succesului 
unui ERP, strategiile de implementare trebuie i ele diferen iate. Unul dintre 
factorii principali, r spunz tori pentru succesul sau insuccesul implement rilor, 
a fost legat de existen a i stricta respectare a unor pa i prestabili i în procesul 
de implementare. Modele recente de analiz  a pa ilor necesari pentru 
asigurarea unui cadru favorabil unei implement ri de succes pun în eviden  
faptul ca nu mai este suficient  simpla analiza a factorilor importan i pentru o 
bun  implementare, considera i în mod izolat. Acest lucru r mâne valabil i în 
considerarea strategiilor necesare reducerii rezistentei la utilizare a soft-urilor 
pentru afaceri. Nu mai este suficient  considerarea unor strategii disparate de 
diminuare i înl turarea a rezisten elor la utilizare a unui ERP ci se impune o 
integrare a lor în cadrul unui proces mai larg care s  le înglobeze. Într-o 
încercare recent  de a propune o metodologie de implementare a solu iilor 
software Abdullah Al-Mudimigh, Mohamed Zairii and Majed Al-Mashari (2006) 
disting trei niveluri la care o astfel de întreprindere trebuie luat  în calcul în cadrul 
companiilor: un nivel strategic, unul tactic i unul opera ional: 

i. La nivel strategic (acolo unde deciziile luate au cel mai mare impact asupra 
afacerii în ansamblul s u) se realizeaz  o evaluare a nivelului tehnologic 
al companiei, anterior introducerii unei solu ii; a structurii i culturii organi-
za ionale; conturarea unei viziuni generale a proiectului i stabilirea clar  
a obiectivelor; a unei strategii generale de implementare; alocarea de 
resurse suficiente i la timp pentru implementare; dar i o analiz  de caz 
a afacerii propriu-zise care urmeaz  s  beneficieze de solu ia software. 

ii. La nivel tactic (managerial) urmeaz  activit ile legate de consultarea cli-
en ilor; angajarea de consultan i cu rol critic în selectarea solu iei potrivite; 
regândirea proceselor afacerii pentru a ob ine maximul de foloase de pe 
urma implement rii unei solu ii software; selectarea furnizorului de solu ii 
i stabilirea unei strategii, mai detaliate, de implementare. 

iii. La nivel opera ional, se are în vedere modelarea proceselor opera ionale 
ale afacerii i se evalueaz  modul în care afacerea va beneficia de soft în 
realizarea scopurilor sale; se adapteaz  func ionalit ile softului la nevoile 
reale ale afacerii1, se realizeaz  testarea final  i lansarea oficial . Prin 
urmare, factorii determinan i ai unei implement ri de succes in de man-
agementul proiectului, de managementul schimb rilor care se produc în 
structura organiza ional  a companiei, de training i de comunicare. 

                                                            
1 Vorbim în acest caz despre configurarea pachetului de soft ca fiind diferit  de program- 

mare, proces care ine de realizarea de noi func ionalit i ale aplica iei 
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Al-Mashari and Zairi (2000) sunt de p rere c  strategiile de management 
al schimb rii sunt esen iale în vederea unei bune implement ri a aplica iilor 
software pentru a evita reticen ele beneficiarilor. Aladwani (2001) face o 
apropiere între strategiile de implementare a unui ERP i strategiile de market 
considerând c  experien a acumulat  în marketing poate fi util  în procesul de 
implementare a unui soft pentru afaceri. Elementele de similitudine sunt legate 
de faptul a cele dou  perspective (i) reflect  un schimb între p r i, (ii) au acelea i 
elemente esen iale în procesul de schimb (vânz torul, cump r torul i produsul 
destinat schimbului, respectiv, vendorul de ERP, utilizatorul final de ERP i softul 
pentru afaceri-ERP) i (iii) c  ambele perspective se confrunt  cu fenomenul 
rezisten ei la schimbare. 

Tot mai multe companii furnizoare de solu ii software pentru afaceri se 
orienteaz  c tre companiile de dimensiuni mici i medii. Spre deosebire de 
companiile mari, companiile mici i medii nu dispun, de cele mai multe ori, de 
bugete mari alocare procesului de implementare. Adesea, ele recurg la solu ii 
mai ieftine oferite de furnizorii locali specializa i pe domeniul de activitate al 
companiilor beneficiare. Aceste solu ii au o perioad  mai redus  de 
implementare, de unde i pericolul ca anumite etape s  fie arse iar rezisten ele 
la implementare s  persiste. O serie de autori (Edward W.N. Bernroider, Nelson 
K. H. Tang1) consider  c  diferen ele observabile în cultura managerial  i 
organiza ional  atunci când compar m companiile mari cu cele medii i mici, 
trebuie s - i g seasc  un corespondent în strategii diferen iate, pe clase de 
companii, atunci când avem de-a face cu o ofert  de solu ii software pentru 
afaceri. Ceea ce r mâne de remarcat este c  nu dimensiunea companiei este 
r spunz toare pentru o eventual  implementare nereu it  cât mai degrab  
cultura organiza ional  ce caracterizeaz  compania în discu ie. Oricum, nici 
aceasta nu este r spunz toare în ultim  instan  ci maniera în care se reu e te 
un management al schimb rii2. 

Problema incluziunii, ori de câte ori vine vorba despre un software pentru 
afaceri (sau de o suit  de astfel de soft-uri dac  lu m în calcul i alte tipuri în 
afara de ERP de tipul CRM, SCM, BI), trebuie gândit  în raport cu succesul unei 
aplica ii software. Beneficiarii solu iei pentru întreprindere sunt nu doar utilizatori. 
                                                            
1 Vezi Bernroider, Edward W. N. and Tang, Nelson K. H., A Preliminary EmpiricaI Study of 

The Diffusion of ERP Systems in Austrian and British SMEs, Working Papers on Infor-
mation Processing and Information Management, Institute of Information Processing and 
Information Management, Vienna University of Economics and Business Administration. 
Nr./No. 03/2003. 

2 Bernroider i al ii (2003) g sesc c  la majoritatea managerilor companiilor mici i mijlocii, 
timpul alocat deciziei de selectare i implementare a solu iilor software este mai redus 
comparativ cu ceea ce se întâmpl  în companiile de dimensiuni mari, c  resursele (umane, 
financiare i materiale) de care dispun sunt limitate i c  structura mai flexibil  a acestor 
afaceri necesit  pachete software, la rândul lor, mai flexibile. Toate aceste elemente 
precizate în cazul companiilor mici i mijlocii cresc riscul ata at implement rii unei solu ii 
software pentru afaceri. 
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Ei sunt direct implica i în procesul de configurare a softului în func ie de nevoile 
afacerii. Succesul sistemelor ERP1, diferit de succesul implement rii, se refer  
la utilizarea unor astfel de sisteme pentru atingerea scopurilor pe care 
compania, ca structur  organiza ional , i le propune (organizational 
effectiveness). Prin urmare, a ap rut o distinc ie între succesul unei solu ii 
apreciat ca implementare i succesul unei solu ii a a cum apare el în percep ia 
beneficiarilor2. Succesul, în eles în primul sens, îl poten eaz  pe cel din urm . 
Exist  îns  aspecte care contribuie la succesul de implementare f r  a se reg si 
ulterior ca reper în aprecierea succesului solu iei în cel de-al doilea sens. De 
pild , respectarea bugetelor pentru implementare nu intr  în evaluarea 
satisfac iei utilizatorilor aplica iei de i este o component  de prim rang în 
aprecierea succesului în implementare. 

Scopul final al unei aplica ii software este acela de cre tere a eficacit ii 
cu care compania ca organiza ie reu e te s - i ating  obiectivele. Incluziunea 
personalului companiei, în principal, dar i a celor din afara ei dar care au un rol 
determinant în succesul afacerii (e.g. consumatori, furnizori) ine de 
surmontarea unei anume rezisten e manifeste ca urmare a unei insuficiente 
în elegeri a beneficiilor care ar putea s  rezulte de pe urma utiliz rii aplica iei 
software. Reducerea i eliminarea retincen elor depinde de strategiile de 
implementare aplicate. De nivelul de incluziune a p r ilor interesate depinde 
succesul aplica iei i felul în care afacerea urmeaz  s  se (re)structureze, 
calitatea ulterioar  a informa iei, etc. 

Un nivel mai ridicat de incluziune a personalului conduce la acumularea 
de cuno tin e mai rafinate despre structura organiza ional  în cauz , cuno tin e 
care se încorporeaz  în aplica ia software prin procesul de implementare. 
Gradul de incluziune se reflect  în impactul pe care o astfel de aplica ie o are la 
nivel individual, la nivelul grupurilor de lucru, la nivelul organiza iei în ansamblu. 

ERP-ul se afl  la confluen a dintre tehnic i business. Configurarea 
softului în func ie de necesit ile de business presupune din partea 
participan ilor la procesul de implementare o con tientizare a caracteristicilor 
afacerii pe domeniul de competen  al fiec ruia precum i dezvoltarea unei 
vederi prospective legat  de posibilit ile de dezvoltare i ameliorare ale 
proceselor de business. Practicile tacite trebuie s  primeasc  expresie i astfel 
s  intre în schimbul de informa ii legate de procesele de business, din ce în ce 
mai rafinate, între participan ii la procesul de implementare. Este adev rat c  

                                                            
1 Hamilton & Chervany, 1981; Myers et al.,1997; Gabie et al., 2003; Sedera & Tan, 2005 

(Ifinedo, Princely Emili; Enterprise Resource Planning Systems Success Assessment: An 
Integrative Framework, University of Jyv skyl , 2006). 

2 Boonstra sus ine c  implementarea unui sistem ERP poate fi influen at  de semnifica ia pe 
care p r ile implicate o ata eaz  sistemului ca atare. Implementarea unui ERP apare ca un 
câmp de negociere între p r ile interesate ale c ror tr s turi definitorii sunt puterea, legit-
imitatea i urgen a, (vezi Albert Boonstra, Information Systems as Redistributors of Power, 
Interpreting an ERP implementation from a stakeholder perspective). 



 

 

518 

solu iile de întreprindere de tipul ERP-ului, ca orice produs tehnic, se transmit 
independent de cultura economic  ( i nu numai) care st  în spatele producerii 
lui. Cu toate acestea, implementarea unui soft pentru afaceri trebuie pe de o 
parte s  in  cont de particularit ile (economice i nu doar) locale pentru a risipi 
barierele sub forma rezisten ei la implementarere, i, pe de alta, trebuie s  
impun  o reconsiderare a proceselor afacerii în cauz . 

La nivel teoretic, problema (e)incluziunii, cel pu in în una dintre 
dimensiunile sale, o g sim dezvoltat  în teoriile accept rii i utiliz rii tehnologiei 
aplicate sistemelor informatice. De pild , pentru a explica acceptabilitatea i 
utilizarea ERP-ului în cadrul unei companii putem recurge la modelul pentru 
acceptarea tehnologiei (Technology Acceptance Model � TAM) al Iui Davis 
(1989) sau la modelul revizuit al lui Venkatesh (2003), la Teoria unificat  a 
accept rii i utiliz rii tehnologiei (Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology � UTAUT1). 

Teoria unificat  a accept rii i utiliz rii tehnologiei are menirea de a ne 
ajuta s  identific m factorii r spunz tori pentru decizia în favoarea accept rii i 
utiliz rii unui soft pentru afaceri. Ipoteza de lucru a modelelor privind acceptarea 
de c tre utilizatori a tehnologie este aceea c  reac iile persoanelor la adresa 
utiliz rii tehnologiei informa iei determin  utilizarea în fapt a tehnologiei 
informa iei prin intermediul unei faze intermediare reprezentat  de constituirea 
inten iei de utilizare a tehnologiei informa iei (Venkatesh i al ii). 

Principiul de baz  al aplic rii acestor teorii ia procesul de implementare al 
unui soft pentru afaceri în cadrul companiei este acela c  angaja ii companiei 
ajung s  î i formeze o serie de credin e i atitudini cu privire la, s  spunem, ERP, 
i c  acestea vor avea un impact substan ial asupra form rii inten iilor de 

utilizare a softului pentru afaceri i, în consecin , vor determina utilizarea în fapt 
a ERP-ului. 

Pân  la modelul unificat privind acceptarea i utilizarea tehnologiei al lui 
Venkatesh au existat mai multe teorii cu aplicabilitate în domeniul sistemelor 
informatice capabile s  propun  factori relevan i, predictori ai inten iei de 
utilizare, care s  conduc  la explicarea comportamentului de acceptare i 
utilizare a tehnologiei, în cazul nostru, a soft-urilor pentru afaceri. 

O simpl  trecere în revist  a modelelor privind acceptarea i utilizarea 
tehnologiei, i care au precedat modelul unificat al lui Venkatesh pune în 
eviden  introducerea în cadrul acestor modele a tot mai multor constructe de 
baz  care s  prezic  inten ia de utilizare. Astfel, (1) Teoria ac iunii ra ionale 
(TRA) propune dou  constructe de baz : atitudinea fa  de comportament care 
are în vedere sentimentele pozitive sau negative la adresa comportamentului 
urm rit (Fishbein i Ajzen, 1975) i norma subiectiv  legat  de percep ia 

                                                            
1 Modelul lui Venkatesh încearc  s  integreze constructe provenind din opt modele anterioare 

în cadrul a patru costructe ca determinând în mod direct i semnificativ inten ia sau 
utilizarea tehnologiei 
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persoanei c  cei mai mul i oameni importan i pentru ea cred c  trebuie aplicat 
sau nu un anume comportament (Fishbein i Ajzen, 1975). (2) Modelul de 
acceptare a tehnologiei (TAM), de i într-o form  extins  introduce în model 
norma subiectiv  din TRA, opereaz  în principiu cu utilitatea perceput 1 (gradul 
în care sistemul îmbun t e te performan ele la locul de munc  � Davis, 1989) 
i u urin a resim it  în utilizarea tehnologiei2. Al treilea model, (3) modelul 

motiva ional (MM), opereaz  cu motivarea extrinsec  i cu motivarea intrinsec  
drept constructe de baz . Motivarea extrinsec , spre deosebire de cea 
intrinsec , stimuleaz  acceptarea tehnologiei în baza unor rezultate valorizate 
distinct de activitatea în sine, de felul performan elor la locul de munc , 
promov ri, pl i suplimentare (Davis, 1992). (4) Teoria comportamentului 
planificat3 (TPB) reprezint  o extindere a TRA, ad ugând controlul 
comportamental perceput printre constructele de baz . Acesta din urm  trimite 
c tre �dificultatea sau u urin a percepute în exersarea unui anume 
comportament� (Ajzen, 1991) sau c tre �percep ia constrângerilor interne sau 
externe care se pot exercita asupra acelui comportament� (Taylor i Todd, 
1995). Combinarea predictorilor din TPB cu utilitatea perceput  din TAM a 
condus la apari ia unui (5) model hibrid între TAM i TPB. 

Începând cu (6) modelul de utilizare al PC-ului4 (MCPU-Thompson i al ii, 
1991) num rul constructelor cre te semnificativ: adecvarea tehnologiei la 
specific rile postului (job-fit) sau gradul în care cineva crede c  utilizând 
tehnologia poate cre te performan ele la locul de munc ; complexitatea 
(dificultatea la în elegere i utilizare), consecin ele pe termen lung, afectul 
(re)sim it fa  de utilizarea tehnologiei, factorii sociali, condi iile stimulative5 
(factorii obiectivi din mediul economic respectiv despre care observatorii pot 
spune de comun acord c  înlesnesc realizarea unui act). (7) Teoria de difuziune 
a inova iei6 (IDT) dezvoltat  de Moore i Benbasat (1991) î i are r d cinile în 
teoria difuziunii inova iilor a lui Everett M Rogers, pe care o aplic  în contextul 
sistemelor informatice. Moore i Benbasat (1991) fac apel la urm toarele 
constructe: avantajul relativ (în ce m sur  o inova ie este mai bun  decât cea a 
altor competitori pe pia ), u urin a la utilizare, imaginea (capacitatea de a 
îmbun t i imaginea sau statutul în sistemul social), vizibilitatea (gradul în care 
cineva poate vedea i pe al ii folosind acel sistem), compatibilitatea cu valorile, 
nevoile i experien ele trecute ale beneficiarilor poten iali, demonstrabilitatea 
rezultatelor (în ce m sur  rezultatele ob inute prin utilizarea tehnologiei sunt 
observabile i comunicabile), voluntariatul la utilizare. În cele din urm , (8) 

                                                            
1 Perceived Usefulness. 
2 Perceived Ease of Use. 
3 Theory of Planned Behavior. 
4 Model of PC Utilization. 
5 Facilitating conditions. 
38 Innovation Diffusion Theory. 
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Teoria cognitiv  social 1-SGT (Compeau i Higgins, 1995) reprezint  o 
extindere a cercet rilor realizate de Bandura (1986) care pleca de la un model 
al interac iunii dintre factorul personal, comportament i mediul înconjur tor în 
explicarea manierei în care comportamentul uman poate fi schimbat ca urmare 
a determin rilor reciproce între cei trei termeni considera i. Constructele la care 
face referire modelul realizat de Compeau i Higgins sunt urm toarele: 
a tept rile legate de performan 2 (la locul de munc ), performan ele personale3 
(legate de stima de sine i sentimentul realiz rii de sine), eficacitatea4 persoanei 
(judecata asupra abilit ii cuiva de a utiliza tehnologia în realizarea unei sarcini 
anume de serviciu), afect, anxietate. 

Modelul lui Venkatesh utilizeaz  patru constructe (înr d cinate în 
constructele modelelor anterioare) c rora le confer  rol determinant pentru 
configurarea comportamentului a teptat în raport cu tehnologia în discu ie. 
Acestea sunt: performan a a teptat 5 (cât de mult crede cineva c  utilizarea 
sistemului informatic îl ajut  sa ating  performan e la locul de munc ), efortul 
a teptat6 (m soar  u urin a în utilizarea sistemului), influen a social 7 (face 
trimitere c tre percep ia pe care poten ialul utilizator de sistem informatic o are 
asupra faptului c  i alte persoane importante cred c  el sau ea ar trebui s  
utilizeze acel sistem informatic) i condi iile stimulatoare8 (gradul în care cineva 
crede c  infrastructura organiza ional  i tehnic  are menirea de a sprijini 
utilizarea sistemului). Genul persoanelor (M/F), vârsta, experien a i 
voluntariatul la utilizare mediaz  impactul factorilor determinan i, mai sus 
preciza i, asupra inten iei comportamentale i asupra comportamentului. 

S  presupunem c  strategiile formulate plecând de la aceste modele nu 
dau roade. Angaja ii se pot afla în situa ia de a nu considera relevan i to i factorii 
cuprin i în cadrul unei teorii. De aceea, credem c  se impune ca pe parcursul 
procesului de implementare a softului pentru afaceri, angaja ii (ca poten iali 

                                                            
1 Social Cognitive Theory. 
2 Outcome Expectations-Performance. 
3 Outcome Expectations-Personal. 
4 Self-efficacy. 
5 Constructele din modelele anterioare care conduc c tre constructul performan a a teptat  

sunt: utilitatea perceput  (TAM/TAM2, modelul combinat TAM-TPB); motiva ia extrinsec  
(Modelul motiva ional) constructul �job-fit� sau cum sunt îmbun t ite performantele 
individuale la locul de munc  prin intermediul sistemului informatic (MPCU); avantajul relativ 
(IDT), rezultatul a teptat (SCT). � Venkatesh, Modelul UTAUT, 2006. 

6 R d cinile acestui construct Venketesh (2006) le vede în: u urin a perceput  la utilizare 
(TAM/TAM2); complexitatea (MPCU) i u urin a la utilizare (IDT). 

7 Constructele asem n toare în modelele anterioare sunt: norma subiectiv  (TRA, TAM2, 
TPB, modelul combinat TAM-TPB), factorii sociali (MPCU) i imaginea (IDT) � vezi modelul 
UTAUT, Venkatesh. 2006. 

8 Constructele similare sunt: controlul comportamental perceput care reflect  constrângerile 
interne i externe asupra comportamentului (TPB, modelul combinat TAM-TPB): condi iile 
stimulatoare (MPCU) i compatibilitatea (IDT) � vezi modelul UTAUT, Venkatesh, 2006. 
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utilizatori) s  identifice factorii care ar putea avea un impact (inhibitor sau 
stimulator) asupra lor sub aspectul accept rii i utiliz rii ERP-ului i s -i 
ordoneze în func ie de intensitatea acestui impact. Acest demers reflect  un fel 
de a fi prins în activitatea companiei i în acela i timp reclam  o obiectivare din 
partea angaja ilor. Un principiu al unei implement ri reu ite spune ca nu este 
indicat  trecerea c tre o faz  superioar  de implementare pân  când nu sunt 
întrunite condi iile pentru acceptarea i punerea în aplicare a celor stabilite în 
fazele anterioare, pân  când angaja ii nu sunt preg ti i pentru a trece la o faz  
nou . Prin urmare, pentru a se realiza un mediu favorabil implement rii, 
accept rii i utiliz rii softului pentru afaceri, ar fi indicat, poate, s  se înceap  cu 
strategii care vizeaz  factorii (inhibitori) care conduc la dezvoltarea celei mai 
reduse rezisten e la implementarea softului pentru afaceri (rezisten  resim it  
totu i ca semnificativ ) i respectiv a factorilor (stimulativi) cu cea mai ridicat  
putere în a asigura o atmosfer  propice accept rii i utiliz rii tehnologiei. 

Cum se traduce aceast  presupozi ie a modelului cum c  formularea unei 
inten ii comportamentale antreneaz  comportamentul efectiv în sensul indicat 
de inten ia comportamental ? Un r spuns simplu ar fi c  angaja ii (care r spund 
cerin elor modelului) ce- i desf oar  activitatea în cadrul companiei au o 
determinare puternic . Aceast  determinare o reg sim i în recunoa terea de 
c tre angaja i a factorilor relevan i, cu impact la nivel individual, i prin ordinea 
pe care angaja ii o stabilesc între ace tia sub aspectul temerilor lor legate de 
acceptarea i utilizarea softului pentru afaceri. 

Ce se întâmpl  în cazul în care dup  formularea i aplicarea acestor 
strategii cei care r spund de implementarea softului nu ob in rezultatul scontat: 
anume un comportament favorabil la adresa softului pentru afaceri? În primul 
rând, trebuie s  aib  în vedere dac  nu cumva compania are o problem  care 
nu ine efectiv de implementarea propriu-zis  ci este mai degrab  legat  de o 
insatisfac ie general  i atunci trebuie lucrat la filosofia companiei pentru a ridica 
nivelul de con tientizare al angaja ilor cu privire la obiectivele companiei pentru 
a le integra pe acestea din urm  printre obiectivele personale. Apoi, nu este 
exclus ca implementatorul s  se confrunte cu o situa ie în care factorii identifica i 
ca relevan i de c tre angaja i s  fie mai pu ini ca num r decât cei preciza i în 
modelul de la care se pleac  i atunci se poate confrunta cu o situa ie în care 
angaja ii resimt o barier  la utilizarea tehnologiei, pe care îns  nu o pot explicita 
cu claritate. Ei se afl  în situa ia de a nu putea s  precizeze sursa inhibi iei fa  
de utilizarea tehnologiei. De aceea este nevoie de o strategie de con tientizare 
a ac iunii factorului inhibitor, necon tientizat pân  în acea faz , urmat  de o 
strategie de diminuare a rezisten elor la utilizarea tehnologiei, în cazul nostru, a 
softului pentru afaceri. 

Problema (e)incluziunii poate fi tratat  la nivelul companiilor în cazul 
implement rilor soft-urilor pentru afaceri recurgând la modelele i teoriile care 
privesc acceptarea tehnologiilor de c tre angaja i. De incluziunea tuturor p r ilor 
interesate din cadrul unei structuri organiza ionale de felul companiei depinde 
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succesul implement rii i al produsului software pentru afaceri. Softul pentru 
afaceri are un impact direct nu doar asupra persoanelor, luate individual ci i 
asupra grupurilor de lucru ori asupra organiza iei în ansamblul s u. Suitele de 
aplica ii software nu vizeaz  îns  doar pe angaja ii firmei beneficiare de soft ci 
i clien ii i furnizorii companiei în cauz . 

Într-o analiz  comparativ  a modelelor pentru m surarea succesului ERP-
ului, Ifinedo (2006) pune în eviden a faptul c , spre deosebire de modelul 
configurat de DeLone & McLean (1992) în care calitatea sistemului informatic 
(SQ) i calitatea informa iei (IQ) antrenau, ca un pas intermediar, utilizarea i 
satisfac ia utilizatorului final dup  care urmau impactul la nivel individual (II) i 
impactul la nivelul organiza iei (OI) tendin a modelelor ulterioare a fost de scoate 
din aceste modele constructele utilizare i satisfac ia utilizatorului final ca fiind 
mult prea cuprinz toare. Astfel, modelul de m surare a succesului ERP propus 
de Gabie i al ii (2003) re ine doar SQ, IQ, II i OI drept constructe de referin  
ale modelului. Mai mult, s-a conturat ideea includerii în modelele de m surare a 
succesului ERP a influen elor contextuale1. 

Aceast  evolu ie a modelelor de m surare a succesului ERP trebuie, din 
nou, pus  în leg tur  cu realitatea practic  a implement rilor în care beneficiile 
scontate s-au l sat a teptate. Pentru implementarea unei tehnologii la nivelul 
companiei i reducerea rezisten ei la utilizarea tehnologiei se pot distinge mai 
mul i pa i. Con tientizarea acestor pa i i respectarea lor pot explica într-o 
oarecare m sur  (in)succesul unor proiecte IT. Dificult ile apar acolo unde 
trebuie distins între utilizarea tehnologiei i utilizarea tehnologiei în beneficiul 
proceselor de business. Ifinedo (2006) apreciaz  c  cele mai bune surogate 
pentru aprecierea succesului unui sistem informatic de tipul ERP ar fi calitatea 
sistemului i impactul asupra organiza iei. Ifinedo (2006) propune un model 
extins de m surare a succesului ERP fundamentat tot pe modelul DeLone & 
McLean (1992) incluzând drept constructe de referin : calitatea vânz torului de 
system/consultant, calitatea sistemului, calitatea informa iei, impactul la nivel 
individual, impactul la nivelul grupului de lucru, impactul la nivel organiza ional. 

Ori de câte ori vorbim despre incluziune prin prisma modelelor i teoriilor 
accept rii individuale a tehnologiei nu trebuie s  avem în vedere strict 
dimensiunea tehnic  a unor atare implement ri. Simpla implementare a unui soft 
pentru afaceri nu conduce în mod automat la beneficiile scontate. Impactul 
implement rii trebuie s  se reg seasc  la nivelul culturii companiei, la nivelul 
modului în care se regânde te structurarea afacerii. De aici i rolul determinant 
al managementului schimb rii. Strategiile de implementare trebuie s  in  cont 
de receptarea diferit  a softului pentru afaceri de c tre angaja i, manageri sau 
de c tre diversele grupuri interesate. Nu este suficient îns  ca aceste strategii 

                                                            
1 DeLone i McLean (1992), Saunders i Jones (1992), Myers i al ii (1997), Ballantine i al ii 

(1997) � vezi Princely Emili Ifinedo, Enterprise Resource Planning Systems Success 
Assessment: An Integrative Framework, University ofJyv skyl , (2006). 
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s  fie în acord cu modelele i teoriile accept rii individuale a tehnologiei. 
Con inutul acestor strategii trebuie s  conduc  la schimbarea paternului în 
interiorul c ruia angaja ii î i asum  responsabilit i i privesc afacerea în cauz . 

În rezumat, ceea ce am urm rit în cadrul acestui capitol a fost o reconsid-
erare, în prima parte, a cadrului conceptual în care trebuie gândit  (e)incluziunea/ex-
cluziunea. Am ar tat cum poate fi gândit  incluziunea la nivelul unei companii în 
cadrul procesului de implementare a unui soft pentru afaceri, nu negativ, din prisma 
excluziunii unei categorii de persoane, ci pozitiv, prin prisma constituirii unei con-
strângeri pentru incluziune în vederea amelior rii caracteristicilor softului. În partea 
a doua au fost discuta i câ iva factori r spunz tori pentru apari ia rezisten ei la im-
plementare. Partea a treia a fost dedicat  trecerii în revist  a principalelor constructe 
din cadrul modelelor privind acceptarea i utilizarea tehnologiei. Implementarea sof-
tului pentru afaceri nu este îns  doar un simplu element tehnic. Strategiile care 
urm resc acceptarea i utilizarea solu iilor de întreprindere trebuie s  conduc  la o 
reconsiderare a modului de a face afaceri. F r  aceast  dimensiune a succesului, 
procesul de implementare ca atare nu î i atinge obiectivele. Dac  modelele ac-
cept rii i utiliz rii tehnologiei, în cazul nostru al ERP-ului reflect  problemele legate 
de realizarea (e)incluziunii în primul sens, reconfigurarea proceselor de business 
dau seam  despre realizarea incluziunii în al doilea sens. Cum implementarea este 
un proces continuu este necesar ca atât procesele de business s  r spund  cer-
in elor i limit rilor softului dup  cum acesta din urm  trebuie adus la zi pentru a ine 
pasul cu procesele economice în schimbare. Ad ugarea de extensii de tipul CRM 
sau SCM repune pe tapet problema incluziunii sub forma definirii tuturor p r ilor in-
teresate, p r i care pot influen a procesul de implementare i care la rândul lor sunt 
influen ate ca urmare a acestei implement ri. 

II. 2. EFECTELE UTILIZ RII SOLU IILOR DE E-BUSINESS 
ASUPRA PERFORMAN EI ECONOMICE A FIRMELOR 

 
În condi iile în care competi ia acerb  pe pia  cere întreprinderilor s  

devin  mai competitive, adoptarea i integrarea tehnologiilor i solu iilor 
inovative în cadrul unei companii pot face diferen a dintre o întreprindere 
câ tig toare sau una perdant  în fa a unei continue lupte de îmbun t ire a 
performan elor economice. Astfel, �companiile inteligente� sunt acelea care 
utilizeaz  la maxim noile tehnologii ale informa iei i solu iile de afaceri bazate 
pe Internet în vederea sporirii profitului i productivit ii, reducerii costurilor i 
expansiunea c tre noi pie e i oportunit i. 

Implementarea noilor tehnologii ale informa iei i telecomunica iilor (TIC) 
i investi iile complementare acestora, creeaz  premisele inov rii, iar acest lucru 

este asociat cu o cre tere a profitului în cazul unei companii. Cu alte cuvinte, 
firmele inovative pot ob ine mai u or cre tere economic  decât firmele 
neinovative. Rezultatele empirice surprinse de e-Business Watch1 au indicat 
                                                            
1 The European e-Business Report 2006/2007, European Commission. 
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faptul c  firmele inovative înregistreaz  mult mai frecvent cre teri ale profitului 
decât firmele neinovative. 

 

 
 

Din graficul 14 se poate observa c  atât inovarea produselor, cât i 
inovarea proceselor de afaceri folosind instrumente TIC, au avut cel mai mare 
impact în privin a cre terii i cel mai mic impact asupra sc derii profitului 
companiilor. 

Totodat , rela ia dintre utilizarea TIC i profitabilitate este mai complex  
i depinde i de al i factori precum momentul efectu rii investi iei în compara ie 

cu firmele concurente precum i de reac ia firmelor concurente de pe pia . 
Astfel, putem afirma c  nu se poate stabili o rela ie general-valabil  între 
utilizarea TIC i cre terea profitabilit ii, deoarece aceasta depinde în mod 
esen ial de mediul specific concuren ial al fiec rei firme în parte. 

De i este dificil de cuantificat, este general acceptat  influen a pozitiv  a 
TIC asupra productivit ii muncii. Totodat , leg tura dintre investi iile TIC i 
productivitate este indirect , m sura efectelor pozitive depinzând de investi iile 
complementare în inovare i capital uman. 
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Din graficul 15 se poate observa c  în toate etapele implement rii celor 7 
solu ii de e-business1, firmele inovatoare ob in cre teri de productivitate. Aceste 
rezultate sugereaz  faptul c  utilizarea intens  a TIC coroborat  cu activitatea 
inovatoare are consecin e pozitive asupra cre terii productivit ii la nivelul firmei. 

 

                                                            
1 E-înv are, Planificarea Resurselor întreprinderii, Managementul Lan ului de Oferta, 

Managementul Cunoa terii, Managementul Rela iei cu Clien ii, Vânz ri i Cump r ri on-
line. 
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Conform teoriei economice, efectul utiliz rii TIC în cadrul unei companii 
asupra for ei de munc , depinde de for a relativ  a dou  efecte adverse, i 
anume: pe de o parte utilizarea TIC genereaz  inovare care poate rezulta într-o 
cre tere a produc iei i implicit o cre tere a necesarului for ei de munc ; pe de 
alt  parte, cre terea productivit ii care urmare a implement rii solu iilor 
inovative poate implica faptul c  un anumit nivel al produc iei se poate atinge cu 
o utilizare mai redus  a for ei de munc . Cu toate acestea, graficul anterior ce 
prezint  date empirice ne relev  faptul c  exist  o corelare pozitiv  între 
inovarea bazat  pe TIC i cre terea ocup rii for ei de munc . Mai mult, utilizatorii 
mai avansa i de TIC au mult mai multe anse s  sporeasc  gradul de ocupare 
decât cei mai pu in avansa i. Totodat , firmele cu o mare pondere a angaja ilor 
absolven i de înv mânt superior tind s  se afle în categoria celor mai avansa i 
utilizatori de TIC, astfel sporindu- i, de asemenea, ansele de a cre te gradul 
de ocupare în cadrul firmei, avantajul competitiv al firmei, sporind exponen ial 
fa  de firmele concurente care nu utilizeaz  aceste solu ii de e-business. 

În ceea ce prive te România, în ultimii ani s-a înregistrat o evolu ie pozitiv  
a num rului firmelor care utilizeaz  solu ii de e-business. De i aceast  evolu ie 
pozitiv  pentru România este un pas înainte, comparativ cu media UE25 ne 
situ m mult în urm . 

În ceea ce prive te comer ul electronic, la nivelul anului 2004 în România 
numai 2,2% din firme primeau comenzi pe Internet în timp ce media european  
era de 13,9%, iar în ceea ce prive te ponderea firmelor care achizi ionau on-line 
România înregistra 1,9 procente fa  de 37,9% media UE25. Desigur, evolu iile 
din ultimii ani au redus acest handicap îns  ne afl m în continuare sub media 
european . 
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În ceea ce prive te solu iile de e-business, tot mai multe firme apeleaz  la 
utilizarea unor procese integrate de afaceri, precum Planificarea Resurselor 
întreprinderii, Managementul Rela iei cu Clien ii etc. Înregistrând rezultate bune 
comparativ cu media UE25, în timp ce la capitolul utiliz rii serverelor securizate 
i folosirea semn turii digitale pentru autentificare ne pozi ion m mult sub media 

european . 

Modelarea solu iilor de e-business ca urmare a exigen elor 
consumatorilor 

Odat  cu remodelarea atitudinii companiilor vizavi de noile tehnologii 
informa ionale, are loc i o remodelare a preferin elor i exigen elor 
consumatorilor. Astfel, consumatorii de servicii electronice sunt din ce în ce mai 
bine informa i i cer mai mult de la furnizorii de servicii. Un studiu recent al 
Datamonitor arat  c  sectorul e-business risc  s  piard  3.2 mld. USD din cauza 
unor servicii cu clien ii neadecvate pe site-urile lor. Companiile care fac afaceri 
online trebuie s  vad  leg tura dintre serviciul clien i i vizitele repetate pe site. 
Conform datelor furnizate de Forrester Research1, 42% din cump r torii care 
utilizeaz  servicii on-line cu clien ii i-au îndreptat aten ia c tre alte site-uri din 
cauza nemul umirii fa  de serviciile primite. De asemenea, s-a observat 
tendin a clien ilor mul umi i de a se concentra asupra unui singur furnizor, 
activitatea aceasta devenind rutin  în cele din urm , pân  în momentul în care 
furnizorul nu mai poate acoperi nevoile sau exigen ele consumatorului. În plus, 
consumatorii fideli vor recomanda i altora furnizorul preferat de ei. De exemplu, 
în cazul eBay, unul din liderii comer ului electronic, mai mult de jum tate din 
clien i provin din recomand rile celorlal i clien i. 

De i poten ialul e-business-ului dep e te grani ele unei afaceri 
obi nuite, companiile trebuie s  se dezvolte foarte mult pe latura de 
promptitudine în rela iile cu clien ii, deoarece a tept rile acestora în condi iile 
derul rii unei afaceri de acest tip exced exigen ele clien ilor ce apeleaz  afaceri 
obi nuite. Astfel, este foarte important ca în cazul derul rii unei aplica ii de e-
business s  fie dezvoltat  i partea de management care st  în spatele inov rii 
tehnologice. Altfel spus, probleme precum incapacitatea de a contacta serviciul 
de rela ii clien i, întârzierea primirii unui r spuns ca urmare a complet rii unui 
formular de comand , întârzierile sau pierderea eviden ei comenzii, pot afecta 
serios succesul unei companii care utilizeaz  solu ii de e-business. 

În cazul derul rii unei afaceri on-line, s-a constat c  nu neap rat pre ul 
mic al produselor sau serviciilor, poate asigura succesul, ci mai degrab  
calitatea serviciilor. Astfel, rezultatele unui studiu realizat de compania 
Accenture2 au ar tat c  80% din aproape 1000 de clien i institu ionali pun pe 
primul loc un brand puternic i un serviciu de rela ii cu clien ii de n dejde în 

                                                            
1 Houck, J.B. �The E-service emergency�, 2001. 
2 Clark P. �Online service flunks, B to B�, May 28, 2001. 
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detrimentul pre ului sc zut, în condi iile în momentul în care decid cu cine s  
fac  afaceri on-line. 

Un sondaj realizat în rândul consumatorilor de produse de lux ce utilizeaz  
mijloace on-line de cump rare, a relevat importan a acordat  de clien i în mod 
special unui serviciu eficient de rela ii cu clien ii1. Folosind un etalon de la 1 la 5, 
exprimând gradul de importan  acordat anumitor tipuri de servicii utilizate în 
cadrul afacerilor online, majoritatea au acordat cea mai mare importan  în 
alegerea partenerului de afaceri, serviciului de rela ii cu clien ii, acordându-se 
un punctaj de 4,5 în evaluarea importan ei. Cu alte cuvinte, satisfac ia unui client 
într-o astfel de afacere depinde de num rul i calificarea personalului care 
trebuie s  ac ioneze din momentul plas rii unei comenzi. De regul , clien ii 
renun  la activitatea on-line dac  devin frustra i în timp ce navigheaz  pe un 
site, încearc  s  plaseze o comand  sau nu li se r spunde la cererile solicitate 
prin intermediul e-mailului. 

Modalit i de îmbun t ire a calit ii serviciilor online 
De i noua er  a tehnologiei informa iei i comunica iilor poate crea 

orizonturi alt dat  de neimaginat pentru companiile care utilizeaz  instrumente 
de e-business, fundamentele e-marketingului în aceste condi ii sunt similare 
marketingului tradi ional, i anume, orientarea c tre satisfacerea exigen elor 
clientului. Având în vederea dimensiunea net superioar  a informa iilor oferite 
prin intermediul serviciilor de e-business, structurarea acesteia astfel încât pe 
parcursul tuturor etapelor de navigare a site-ului de c tre un client, informa iile 
s  fie la îndemâna acestuia, clare, detaliate i complementare pe tot parcursul 
ciclului de vânzare, pân  la asigurarea serviciilor post-vânzare. Astfel, 
principalele elemente de urm rit în vederea îmbun t irii serviciilor de e-
business oferite sunt urm toarele: 

� Informa iile prezentate trebuie s  fie structurate astfel încât s  vin  în spri-
jinul principalului serviciu ofertat de c tre companie. Astfel, folosind ex-
emplul unei magazin on-line, serviciul principal ar fi postarea informa iilor 
cu privire la noile produse i recomand ri privind oferta. 

� Accesul c tre conturile proprii sau mijloacele de contactare a furnizorului 
trebuie s  fie foarte facil. Astfel, se recomand  lejeritatea acces rii datelor 
de contact, astfel sugerându-se transparen a i disponibilitatea firmei de a 
oferi asisten  clien ilor; 

� Personalizarea pe cât posibil a op iunilor clientului fie prin utilizarea 
contului propriu sau a altor servicii disponibile ca urmare a prezent rii unor 
op iuni personale a utilizatorului; 

                                                            
1 Zimmerman, A, �E-Commerce: selling strategies � web design: keep it simple � luxury 

retailers still haven�t leamed an important lesson from their Web sites: glitz is great, but not 
online�, 2002. 
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� Promptitudinea de a r spunde solicit rilor clien ilor, fie acestea cereri 
adresate prin e-mail. Conform unui studiu realizat de Jupiter Research, 
mai bine de jum tate din consumatori se a teapt  ca furnizorii s  
r spund  solicit rilor lor în maxim 6 ore, îns  numai 29% dintre comerci-
an ii on-line se i conformeaz  acestor a tept ri. 

� Navigarea site-ului trebuie s  fie u urat  prin prezentarea link-urilor prin-
cipale în mod vizibil, asigurându-se un u or acces i revenire în cadrul 
meniului principal precum i a paginii principale. 

� Asigurarea utilizatorului c  informa iile prezentate i schimbate în cadrul 
site-ului sunt clare, adev rate i securizate. Pentru îmbun t irea credibil-
it ii serviciilor furnizate în rela ia cu clien ii, utilizatorii de servicii de tip e-
business trebuie s  in  cont de urm toarele elemente: 

 Relevarea informa iilor precum loca ia fizic  în care sunt produse 
bunurile, incluzând adres , num r de telefon, scopul i misiunea com-
paniei, trebuie s  se fac  în mod clar i vizibil; 

 S  se fac  distinc ia clar  între informa ia furnizat , tiri i publicitate. 
Sponsorii vor fi men iona i separat, creându-se link-uri distincte c tre 
ace tia; 

 Asigurarea transparen ei asupra rela iilor financiare dintre furnizor i 
cump r tor (utilizator), în cazul în care acestea afecteaz  costurile 
acestuia din urm . Toate taxele i comisioanele aferente serviciilor 
prestate trebuie stipulate clar i la vedere; 

 Orice informa ie eronat  postat  pe site trebuie corectat  cât mai 
repede i solu ionate cazurile ce prezint  urm ri ale prezen ei in-
forma iei eronate; 

 Politica de confiden ialitate a informa iilor schimbate pe site trebuie 
men ionat  clar pentru ca utilizatorul s  fie informat cu privire la modul 
în care vor fi utilizate informa iile personale ale acestuia. 

 
 



 

 

CONCLUZII 

De i nu se poate face o corela ie universal valabil  între adoptarea i 
implementarea solu iilor de e-business i cre terea performan elor economice 
ale unei firme, fie exprimat  în termeni de profit, productivitate sau ocupare a 
for ei de munc , rezultatele empirice atest  faptul c  performan e economice 
deosebite s-au înregistrat cu prec dere de c tre companiile intensive în TIC. 
Comisia European  pune foarte mult accentul pe rolul fundamental al inov rii 
asupra sporirii competitivit ii firmelor în contextul unui mediu puternic 
concuren ial. Dup  cum am prezentat anterior, în multe cazuri, implementarea 
solu iilor de e-business în cadrul firmelor a determinat în sine un proces de 
inovare, fapt care a condus la diverse efecte pozitive asupra performan ei 
companiilor. Deseori, rezultatele cele mai însemnate au fost de partea marilor 
companii care au resim it mai pu in costurile implement rii solu iilor integrate de 
e-business comparativ cu firmele mici, care de i p strând propor iile în privin a 
complexit ii sistemului de implementat, fac un efort financiar mai mare pentru 
acoperirea investi iilor. De aceea, la nivelul Uniuni Europene se pune accentul 
adopt rii i implement rii solu iilor de e-business mai ales de c tre IMM-uri care 
sunt considerate motorul cre terii economice i care, ca urmare a inov rii ar 
putea antrena o serie de efecte economice benefice în vederea sporirii nivelului 
de trai. 

Pe lâng  dificult ile de natur  economic  ce stau în calea adopt rii i 
implement rii celor mai bune solu ii de e-business de c tre firme, acestea 
trebuie s  in  pasul i cu continua modificare a preferin elor i exigen elor 
consumatorilor, precum i cu continua barier  a �criminalit ii electronice�. 

De i exist  riscuri în efectuarea acestui pas c tre inovare, beneficiile 
poten iale exced riscurile, astfel încât num rul utilizatorilor de solu ii de e-
business va cre te semnificativ în perioada urm toare precum i performan ele 
companiilor intensiv utilizatoare de astfel de solu ii. 
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ANEXE 

Anexa 1 
Ini iativa 2010 

Ini iativa i2010 � O societate informa ional  european  pentru cre tere i 
ocupare � a fost lansat  de c tre Comisia European  la 1 iunie 2005 pentru a 
r spunde provoc rilor societ ii informa ionale i sectoarelor media pân  în 
2010. Ini iativa promoveaz  o economie digital  competitiv  i subliniaz  rolul 
TIC (tehnologia informa iilor i comunica ii) ca motor al incluziunii i calit ii vie ii. 
Instrumentele utilizate pentru dezvoltarea economiei digitale sunt legate de 
cadrul de reglementare, cercetare i parteneriate cu grupurile de interes.1 

2010 reprezint  o ini iativ  substan ial  urmare a Strategiei Lisabona 
revizuite i ca atare se înscrie în efortul de cre tere a eficien ei economice printr-
o mai larg  utilizare a TIC. Obiectivele i2010 pot fi grupate în trei a a numi i 
piloni: 

1) Crearea unui Spa iu European al Informa iei, care s  promoveze o pia  
intern  deschis  i competitiv  pentru societatea informa ional  i industria 
media prin: 

 Revizuirea cadrului de reglementare a comunica iilor (2006), inclusiv 
definirea unei strategii privind managementul spectrului de comunica ii. 

 Crearea unui cadru consistent privind pia a conex  societ ii 
informa ionale i serviciilor media. 

 Sus inerea în continuare a cre rii i circula iei con inutului digital 
European 

 Definirea i implementarea unei strategii pentru un Spa iu European 
Informa ional sigur (2006). 

 Identificarea i promovarea unor ac iuni concrete privind asigurarea 
interoperabilit ii, în special referitoare la managementul drepturilor 
digitale. 

2) Cre terea investi iilor în inovare i cercetare TIC, urm rindu-se: 
 Cre terea cu 80% a cheltuielilor comunitare cu cercetarea TIC pân  în 

2010 i încurajarea statelor membre de a adopta aceea i m sur . 
 Introducerea TIC printre pilonii strategici ai cercet rii în FP7. 
 Lansarea unor ini iative orientate c tre r spunsuri la blocaje tehnologice 

i organiza ionale bine definite. 
 Definirea unor m suri complementare de încurajare a investi ilor private 

în cercetarea i inovarea TIC. 
 Realizarea unor propuneri concrete privind societatea informa ional  

incluziv  în cadrul Ghidului Strategic Comunitar privind coeziunea. 

                                                            
1http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/introduction/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/introduction/index_en.htm.
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 Definirea unor politici de e-business având ca int  înl turarea barierelor 
tehnologice, organiza ionale i legale în adoptarea TIC în special de c tre 
IMM. 

 Dezvoltarea unor instrumente care s  sus in  noile modele de inovare în 
firme i adaptarea la noile abilit i. 

3) Îmbun t irea incluziunii, a accesului public la servicii i a calit ii vie ii 
prin utilizarea TIC, prin: 

 Elaborarea unui ghid privind e-accesibilitatea i accesul la broadband 
(2005). 

 Propunerea unei ini iative europene privind e-incluziunea (2008). 
 Adoptarea unui Plan de Ac iune privind e-Guvernarea i a unor orient ri 

strategice privind serviciile publice TIC (2006). 
 Lansarea unor proiecte demonstrative pentru a testa la scar  

opera ional  solu ii tehnologice, legale i organizatorice pentru a serviciile 
publice on-line (2007). 

 Lansarea a trei ini iative legate de cre terea calit ii vie ii sub impactul 
TIC (2007). 

Punerea în practic  a acestor obiective presupune trei niveluri de ac iune, 
respectiv:1 

a) La nivelul Comisiei Europene 
 Dezvoltarea i actualizarea cadrului de reglementare pentru comunica iile 

electronice, societatea informa ional  i media pentru a exploata 
poten ialul pie ei interne. 

 Utilizarea instrumentelor financiare pentru a stimula investi iile în 
cercet ri strategice i de a dep i blocajele cre terea inovarea TIC. 

 Sus inerea politicilor privitoare la e-incluziune i calitatea vie ii. 
b) Statele membre prin Programele Na ionale de Reform  trebuie s - i 

defineasc  priorit i ale societ ii informa ionale în acord cu Ghidul Integrat 
pentru cre tere i ocupare, în special a celor privind adoptarea TIC, 
infrastructura TIC, educa ia i ocuparea TIC. Prin aceste programe statele 
trebuie s  asigure: 

 Transpunerea reglement rilor privind convergen a digital  cu accent pe 
dechiderea pie elor. 

 Cre terea bugetului alocat cercet rii TIC. 
 Dezvoltarea unor servicii publice TIC moderne i interoperabile. 
 Utilizarea cererii sectorului public ca impuls pentru inovarea în TIC. 
 Adoptarea unor inte ambi ioase pentru dezvoltarea societ ii 

informa ionale la nivel na ional. 

                                                            
1 Cf. Comisia European , i2010 � A European Information Society for growth and 

employment, Brussels, 1.6.2005. 



 

 

538 

c) Alte grupuri de interes vor trebui s  fie angajate într-un dialog deschis 
i constructiv pentru sus inerea unei societ i a cunoa terii. Partenerii industriali 

vor trebui încuraja i pentru cre terea investi iilor în cercetare i tehnologia TIC, 
fiind sus inu i i prin eforturi concentrate c tre cazurile de e ec al pie ei în 
construirea economiei digitale. 

Progresele statelor membre în domeniu vor face obiectul raportului anual 
pe care acestea îl vor oferi referitor la stadiul implement rii Strategiei Lisabona. 
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Anexa 2 
Gradul de sofisticare a serviciilor electronice publice  

în România i UE 
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Anexa 3 

Defini ia sectorului TIC potrivit Eurostat 
 
Sectoare CAEN 
a) Industria prelucr toare 
30.01: Fabricarea ma inilor de birou 
30.02: Fabricarea calculatoarelor i a altor echipamente electronice 
31.30: Produc ia de fire i cabluri electrice i optice 
32.10: Produc ia tuburilor electronice i a altor componente electro-

nice 
32.20: Produc ia de emi toare radio-televiziune, echipamente i 

aparate telefonice i telegrafice 
32.30: Produc ia de receptoare de radio i televiziune; aparate de 

înregistrare i reproducere audio sau video 
33.20: Produc ia de aparatura i instrumente de m sura, verificare i 

control (cu excep ia echipamentelor de m sur , reglare i con-
trol pentru procesele industriale) 

33.30 Produc ia de echipamente de m sur , reglare i control pentru 
procese industriale 

 
b) Servicii 
51.43 Comer  cu ridicata al aparatelor electrice i de uz gospo-

d resc, al aparatelor de radio i televizoarelor 
51.64 Comer  cu ridicata al ma inilor, echipamentelor i componen-

telor 
51.65 Comer  cu ridicata al altor ma ini din industrie, comer  i navi-

ga ie 
64.20 Telecomunica ii 
71.33 Închirierea ma inilor i echipamentelor de birou, inclusiv a calcu-

latoarelor 
72 Informatic  i activit i conexe 
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Anexa 4 
Metodologia de calcul a competitivit ii sectoarelor industriale române ti 

� Indicele compozit ICCS (GEA-IEM) 
 

Componentele Indicelui Compozit al Competitivit ii (ICCS) 
a. Componenta produc ie (40%), care cuprinde: 

 Indicele productivit ii muncii (45%) � unde productivitatea este 
calculat  ca raport între valoarea ad ugat  brut  i num rul de 
salaria i, la nivelul fiec rei ramuri industriale (date INS); 

 Indicele costurilor unitare cu for a de munc  (55%) � calculate ca 
pondere a costurilor totale cu for a de munc  în valoarea ad ugat  
brut  (date INS). 

b. Componenta tehnologie (20%), format  din: 
 Indicele cheltuielilor cu CD per angajat (30%). Pentru acest indicator, 

deoarece INS nu furnizeaz  date pentru cheltuielile CD pe toate 
ramurile (cu excep ia anului 2004), informa iile lips  au fost completate 
fie cu indicii la nivelul industriei prelucr toare, fie cu indicii grup rii (de 
exemplu în cazul industriei u oare � ramurile CAEN 17+18+19); 

 Indicele intensit ii capitalului (70%) a fost calculat pe baza datelor INS 
referitoare la investi iile pe ramuri industriale, raportate la num rul de 
salaria i. 

c. Componenta structur  (10%), care include: 
 Indicele diversific rii sortimentale (30%) � calculat pentru date la 3 

cifre în clasificare STIC (sursa UNCTAD) i trecute ulterior în 
clasificarea CAEN la 2 cifre, pentru compatibilitate cu restul 
indicatorilor; 

 Indicele concentr rii geografice (70%) � care respect  de asemenea 
formula din metodologia teoretic  i pentru calculul c ruia s-au utilizat 
date UNCTAD. 

d. Componenta exporturi (30%), format  din: 
 Dinamica exporturilor (50%), practic indicele exporturilor, calculat la 

nivel de dou  cifre în clasificarea CAEN, pe baza datelor INS; 
 Cota de pia  extern  (50%), calculat  ca indice pentru ponderea 

comer ului României în comer ul mondial. Calculele au fost f cute, 
într-o prim  etap , pe baza datelor disponibile, respectiv la nivel de 3 
cifre în clasificarea STIC (sursa: UNCTAD) i ulterior s-a trecut la 
convertirea acestora în clasificarea CAEN, prin calcularea mediilor 
aritmetice pentru valorile grupelor aferente fiec reia din clasele CAEN 
� 2 cifre. 

Având îns  în vedere c  ICCS surprinde doar cre terea/sc derea 
competitivit ii fa  de un an de referin , la cererea beneficiarului a fost realizat  
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o ierarhizare a situa iei competitivit ii manifestate pe o anumit  perioad  
(alegând perioada 2002-2004). Cele dou  elemente � ICCS i ierarhia 
competitivit ii � trebuie interpretate ca fiind complementare: ICCS ofer  o 
imagine despre industriile cele mai dinamice, iar ierarhia determin  situa ia la un 
moment dat. 

Urm rind compatibilizarea cu ICCS, metodologia de ierarhizare utilizeaz  
acelea i patru componente, cu acelea i ponderi. Diferen a principal  fa  de 
ICCS este c  pentru indicatorii din interiorul celor patru componente nu se 
utilizeaz  indici, ci valori reale. În plus, structura indicatorilor este, a a cum se 
poate observa mai jos uneori diferit . 

Cum fiecare indicator reprezint  criterii de evaluare a competitivit ii, 
pentru fiecare criteriu s-a acordat câte o not , de la 1 la 22 (pentru cea mai 
competitiv ) pentru fiecare dintre ramurile industriale, iar în final s-au agregat 
aceste scoruri pentru fiecare ramur , p strând ponder rile din ICCS. 

 
Componentele ierarhiei competitivit ii 
a. Componenta produc ie (40%), care cuprinde: 

 Productivitatea muncii (70%) � raportul între valoarea ad ugat  brut  
i costul for ei de munc  � pentru ambele am utilizat valori medii pe 

perioada 2002-2004; 
 Randamentul capitalului1 (30%) � raportul între valoarea ad ugat  

brut  (media pe perioada 2002-2004) i capital � pentru care s-a 
utilizat ca proxy suma investi iilor pe perioada 1995-2004. 

b. Componenta tehnologie (20%), format  din: 
 Intensitatea investi iilor (70%) � investi iile (suma investi iilor pe 

perioada 1998-2004) raportate la num rul de salaria i (media 2002-
2004); 

 Ponderea întreprinderilor inovative (30%) � date Community 
Innovation Survey (CIS IV) pentru perioada 2002-2004. 

c. Componenta structur  (10%), care include: 
 Gradul de diversificare sortimental  (30%) arat  m sura în care 

structura exporturilor unui sector j se deosebe te de cea a exporturilor 
mondiale în ramura respectiv : 

 
unde: 

hij este ponderea produsului i în totalul exportului sectorului j; 
hj este ponderea produsului i în totalul exporturilor mondiale ale sectorului 

j. 
                                                            
1 Obiectivul introducerii randamentului capitalului este acela de a putea asigura 

comparabilitatea între productivitatea ramurilor intensive în munc . 
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Acesta m soar  deosebirea structural  în exportul industriei în 
compara ie cu evolu ia de pe plan interna ional. Cre terea diversific rii în 
exportul de noi produse este privit  ca o evolu ie pozitiv  a competitivit ii. 

Pentru acest indicator s-au utilizat valorile medii pe perioada 2001-2003. 
 Gradul concentr rii geografice (70%) reflect  gradul dependen ei de o 

pia  a unui anumit sector. Se calculeaz : 

 
unde: 

xij este valoarea exporturilor sau importurilor pentru ara j a sectorului i; 
Xj totalul exporturilor sau importurilor pentru ara j; 
n este num rul maxim de ri de-a lungul perioadei de calcul. 
Acesta ia valori între 0 i 1, unde valorile mai apropiate de 1 indic  un grad 

mai mare de concentrare. O evolu ie pozitiv  a competitivit ii presupune 
dependen e mai reduse de pie ele de export. 

S-au utilizat valorile medii pe perioada 2001-2003. 
d. Componenta exporturi (30%), format  din: 

 înclina ia spre export (50%) � ponderea exportului în produc ia ramurii, 
media pe perioada 2002-2004. S-au utilizat datele INS (produc ia 
industrial  în pre uri curente exprimat  în miliarde lei a fost convertit  
în milioane euro, unitatea de m sur  pentru exporturi); 

 Ponderea în comer ul mondial al ramurii (50%) � ponderea exporturilor 
române ti în exporturile mondiale ale fiec rui sector, media pe perioada 
2001-2003.
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Schimb rile sensibile operate în cadrul modelelor de ocupare a for ei de 
munc  pe plan na ional i interna ional ca urmare a extinderii utiliz rii noilor 
tehnologii, precum i a sporiirii considerabile a gradului de deschidere a 
economiilor na ionale c tre fluxurile externe de bunuri, servicii i capital1, au avut 
printre principalele obiective sporirea considerabil  a eficien ei cu care este 
utilizat respectivul factor de produc ie. Modificarea func ion rii modelului de 
ocupare nu implic  în mod automat i sporirea concomitent  a eficien ei utiliz rii 
for ei de munc , datorit  mai multor factori dintre care se pot aminti: gradul de 
expunere a diferitelor ramuri i sectoare de activitate la implementarea unor noi 
tehnologii i metode de organizare a produc iei i a muncii, intensitatea 
economisirii relative i absolute a for ei de munc  determinat  de înnoirea 
tehnologiilor prezente în cadrul aparatului productiv i implicit intensitatea 
substitu iei dintre for a de munc  i ceilal i factori de produc ie. De asemenea, 
nu trebuie s  fie ignorat  influen a exercitat  de raportul dintre cerere i ofert  
în cadrul diferitelor segmente ale pie ei for ei de munc , precum i sistemul de 
pre uri existent în perioada pentru care se face analiza.  

 
 
1. Avantajele i limitele productivit ii muncii în 
cuantificarea eficien ei utiliz rii for ei de munc  

Pentru evaluarea eficien ei utiliz rii unui factor de produc ie cel mai 
adesea se face apel la indicatorul productivitatea respectivului factor, definit ca 
raportul dintre nivelul outputului i cantitatea de factor utilizat . Indicatorii de tip 
�productivitate� apar in prin excelen  staticii comparative, cu alte cuvinte, 
cuantific  eficien a utiliz rii unui factor de produc ie la un moment dat i într-o 
m sur  mai pu in important  posibilit ile de men inere sau de cre tere a 
eficien ei pe termen mediu i lung. Ca urmare a faptului c  între factorii de 
produc ie exist , între anumite limite, rela ii de substitu ie, productivit ile par iale 
ale diferi ilor factori de produc ie pot avea dinamici sensibil diferen iate. În 
condi iile unei societ i în care inovarea tehnologic  se manifest  ca un proces 
continuu i care are ca principale obiective sporirea valorii ad ugate precum i 
expansiunea i rafinarea consumului pentru categorii sociale cât mai largi, for a 
de munc  este primul factor de produc ie care se substituie. Drept urmare, 
productivitatea muncii are un ritm de cre tere mai ridicat decât productivitatea 
total  a factorilor. 

                                                            
1 Caracteristici ale modific rilor operate în cadrul modelelor de ocupare în ultimele decenii în 

România, precum i în rile membre ale Uniunii Europene sunt analizate în lucrarea 
F.M. Pavelescu � �Remodelarea aparatului productiv i evolu ia structurii popula iei ocu-
pate�, în Colec ia �Biblioteca Economic �, seria �Probleme economice� nr. 270-271/2007 . 
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Productivitatea muncii are, în raport cu productivit ile par iale ale altor 
factori de produc ie, o serie particularit i care deriv  din modul de calcul. Astfel, 
productivitatea muncii poate fi calculat  atât în raport cu num rul de lucr tori 
utiliza i pentru ob inerea unei anumite cantit i de output, dar i în raport cu 
num rul de ore-om consumate. În primul caz se ob ine relativ u or o estimare a 
nivelului productivit ii muncii, pornindu-se de la premisa c  num rul de ore 
prestate este egal pentru to i lucr torii implica i în ob inerea unei anumite 
cantit i de output. Dar, în realitate, num rul de ore lucrate în perioada analizat  
de diferitele categorii de lucr tori se poate diferen ia într-o m sur  considerabil . 
Din acest motiv, productivitatea muncii calculat  în raport de num rul fizic de 
lucr tori este în fapt o productivitate aparent . Un grad mai ridicat de acurate e 
în evalaurea nivelului productivit ii muncii, în sensul eficien ei cu care este 
utilizat  for a de munc , este calcularea acesteia în varianta orar . Desigur c  
respectivul mod de calcul presupune existen a unor date statistice 
corespunz toare. De regul , activit ile cu un profil bine-definit, i cu un grad de 
organizare ridicat, cum sunt activit ile desf urate în industrie, ofer  mai lesne 
respectivele date statistice. În schimb, în agricultur , precum i în unele activit i 
apar inând sectorului ter iar se pot întâmpina o serie de dificult i în relevarea 
consumurilor de munc  exprimate în ore-om. Dar, în contextul unei diversific ri 
a formelor de ocupare a for ei de munc  în sensul flexibiliz rii duratei muncii, 
eviden ierea num rului de ore-om lucrate devine un indicator deosebit de 
important în caracterizarea modelului de ocupare i a eficien ei cu care este 
utilizat  for a de munc .  

La nivele agregate, productivitatea muncii se exprim  sub form  valoric , 
ceea ce face ca rolul sistemului de pre uri s  fie unul deosebit de important în 
determinarea productivit ii aparente a muncii. În fapt, productivitatea muncii 
poate s  reflecte nu numai eficien a cu care este utilizat  for  de munc , ci i 
înzestrarea cu al i factori de produc ie a for ei de munc , nivelul salariului mediu, 
ca un rezultat al raporturilor cerere-ofert  de pe pia a for ei de munc , nivelul 
rentabilit ii considerat ca remuneratoriu de c tre manageri sau întreprinz tori, 
gradul de impozitare a factorilor de produc ie i distribuirea de c tre autorit ile 
publice a impozitelor indirecte în cadrul diferitelor activit i economice. Drept 
urmare, un nivel ridicat al productivit ii muncii nu înseamn  în mod automat i 
o competitivitate sporit . În cazul unei economii cu v dite tendin e autarhice sau 
a aplic rii unei protec ii exagerate unor ramuri sau activit i considerate ca 
având un nivel tehnologic ridicat i aplicarea unor strategii de substituire a 
importurilor poate avea ca efect o sporire notabil  pe termen scurt a 
productivit ii muncii. Îns , a a cum au demonstrat experien ele statelor care au 
adoptat respectivul tip de politic  economic , pe aceast  cale nu se asigur  
sustenabilitatea sporirii productivit ii muncii, precum i implementarea rapid  i 
f r  ocuri de noi tehnologii în cadrul aparatului productiv.  

În consecin , aprecierile referitoare la dinamica productivit ii muncii într-
o perioad  de timp este necesar s  fie corelate cu dinamica productivit ii totale 
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a factorilor. Avînd în vedere formula de calcul propus  de Tornqvist1, se poate 
ar ta c  ritmul de cre tere a productivit ii totale a factorilor apare ca un factor 
de corec ie a dinamicii productivit ii muncii în func ie de consumul i al altor 
factori de produc ie. O astfel de metodologie de analiz  vine în sprijinul ideii c  
productivitatea muncii reprezint  indicatorul sintetic de cuantificare a eficien ei 
utiliz rii for ei de munc , în timp ce productivitatea total  a factorilor relev  ritmul 
progresului tehnic2. Un asemenea demers presupune existen a unei baze de 
date foarte bine puse la punct referitoare la un num r cât mai mare de factori de 
produc ie care contribuie la realizarea outputului unei entit i economice, 
precum i evalu ri de mare acurate e referitoare la ponderea în cheltuielile totale 
a respectivilor factori de produc ie. 

 

                                                            
1 L. Tornqvist, - �The Bank of Finland�s consumption price index�, în Bank of Finland, Buletin 

lunar nr. 10/1936. 
2 R. Solow, �Technical change and the aggregate production function�, în Review of 

Economics and Statistics nr. 39/1957. 



 

 

2. Imperativele cre terii productivit ii muncii în 
contextul implement rii de noi tehnologii i a 

dezvolt rii ciclice a economiei 

La nivel macroeconomic, ritmul de cre tere a productivit ii muncii este 
puternic influen at de etapa de dezvoltare în care se afl  ara analizat , de 
raporturile care se stabilesc între actorii sociali, de specificul cadrului 
institu ional, de interdependen ele dintre diferitele ramuri i sectoare de 
activitate, precum i de contextul interna ional. Astfel, dinamica productivit ii 
muncii este în mod esen ial influen at  de faza de dezvoltare în care se afl  
aparatul productiv. Experien a acumulat  pân  în prezent aduce multiple 
argumente în favoarea ideii evolu iei ciclice a aparatului productiv, respectiv a 
unei faze ascendente în care aparatul productiv se reconstruie te pe baza unei 
noi paradigme tiin ifice i tehnologice i a unei faze descendente în care are 
loc o larg  difuziune a tehnologiilor i metodelor de organizare a produc iei i a 
muncii concordante cu paradigma respectivului aparat productiv. 

În faza ascendent , posibilit ile de sporire în ritm rapid a productivit ii 
muncii sunt relativ reduse. Între factorii care determin  respectiva tendin  se 
num r  insuficienta difuzare a tehnologiilor de tip nou în cadrul aparatului 
productiv i oferta înc  redus  din punct de vedre cantitativ i calitativ de factori 
de produc ie. Din acest motiv, se poate aprecia c , din punct de vedere 
economic, paradigma sub care se ac ioneaz  în cadrul fazei ascendente a 
ciclului dezvolt rii aparatului productiv este cea a ofertei. Cu alte cuvinte, 
asigurarea dezvolt rii economiei i implicit cre terea eficien ei utiliz rii for ei de 
munc  este condi ionat  de înl turarea restric iilor de pe latura ofertei de factori 
de produc ie, dar i de asigurarea concordan ei dintre caracteristicile 
tehnologiilor dominante i cadrul institu ional. 

În faza descendent , pe fondul extinderii utiliz rii noilor tehnologii i a 
redefinirii leg turilor dintre activit ile i sectoarele existente la un moment dat 
în economie, concomitent cu apari ia altora noi se creeaz  premisele unei sporiri 
sensibile a productivit ii muncii. Datorit  faptului c  oferta de factori de produc-
ie este în linii mari adaptat  la cerin ele de func ionare ale aparatului productiv, 

paradigma sub care se desf oar  activitatea economic  este cea a cererii. În 
condi iile unei abunden e relative de factori de produc ie, men inerea unui nivel 
ridicat al cererii finale de bunuri i servicii are un impact pozitiv asupra dinamicii 
productivit ii muncii, fapt teoretizat prin intermediul legii Kaldor-Verdoom.  

Respectiva lege a avut meritul de a oferi explica ii pertinente relative la 
dinamica productivit ii muncii în perioada de refacere i apoi de devoltare a 
economiilor europene i nord-americane în cursul a trei decenii care au urmat 
celui de Al Doilea R zboi Mondial. În cursul celei de a doua jum t i a anilor �70 
aceast  legitate economic  i-a pierdut din puterea explicativ , în contextul celor 
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dou  ocuri petroliere i a începerii tranzi iei spre societatea postindustrial , 
concretizat  în primenirea aparatului productiv prin introducerea de noi 
tehnologii, sensibil diferite de cele care contribuiser  anterior la realizarea unei 
economii în care industria de inea rolul determinant în generarea de valoare 
ad ugat  i ocuparea popula iei în vârst  de munc . 

Este important de subliniat c  tehnologiile care au contribuit la realizarea 
industrializ rii de baz  i apoi a dezvolt rii structurilor industriale au fost 
concepute sub paradigma mecanicii. Dar, în sus inerea industrializ rii i implicit 
a sporirii considerabile a utiliz rii for ei de munc  un rol însemnat a revenit i 
conceperii unor metode de organizare a produc iei i a muncii concordante cu 
tehnologiile introduse în cadrul aparatului productiv. Pe parcursul secolului al 
XX-lea modelul dominant al organiz rii produc iei i a muncii, atât în rile 
industrializate cât i în cele în curs de industrializare, a fost taylorismul. Pornind 
de la principiul enun at ini ial de A. Smith conform c ruia diviziunea muncii duce 
la o cre tere substan ial  a productivit ii muncii respectivul mod de organizare 
a produc iei i a muncii a adoptat o concep ie mecanicist  referitoare la 
motiva iile care duc la performan a lucr torilor implica i în cadrul proceselor de 
produc ie industriale. De asemenea, prin intermediul sistemului de normare a 
muncii, a fost impus  o considerabil  intensitate a muncii. Din acest motiv, în 
forma clasic  a sistemului taylorist este destul de dificil de departajat cre terea 
real  a productivit ii muncii, în sensul sporirii rodniciei muncii, de m rirea 
intensit ii muncii. Aplicat în practic  sistemul de organizare a produc iei i a 
muncii men ionat anterior s-a dovedit a fi un factor de cre tere a sinergiei i 
performan ei unui aparat productiv dominat de tehnologiile mecanice, în 
contextul existen ei întreprinderilor oligopoliste i a unei for e de munc  
eterogene din punctul de vedere a nivelului de educa ie i preg tirii profesionale. 

În condi iile apari iei i extinderii tehnologiilor concepute pe baza 
electronicii i a descentraliz rii rapide a activit ii economice metodele de 
organizare a produc iei i a muncii de tip taylorist au început s  fie tot mai 
contestate, în studiile de specializate, vorbindu-se tot mai mult de posttaylorism. 
Metodele alternative de organizare a produc iei i a muncii care au fost propuse 
nu au fost pu ine. Ini ial, respectivele metode au avut ca surs  de inspira ie stilul 
japonez de organizare a produc iei i a muncii, care acorda o mai mare 
autonomie în activitatea angaja ilor la locul de munc . 

De i a fost i este în continuare criticat pentru caracterul s u rigid, 
sistemul taylorist nu a fost complet abadonat. Potrivit unor studii recente1 în 
Uniunea European  pot fi actualmente identificate patru mari tipuri de 
organizare a produc iei i a muncii, respectiv:  

a) organizare care se înva  în mod discre ionar;  

                                                            
1 E.Lorenz, A. Valeyre � �Organizational innovation, human ressource management and 

labour market structure: a comparison of EU.15�, în Journal of Industrial Relations, nr. 47(4) 
/2005. 
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b) linia de produc ie în flux;  
c) taylorism;  
d) organizare simpl . 
Organizarea pe baza înv rii discre ionare este caracterizat  printr-un 

nivel ridicat de autonomie în desf urarea activit ii la locul de munc , în paralel 
cu nivele ridicate ale proceselor de înv are, rezolvarea problemelor i 
complexitatea sarcinilor de lucru. 

La fel ca i în cazul organiz rii pe baza înv rii discre ionare, linia de 
produc ie în flux implic  acordarea unei aten ii deosebite proceselor de rezolvare 
a problemelor i de înv are, dar este caracterizat  de nivele sc zute de 
autonomie ale lucr torilor în alegerea metodelor de munc , determinând astfel 
o monotonie a activit ii desf urate. Pentru a se limita acest impediment, se 
practic  rota ia locurilor de munc  i lucrul în echip . De asemenea, efortul în 
procesul muncii este accentuat de normele de calitate a produc iei. 

În acest context, �taylorismul� este, în esen , opusul organiz rii pe baza 
înv rii discre ionare, deoarece determin  o activitate extrem de monoton  i 
nivele reduse ale activit ilor care au drept scop înv area i rezolvarea 
problemelor. 

Organizarea simpl  este caracterizat  prin sarcini de lucru mai pu in 
complexe, dar mai pu in monotone decât în cazul liniilor de produc ie i a 
taylorismului. Ea poate fi apreciat  ca fiind cea mai individualist  dintre cele 
patru mari tipuri de organizare a produc iei i a muncii prezentate anterior. 

Din analiza comparativ  a formelor de organizare a produc iei i a muncii, 
se poate aprecia c  �organizarea pe baza înv rii discre ionare� este cea mai 
potrivit  pentru a stimula realocarea resurselor ca r spuns la modific rile din 
mediul economic, valorificarea �rentelor de dezechilibru�, accelerarea 
disemin rii de noi tehnologii i sus inerii efortului inova ional propriu. Investi-
ga iile efectuate (Third Survey on European Working Conditions, European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) relev  faptul 
c , la nivelul vechilor state-membre ale Uniunii Europene (UE-15), ponderea 
respectivei forme de organizare a produc iei i a muncii reprezenta circa 40% 
din totalul salaria ilor. Propor ii superioare mediei au fost înregistrate în Olanda, 
Danemarca, Suedia, Finlanda, Austria i Germania, în timp ce gradul de 
extindere avea cele mai mici valori în Grecia, Spania, Irlanda, Portugalia i Italia. 

În contextul intr rii într-o nou  faz  ascendent  a ciclului evolu iei 
aparatului productiv, precum i a modific rii considerabile a mediului economic 
interna ional, demersul în plan teoretic pentru identificarea factorilor care 
condi ioneaz  dinamica productivit ii muncii s-a diferen iat i îmbog it într-o 
manier  considerabil . Astfel, a fost subliniat rolul calit ii preg tirii profesionale 
în sus inerea promov rii progresului tehnologic i implicit a sporirii rapide a 
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productivit ii muncii, prin intermediul teoriei cre terii economice endogene1, i 
a motiv rii personalului, prin intermediul teoriei salariului de eficien 2.  

                                                            
1 Respectivul cadru teoretic reprezint  o relaxare a premiselor avute în vedere în modelul de 

cre tere economic  de sorginte neoclasic  elaborat de R. Sollow. Astfel, se arat  c  for a de 
munc  nu constituie un factor de produc ie omogen, componentele sale aducând contribu ii 
diferen iate la sus inerea ritmului de cre tere economic . Drept urmare, se poate vorbi de 
randamente de scar  cresc toare pentru personalul cu preg tire superioar  de o calitate 
deosebit , care este definit drept �capital uman�. Fiind vorba de înc  o form  de capital, acesta 
este introdus în modelul de cre tere economic  i tratat la fel ca i capitalul fizic, respectiv 
este dependent de investi iile necesare pentru formarea sa i este supus procesului de 
depreciere. În aceste condi ii se ob ine a a-numitul model Sollow extins. Un nivel ridicat al 
calit ii capitalului uman este important nu numai pentru mai buna func ionare a aparatului 
productiv, ci i pentru crearea de noi tehnologii i difuzarea acestora. În ultimii ani, în unele 
lucr ri de specialitate (A. Arundel, E.Lorenz, B-A. Lunvall, A. Valeyre - The organization of 
work and innovative performance: a comparison of the EU-15, 11-th International Schumpeter 
Society Conference, Sophia Antipolis, 2006) se insist  tot mai mult asupra ideii c  personalul 
cu înalt  calificare are în mod poten ial o mare capacitate de adaptare la un mediu economic 
deosebit de dinamic, ceea ce îi permite s  ob in  importante cre teri ale productivit ii muncii 
prin realocarea resurselor în contextul schimb rii condi iilor din mediul economic i social. Pe 
aceast  cale se asigur  posibilitatea valorific rii �rentelor de dezechilibru� determinate de 
progresul tehnologic. De asemenea, se insist  asupra ideii c , indiferent de nivelul ini ial al 
tehnologiei, ara cu cel mai ridicat nivel al capitalului uman va deveni un lider tehnologic i va 
ac iona ca o �locomotiv � prin extinderea frontierei produc iei. Pe termen lung, ara-lider i 
urm ritorii s i vor avea aceia i rat  de cre tere economic  , chiar i în condi iile unor diferen e 
ale calit ii capitalului uman. Dar nivelul tehnologic al rii-lider nu poate fi dep it de o alt  
ar  cu un nivel mai sc zut al capitalului uman (cf. J. Benhabib, M.Spiegel � �The role of 

human capital in economic development. Evidence from aggregate cross-country data�, 
Journal of Monetary Economics no 34/1994). 

2 Teoria salariului de eficien  porne te de la premisa c  salariul oferit de patroni sau mana-
geri este mai mare decât cel care echilibra raportul cerere- ofert  pe pia a for ei de munc . 
Chiar dac  un asemenea mod de stabilire a remuner rii muncii determin  men inerea unei 
rate a omajului mai ridicate decât cea natural , el este practicat deoarece: 

a) un nivel ridicat al salariilor are o influen  pozitiv  asupra alimenta iei, iar lucr torii mai bine 
hr ni i sunt mai s n to i i implicit mai productivi;  

b) un nivel ridicat al salariului diminueaz  fluctua ia for ei de munc , ceea ce diminueaz  
costurile determinate de p r sirea firmei de c tre unii lucr tori i cele aferente recrut rii, 
angaj rii i instruirii de noi lucr tori; 

c)  salariile mai ridicate stimuleaz  sporirea calit ii for ei de munc  de care dispune o firm . 
În cazul când salariile ar fi diminuate, cei mai buni lucr tori ar pleca, iar în aceste condi ii s-
ar majora propor ia celor cu preg tire profesional  sc zut , ceea ce ar favoriza fenomenul 
de selec ie advers . Prin plata unor salarii semnificativ mai ridicate decât cele de echilibru, 
se limiteaz  fenomenul selec iei adverse, se amelioreaz  calitatea for ei de munc , po-
ten ialul de inovare tehnologic  i implicit nivelul productivit ii muncii. Este important de 
subliniat c , în cadrul firmelor generatoare sau utilizatoare de tehnologii de vârf, nivelul 
salariilor ac ioneaz  ca un veritabil factor de produc ie, deoarece asigur  premisele stabi-
lit ii capitalului uman i concentrarea eforturilor pentru sus inerea procesului de inovare 
tehnologic ;  
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Preocup rile pentru identificarea factorilor care determin  sporirea rapid  
a productivit ii muncii, în condi iile actualei faze ascendente a ciclului secular, 
sunt determinate de noile caracteristici ale mediului economic interna ional. 
Sporirea continu  a gradului de globalizare i integrare suprastatal  a activit ii 
economice, concomitent cu apari ia unor noi state care se industrializeaz , are 
drept rezultat o intensificare a concuren ei, ceea ce ac ioneaz  ca stimulent 
pentru asigurarea unei cre teri continue a productivit ii muncii. Un alt factor 
care impune o sporire rapid  a productivit ii muncii îl reprezint  fenomenul de 
îmb trânire demografic  din rile dezvoltate care pân  în prezent au avut un rol 
major în derularea proceselor de inovare tehnologic . Pentru a se evita blocaje 
majore ale cre terii economice i dezvolt rii sociale, reducerea cantitativ  a 
ofertei de for  de munc  este necesar s  fie compensat  prin sporirea 
constant  a productivit ii muncii i competitivit ii produselor i serviciilor.  

Decalajele legate de nivelul de dezvoltare economic  i poten ial 
tehnologic dintre ri pot ac iona diferen iat asupra ritmurilor de cre tere a 
productivit ii muncii. Apelând la un limbaj schumpeterian se pot deosebi dou  
mari grupe de ri, respectiv ri inovatoare care, posedând un poten ial 
tehnologic ridicat i un sistem na ional de inovare bine pus la punct, realizeaz  
str pungeri ale frontierei produc iei, i ri imitatoare care înregistreaz  decalaje 
fa  de rile dezvoltate, dar în care au fost create condi iile unei cre teri 
economice stabile1. Între cele dou  categorii de ri diferen ialul de cre tere a 
productivit ii muncii se modific  în func ie de etapa de dezvoltare a complexelor 
economice na ionale. Cre terea productivit ii muncii este mai rapid  în rile 
inovatoare, comparativ cu rile imitatoare în contextul primelor faze ale 
introducerii de noi tehnologii în cadrul aparatului productiv al rilor inovatoare, 

rile imitatoare nedispunând înc  de capabilit ile tehnologice care s  le 
permit  s  in  pasul cu evolu iile din rile inovatoare. Ulterior, decalajul de 
productivitate a muncii dintre cele dou  grupuri de ri tinde s  se reduc , pe 
m sur  ce se produce transferul unor componente ale noilor tehnologii spre 

rile imitatoare. În aceast  ultim  categorie de ri, posibilit ile de sporire 
rapid  a productivit ii muncii depind nu numai de intensitatea transferului 
tehnologic, ci i de capacitatea de a adapta noile tehnologii la specificul local, 
precum i de calitatea preg tirii profesionale a capitalului uman implicat în 
sus inerea efortului de modernizare a aparatului productiv i de compatibilizare 
a acestuia cu cel din rile inovatoare. În contextul existen ei unui grad ridicat de 
                                                            
d) un nivel ridicat al salariului poate reprezenta un factor important pentru mobilizarea eforturilor 

tuturor categoriilor de lucr tori în vederea îmbun t irii propriei lor activit i i degrevarea 
managerilor de efortul de a monitoriza eficient activitatea angaja ilor. Un nivel ridicat al 
salariilor va determina i o diminuare, a altui fenomen negativ prezent în cadrul firmelor, i cu 
prec dere al celor de mari dimensiuni i anume hazardul moral. De asemenea, va cre te 
pierderea care ar fi suportat  de angaja i în cazul concedierii. 

1 A. Gaglio - Technology gap theory of international trade. A survey, UNCTAD, New York, 
1991. 
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adaptabilitate a capitalului uman la cerin ele prelu rii de noi tehnologii din rile 
cele mai dezvoltate, distan a fa  de frontiera produc iei poate ac iona ca un 
stimulent pentru cre terea productivit ii muncii. 

Ritmul de cre tere a productivit ii muncii este puternic influen at i de 
cadrul institu ional existent în fiecare ar . i aceasta deoarece, în cadrul fiec rei 
economii na ionale, este necesar s  se realizeze o armonizare a intereselor nu 
întotdeauna convergente ale actorilor sociali. În func ie de caracteristicile 
fiec rei etape de dezvoltare exist  un interval al ritmurilor de cre tere a 
productivit ii muncii care asigur  atât sustenabilitatea cre terii economice, cât 
i un grad ridicat de ocupare a for ei de munc , mobilitatea i coeziunea social . 

Un ritm de cre tere situat sub respectivul interval este, de cele mai multe ori,  
rezultatul unor deficite de asimilare a noilor tehnologii. Un ritm de cre tere a 
productivit ii muncii situat peste intervalul respectiv poate duce la o tensionare 
a pie ei for ei de munc , datorit  reducerii, pe termen scurt, a posibilit ilor de 
ocupare a for ei de munc . În contextul unor ritmuri ridicate de cre tere a 
productivit ii muncii apar o serie de noi provoc ri în plan economic i social. În 
acest caz, are loc o reducere brusc  a consumurilor de munc  nu numai în 
activit ile unde are loc cre terea productivit ii muncii, ci i în ramurile sau 
activit ile adiacente. Drept urmare, pot avea loc pierderi de locuri de munc .  

Pentru evitarea unor astfel de evolu ii cu impact negativ asupra func ion rii 
pie ei for ei de munc  i coeziunii sociale, un rol important revine cadrului 
institu ional referitor la dialogul social sau dezvoltarea regional  i local . În 
acest fel, rela ia dintre cre terea productivit ii muncii i ocuparea for ei de 
munc  este modelat  cu scopul de a se ob ine un nivel ridicat al eficien ei 
utiliz rii resurselor de for  de munc , nu numai sub aspectul cre terii nivelului 
valorii ad ugate pe o persoan  ocupat , ci i al asigur rii calit ii locurilor de 
munc  (un nivel corespunz tor de remunerare a muncii, precum i condi ii adec-
vate de munc ), sau a posibilit ilor de îmbun t ire a preg tirii profesionale.  

Cadrul institu ional al pie ei for ei de munc  joac , indirect, un rol deloc 
neglijabil în concretizarea evolu iei productivit ii muncii în cursul ciclului scurt al 
activit ii economice. În plan teoretic, au fost puse în eviden  dou  tipuri 
principale de corela ie între dinamica productivit ii muncii i cea a st rii 
generale a economiei, respectiv:  

a) o evolu ie prociclic  a productivit ii muncii, aceasta înseamnând c  se 
înregistreaz  sporuri rapide ale productivit ii muncii în cursul perioadei de boom 
i reduceri relative sau chiar absolute ale nivelului indicatorului în timpul 

recesiunii cu scopul de a se limita sporirea ratei omajului. Astfel, se aduc 
argumente în sprijinul concep iei keynesiene potrivit c reia existen a unei cereri 
robuste de bunuri i servicii este una dintre premisele importante în asigurarea 
unui nivel ridicat al eficien ei utiliz rii for ei de munc . 

b) o evolu ie anticiclic  a productivit ii muncii care, pornind de la 
premisele concep iei neoclasice, presupune c  cele mai mari sporuri ale 
productivit ii muncii se înregistreaz  în timpul recesiunii, datorit  faptului c  în 
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respectiva perioad  are loc eliberarea masiv  a personalului devenit 
excedentar, concomitent cu reînnoirea semnificativ  a aparatului productiv i 
îmbun t irea metodelor de organizare a produc iei i a muncii. Ulterior, pe 
m sura relans rii activit ii economice, ritmul de cre tere a productivit ii muncii 
se modereaz . 

Din punctul de vedere al ocup rii for ei de munc , o evolu ie prociclic  a 
productivit ii muncii apare ca fiind mai avantajoas . Dar, concretizarea tipului 
de evolu ie a productivit ii muncii este determinat  nu numai de ac iunea 
factorilor externi sau institu ionali adiacen i pie ei for ei de munc , dar i de 
redefinirea rela iilor dintre ramurile i sectoarele de activitate referitoare la 
generarea de bunuri i servicii, pe de o parte, i ocuparea for ei de munc , pe 
de alt  parte. 

Spre deosebire de perioada de formare a structurilor industriale, când 
industria i construc iile, care constituiau ramurile emblematice ale noului tip de 
aparat productiv, au generat nu numai un num r impresionant de locuri de 
munc , ci i o dinamic  accelerat  a productivit ii muncii, în cursul tranzi iei 
spre societatea postindustrial  rela ia dintre ocuparea for ei de munc  i 
productivitatea muncii la nivel sectorial a avut un grad ridicat de complexitate. 
Imperativul realiz rii rapide în rile dezvoltate a restructur rii industriale cu 
scopul de a face fa  concuren ei rilor nou-industrializate a determinat o 
sporire sensibil  a productivit ii muncii în sectorul industrial, ob inut  cu pre ul 
reducerii drastice a efectivelor de lucr tori din ramurile respective. În schimb, în 
sectorul ter iar cerin ele de cre tere a productivit ii muncii au fost relaxate, 
astfel încât în mod absolut i relativ acesta i-a sporit rolul în ocuparea for ei de 
munc . Drept urmare, au fost create premisele unei cre teri economice 
dezechilibrate din punct de vedere al utiliz rii resurselor umane, teoretizate de 
W.Baumol1,2. Respectivul tip de cre tere economic  presupune c , datorit  
accentu rii diferen elor nivelului de productivitate a muncii de la nivelul ramurilor 
i sectoarelor de activitate, ocuparea for ei de munc  devine tot mai dependent  

de activit ile cu cele mai sc zute niveluri de productivitate a muncii. Pe termen 
lung, o asemenea evolu ie ar conduce la segmentarea pie ei for ei de munc , 
dualism tehnologic i la blocarea cre terii economice pe termen lung. Aceast  
teorie reflecta, în bun  m sur , realit ile din rile cu economie de pia  
consolidat . Este de men ionat c , în perioada men ionat , se manifesta i 
�paradoxul Sollow�3 care exprima faptul c  extinderea tehnologiilor informa io-
nale înc  nu determinase o sporire substan ial  a productivit ii muncii.  
                                                            
1 W. Baumol � �Macroeconomics of unbalanced growth growth. The anatomy of urban crises�, 

American Economic Review no 57/1967. 
2 W. Baumol � �Paradox of services exploiding costs�, în R. v. Thys, R. Schettkat (ed.) - The 

growth of services industries. The paradox of exploiding costs and persistent demand, 
Edward Elgar Chettenham, 2001. 

3 Denumirea acestui concept teoretic provine de la afirma ia f cut  de R.Sollow într-un articol 
intitulat �We�d better watch out � i publicat la data de 12 iule 1987 în ziarul New York Times 
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3. Evolu ii recente ale productivit ii muncii  
în Uniunea European  

În contextul unui mediu economic extern deosebit de dinamic, determinat 
de extinderea rolului tehnologiilor informa ionale i de extinderea fenomenului 
de globalizare a rela iilor economice, stimularea cre terii productivit ii muncii 
se constituie ca una dintre principalele componente ale politicilor economice 
promovate la nivel na ional sau al grup rilor de state, indiferent de nivelul de 
dezvoltare atins la un moment dat. Un exemplu în acest sens îl constituie 
evolu ia productivit ii muncii în Uniunea European . Chiar dac  refacerea 
economiei dup  cel de Al Doilea R zboi Mondial în rile din vestul b trânului 
continent i ulterior demararea procesului de integrare european  a reprezentat 
un real succes în cursul perioadei 1946-1975 denumit  în literatura de 
specialitate de limb  francez  �les trentes annees glorieux� (cei treizeci de ani 
glorio i) a continuat s  se men in  un decalaj important fa  de nivelul 
productivit ii muncii din SUA, ar  care poate fi considerat  ca fiind situat  pe 
frontiera produc iei. Din acest motiv, dup  1975 au fost adoptate m suri care au 
determinat în Uniunea European  o dinamic  a productivit ii muncii pe termen 
lung apropiat  de cea din Statele Unite. Acest fenomen, pozitiv la prima vedere, 
a avut i reversul s u, i anume încetinirea ritmului de creare de noi locuri de 
munc  în raport cu evolu ia popula iei active, ceea ce a dus la sporirea ratei 
omajului. Pentru a se concilia cerin ele sporirii constante a productivit ii muncii 

cu cele ale limit rii major rii ratei omajului, în anii �80 multe dintre rile vest-
europene au încercat, prin intermediul unor m suri de politic  macroeconomic , 
s  modeleze ritmul de cre tere al PIB în sensul prelungirii duratei ciclului scurt 
al economiei i evit rii intr rii bru te în recesiune. De asemenea, au fost reduse 
cerin ele de sporire a productivit ii muncii în cadrul sectorului de servicii1. În 
cursul anilor �90, rela ia dintre dinamica productivit ii muncii i cea a ocup rii 
for ei de munc  a devenit mult mai complex  comparativ cu perioada anterioar . 
Astfel, în perioada 1990-1994 se poate remarca o stare de recesiune pe pia a 
for ei de munc , de i PIB a avut o continu  cre tere. În aceste condi ii, în 
perioada respectiv  s-a vorbit despre o cre tere economic  f r  crearea de noi 
locuri de munc  (jobless growth). Ulterior, în perioada 1994-2000 cererea de 
for  de munc  s-a înviorat considerabil mai ales dup  adoptarea i 
implementarea, dup  1997, a Strategiei europene a ocup rii for ei de munc , 
fapt care i-a determinat pe exper ii OECD s  vorbeasc  despre �ma ina 
european  de creat locuri de munc �. Sporirea num rului persoanelor ocupate 

                                                            
1 O analiz  a evolu iei productivit ii muncii pe ansamblul economiei i la nivel sectorial în 

unele ri vest-europene, în cursul anilor 1980 este realizat  în F.M. Pavelescu - Progresul 
tehnologic i ocuparea for ei de munc , Editura IRLI, Bucure ti, 1997 
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a avut loc într-un ritm mai lent decât cel al cre terii productivit ii muncii1. 
i dup  anul 2000, num rul de persoane ocupate în rile-membre ale 

Uniunii Europene a continuat s  sporeasc . Dar corela ia dintre dinamica 
productivit ii sociale a muncii i cea a popula iei ocupate s-a diferen iat 
considerabil de la o ar  la alta. În sprijinul acestei afirma ii stau estim rile de tip 
cross-country a elasticit ii propriu-zise a PIB în raport cu popula ia ocupat  i 
implicit a func iei de produc ie Y= A*L  pentru fiecare an al perioadei în mod 
separat pentru rile-membre ale Uniunii Europene înainte de 1 mai 2004 (UE-
15) i pentru rile care au aderat la 1 mai 2004 (NMS) pentru fiecare an al 
perioadei 2000-2005. Examinarea datelor referitoare la vechile state-membre 
ale Uniunii Europene (UE-15) relev  faptul c  elasticit ile propriu-zise ale PIB 
în raport cu popula ia ocupat  sunt pozitive, dar subunitare în cinci dintre cei 
ase ani analiza i, excep ia fiind consemnat  în anul 2002 (tabelul nr. 1).  

Tabelul nr. 1 
Valorile estimate ale func iei Y= A*L   de tip cross-country i a factorilor 

determinan i ai acestora în rile-membre ale Uniunii Europene înainte de  
1 mai 2004 (UE-15), pentru anii 2000-2005 

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ln A 0,0272 0,0217 0,0108 0,0109 0,0226 0,0129 

 0,7880 0,1343 1,0114 0,9665 0,6153 0,7777 
ln Ygeom 0,0452 0,0241 0,0178 0,0152 0,0274 0,0217 
ln Lgeom 0,0228 0,0174 0,0069 0,0044 0,0078 0,0114 
ln Ygeom/ln Lgeom 1,9818 1,3860 2,5756 3,4224 3,5132 1,9044 
Cv(ln Y)/Cv(lnL) 0,5320 0,1058 0,6504 0,4097 0,2490 0,5039 
R(lnY;lnL) 0,7474 0,9153 0,6038 0,6893 0,7033 0,8104 
F 16,455 67,150 7,458 11,766 12,721 24,875 
ln A= logaritmul natural al variabilei A; 

=valoarea estimat  a elasticit ii PIB în raport cu popula ia ocupat ; 
ln Ygeom= logaritmul natural al mediei geometrice a indicilor PIB în anul analizat ; 
ln Lgeom= logaritmul natural al mediei geometrice a indicilor popula iei ocupate în anul 
analizat; 
ln Ygeom / ln Lgeom= raportul dintre logaritmul natural al mediei geometrice a indicilor 
PIB i logaritmul natural al mediei geometrice a indicilor popula iei ocupate în anul 
analizat; 
R(lnY;lnL) = coeficientul de corela ie dintre logaritmul indicilor PIB i logaritmul 
indicilor popula iei ocupate în anul analizat; 
Cv(ln Y)/Cv(lnL) = raportul dintre coeficientul de varia ie al logaritmilor naturali ai 
indicilor PIB i logaritmii naturali ai indicilor popula iei ocupate în anul analizat; 

                                                            
1 În lucrarea F.M. Pavelescu, V. Platon � �Proiectarea unor modele de func ionare a pie ei 

for ei de munc  în România compatibile cu cerin ele integr rii europene�, Caietul ESEN-2 
nr. 36/2002 sunt prezentate aspectele definitorii ale rela iei dintre productivitate i ocuparea 
for ei de munc  în Uniunea European , în cursul ultimului deceniu al secolului al XX-lea.  
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F = valoarea calculat  a testului Fisher. 
Calculat dup  Employment in Europe 2006. 

 
În condi iile în care atât media geometric  a indicilor PIB, cât i a indicilor 

popula iei ocupate este mai mare de 100%, valorile estimate ale indicatorului 
men ionat anterior relev  existen a unei corela ii negative între modificarea 
relativ  a num rului persoanelor ocupate i cea productivit ii sociale a muncii1. 

La ob inerea unor valori subunitare ale elasticit ilor propriu-zise ale PIB 
în raport cu popula ia ocupat  contribuie în mod esen ial faptul c  m rimea 
coeficien ilor de varia ie a logaritmilor indicilor popula iei ocupate a fost în fiecare 
an mai mare decât cea a respectivului indicator calculate în cazul PIB. Cu alte 
cuvinte, modificarea relativ  a popula iei ocupate a fost de mai mare intensitate 
decât cea a PIB. Coeficientul de corela ie dintre logaritmul indicilor PIB i 
logaritmul indicilor popula iei ocupate a luat, în cei mai mul i ani ai perioadei 
analizate, valori moderate, cuprinse între 0,6038 i 0,8104. Excep ia de la regul  
o constituie anul 2001, când valoarea indicatorului sus-amintit a fost sensibil mai 
ridicat  (0,9153). 

Aplicarea modelului de analiz  descris anterior pentru statele care au 
aderat la Uniunea European  la 1 mai 2004 conduce la rezultate sensibil diferite. 
Astfel, elasticitatea propriu-zis  a PIB în raport cu popula ia ocupat  ia valori pe 
o plaj  larg , respectiv între 0,1004 i 1,0767 (tabelul nr. 2).  

Tabelul nr. 2 
Valorile estimate ale func iei Y= A*L   de tip cross-country i a factorilor 
determinan i ai acestora în rile care au aderat la Uniunea European  la  

1 mai 2004 (UE-15), pentru anii 2000-2005 

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ln A 0,0488 0,0341 0,0321 0,0298 0,0464 0,0427 

 0,1004 0,4026 0,6757 0,8182 1,0767 0,8320 
ln Ygeom 0,0482 0,0353 0,0375 0,0394 0,0489 0,0552 
ln Lgeom -0,0061 0,0031 0,0079 0,0117 0,0024 0,0149 
ln Ygeom / ln Lgeom -7,9398 11,4928 4,7138 3,3595 20,5502 3,6897 
Cv(ln Y)/Cv(lnL) -0,0957 0,1065 0,2619 0,7656 0,1560 0,8075 
R(lnY;lnL) 0,1321 0,3290 0,5473 0,3181 0,3358 0,2793 
F 0,1422 0,9709 3,4210 0,9007 1,0168 0,6766 
ln A, , ln Ygeom, ln Lgeom, ln Ygeom / ln Lgeom Cv(ln Y)/Cv(lnL), R(lnY;lnL), F au sem-
nifica iile prezentate în tabelul nr. 1. 
Calculat dup  Employment in Europe 2006. 
 
                                                            
1 Semnifica ia valorilor estimate a elasticit ii propriu-zise a PIB în raport cu popula ia ocupat  

i sensul corela iilor dintre indicii PIB, popula iei ocupate i productivit ii muncii sunt pe 
larg prezentate în lucrarea F.M. Pavelescu - Transformarea economiei i dezechilibrele 
pie ei for ei de munc , Editura IRLI, Bucure ti, 2004 
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La ob inerea unor asemenea valori a contribuit laxitatea leg turii dintre 
modificarea relativ  a nivelului PIB i cea a popula iei ocupate, datorat  în primul 
rând varia iei deosebit de puternice a indicilor popula iei ocupate. Se reflect  în 
mod indirect faptul c , în contextul preg tirii pentru aderarea la Uniunea 
European , fiecare dintre cele 10 ri implicate în acest proces au avut modele 
diferite de ajustare a evolu iei num rului persoanelor ocupate la ritmul cre terii 
economice. 

Ritmul de cre tere a productivit ii sociale a muncii a avut dinamici care 
s-au diferen iat în mod semnificativ de la un grup de ri la altul. Astfel, în cadrul 
vechilor state-membre (UE-15), productivitatea social  a muncii a sporit mai lent 
decât pe ansamblul Uniunii Europene, ritmul mediu anual fiind de 1,15% i 
respectiv de 1,36% (tabelul nr. 3) 

Tabelul nr. 3 
Indicatori ai stabilit ii în timp a cre terii productivit ii sociale a muncii 
în rile membre ale Uniunii Europene, SUA i Japonia în perioada 1999-

2005 

ara Rmws Rrws CV(ln Ws)/Cv(t) R(ln Ws;t) Gws 
Belgia 1,0132 1,0010 0,9384 0,9623 0,0090 
Cehia 2,7609 2,5276 0,7802 0,9008 0,0175 
Danemarca 1,5941 1,5064 0,7860 0,9433 0,0111 
Germania 1,6492 1,6847 0,7612 0,9955 0,0127 
Estonia 7,2330 7,4510 0,7261 0,9969 0,0520 
Grecia 3,4921 4,0509 0,6714 0,9808 0,0261 
Spania 0,2999 0,2475 1,2547 0,9961 0,0031 
Fran a 0,8633 0,6779 1,2436 0,9016 0,0076 
Irlanda 2,5541 3,2684 0,6244 0,9499 0,0191 
Italia 0,2627 0,3378 0,7982 -0,2382 -0,0006 
Cipru 1,8311 1,8642 0,7120 0,9868 0,0130 
Letonia 6,9670 7,0170 0,7432 0,9942 0,0501 
Lituania 6,7711 7,2823 0,7360 0,9928 0,0514 
Luxemburg 0,6009 0,4543 1,5103 0,4588 0,0031 
Ungaria 3,8287 3,7780 0,8583 0,9964 0,0317 
Malta 0,0065 0,4233 2,1591 -0,8638 -0,0079 
Olanda 1,4610 1,3000 0,9278 0,9306 0,0112 
Austria 1,4144 1,3971 0,7997 0,9795 0,0109 
Polonia 3,9215 4,4596 0,7279 0,9880 0,0314 
Portugalia 0,5631 0,7526 0,3185 0,7803 0,0019 
Slovenia 2,8481 2,7410 0,8511 0,9932 0,0229 
Slovacia 3,9927 3,7274 0,9052 0,9926 0,0329 
Finlanda 1,8132 1,7773 0,8112 0,9761 0,0139 
Suedia 1,9224 1,4942 1,2541 0,9424 0,0175 
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ara Rmws Rrws CV(ln Ws)/Cv(t) R(ln Ws;t) Gws 
Regatul Unit 1,6984 1,8414 0,7185 0,9959 0,0131 
EU-25 1,3649 1,4693 0,6822 0,9911 0,0099 
EU-15 1,1485 1,1554 0,7603 0,9780 0,0085 
SUA 2,0957 1,8812 1,0751 0,9870 0,0198 
Japonia 2,0146 2,0159 0,7649 0,9916 0,0151 
Rmws= ritmul mediu anual de cre tere a productivit ii muncii; 
Rrws= ritmul reprezentativ de cre tere a productivit ii muncii; 
CV(ln Ws)/Cv(t) = raportul dintre coeficientul de varia ie al logaritmilor indicilor pro-
ductivit ii sociale a muncii i coeficientul de varia ie al factorului timp; 
R (ln Ws; t) = coeficientul de corela ie dintre logaritmii indicilor productivit ii muncii 
i factorul timp; 

Gws = elasticitatea propriu-zis  a productivit ii muncii în raport cu factorul timp (rit-
mul progresului tehnic neîncorporat aferent productivit ii sociale a muncii). 
Calculat dup  Employment in Europe 2006, European Commission, Brussels. 
 

În raport cu media UE-15, ritmuri mai lente de cre tere a productivit ii 
sociale a muncii au fost consemnate în Belgia, Spania, Fran a, Luxemburg i 
Portugalia, în timp ce valori de peste 1,5% au fost înregistrate în Danemarca, 
Germania, Grecia, Irlanda, Finlanda, Suedia i Regatul Unit. În cazul noilor 
state-membre (NMS), cu excep ia Maltei, productivitatea muncii a sporit mai 
rapid decât pe ansamblul Uniunii Europene (UE-25). Datorit  atingerii unui 
remarcabil dinamism al activit ii economice, în cele trei ri baltice ritmul mediu 
anual de cre tere al productivit ii muncii a fost de peste 6,7%. În Cehia, Polonia, 
Ungaria, Slovacia i Slovenia valoarea respectivului indicator a fost cuprins  
între 2,76% i 3,92%.  

Compararea m rimii ritmului mediu anual cu m rimea ritmului 
reprezentativ duce la concluzia c  evolu ia productivit ii muncii a avut loc dup  
o traiectorie concav 1 pe ansamblul Uniunii Europene, precum i în alte 12 state-
membre (Germania, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Portugalia, Regatul Unit). Raportul dintre coeficientul de varia ie 
al logaritmilor indicilor productivit ii sociale a muncii i coeficientul de varia ie al 
factorului timp este subunitar în 20 ri. Valori supraunitare ale indicatorului 
men ionat anterior se întâlnesc în cinci ri. Dac  în cazul Fran ei, Spaniei, 
Luxemburgului i Suediei respectivele m rimi înt resc caracterul de evolu ie 
convex  a dinamicii productivit ii sociale a muncii, în cazul Maltei, se reflect  
caracterul deosebit de instabil al modific rii în timp a raportului dinamica PIB i 
dinamica popula iei ocupate. 

În cele mai multe dintre rile-membre coeficientul de corela ie dintre 
logaritmul indicilor productivit ii sociale a muncii i factorul timp a avut valori de 

                                                            
1 F.M. Pavelescu � �Indicatori ai formei traiectoriei seriilor de timp�, în Revista român  de 

statistic  nr. 2/2002 
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peste 0,90, ceea ce relev  stabilitatea în timp a cre terii eficien ei utiliz rii for ei 
de munc . Excep iile de la regul  au fost în Portugalia, Italia i Malta, în ultimele 
dou  ri indicatorul men ionat anterior fiind negativ. 

Ca urmare a interac iunii dintre elementele care determin  valoarea 
elasticit ii propriu-zise a productivit ii sociale a muncii în raport cu factorul timp, 
respectivul indicator are cele mai ridicate valori (de peste 2%) în rile care au 
aderat la Uniunea European , cu excep ia Cehiei i Maltei. În cazul vechilor 
state-membre, valori peste media înregistat  pe ansamblul Uniunii Europene au 
fost consemnate în Grecia, Germania, Danemarca, Belgia, Irlanda, Olanda. 
Austria, Finlanda, Suedia, Regatul Unit. 

Comparativ cu SUA i Japonia, în Uniunea European  ritmul progresului 
tehnic neîncorporat aferent productivit ii sociale a muncii a fost mai lent, în 
principal datorit  valorii mai reduse a ritmului reprezentativ i traiectoriei 
concave. 

Dinamica raportului dintre PIB i num rul de persoane ocupate este 
influen at  i de num rul mediu de ore lucrate. În condi iile în care modelul de 
ocupare a for ei de munc  prezint  atât în Uniunea European , cât i în SUA i 
Japonia, diferen ieri ale num rului mediu de ore lucrate, în aprecierea evolu iei 
eficien ei utiliz rii for ei de munc  este necesar s  se aib  în vedere modific rile 
duratei medii a muncii i cele ale productivit ii orare a muncii. 

În rile Uniunii Europene, durata medie a muncii a avut o tendin  de 
reducere. În 2005 timpul mediu de munc  pe ansamblul vechilor state-membre 
a fost cu 1,38% mai mic decât în 1999 (tabelul nr. 4). În raport cu SUA, reducerea 
duratei medie a muncii a fost mai lent . În respectivul grup de state reduceri mai 
intense au fost înregistrate în Belgia, Fran a, Irlanda, Italia, Luxemburg, 
Portugalia, Finlanda, Suedia i Regatul Unit. 

Tabelul nr. 4 
Indicii timpului mediu de munc  în rile-membre ale Uniunii Europene, 

SUA i Japonia, în perioada 1999-2005 
% 

ara 1999-
2000 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

1999-
2005 

Belgia 99,61 100,10 100,00 99,70 98,74 99,41 97,58 
Cehia 100,38 95,51 99,11 95,24 100,87 100,10 91,38 
Danemarca 100,98 100,50 99,60 99,71 99,22 100,89 100,89 
Germania 99,71 99,61 99,61 100,30 101,19 100,00 100,40 
Estonia � 99,62 100,00 100,67 100,47 100,65 � 
Grecia 100,58 100,19 100,00 100,00 98,74 100,20 99,69 
Spania 101,21 99,70 99,80 99,80 99,70 99,80 100,01 
Fran a 97,40 98,71 97,09 99,61 99,90 99,90 92,80 
Irlanda 99,81 99,42 98,86 98,75 99,61 99,30 95,82 
Italia 98,83 99,90 99,30 99,60 100,70 100,00 98,33 
Cipru � 106,81 99,31 101,10 100,89 100,00 � 
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ara 1999-
2000 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

1999-
2005 

Letonia 100,64 99,53 99,62 100,96 97,37 100,46 98,55 
Lituania � 100,09 98,28 98,81 101,13 102,75 � 
Luxemburg 99,81 99,08 99,51 98,72 97,98 100,00 95,18 
Ungaria 99,52 97,74 100,48 99,13 99,81 99,42 96,15 
Malta � 97,05 99,51 97,47 104,20 97,02 � 
Olanda 101,79 100,70 99,60 100,20 100,10 100,39 102,81 
Austria 99,61 100,00 100,20 99,90 100,00 100,00 99,71 
Polonia � 99,33 100,19 100,29 99,71 100,00 � 
Portugalia 97,61 100,20 100,20 98,90 101,00 99,80 97,70 
Slovenia 100,68 100,39 96,96 100,39 97,37 100,98 96,73 
Slovacia 100,10 99,32 97,12 97,15 102,32 100,19 96,17 
Finlanda 99,13 99,02 99,70 99,61 100,29 99,51 97,29 
Suedia 98,64 98,61 98,55 98,84 101,36 100,20 96,22 
Regatul 
Unit 

99,32 100,10 98,93 99,32 99,71 99,41 96,82 

EU-25 � 99,51 99,21 99,61 100,29 99,90 � 
EU-15 99,90 99,70 99,11 99,70 100,30 99,90 98,62 
SUA 99,22 98,53 99,71 99,61 100,19 99,61 96,90 
Japonia 99,71 99,31 99,32 100,20 99,32 � � 
Calculat dup  Employment in Europe 2006, European Commission, Brussels. 
 

În schimb, durata medie a muncii s-a majorat în Spania i Olanda. În rile 
care au aderat la Uniunea European  la 1 mai 2004, durata medie a muncii se 
redusese în 2005 într-o propor ie mai însemnat  decât în vechile ri-membre, 
în Cehia, Letonia, Ungaria, Slovenia i Slovacia. Drept urmare, dinamicile 
productivit ii orare a muncii, precum i ritmul progresului tehnic neîncorporat au 
avut în cele mai multe cazuri valori mai ridicate decât cele calculate în cazul 
productivit ii sociale a muncii. Astfel, pe ansamblul vechilor state-membre ale 
Uniunii Europene (UE-15) ritmul mediu anual de cre tere a productivit ii orare 
a muncii a fost de peste 2,7066%, apropiat de cel înregistrat în perioada 
analizat  în SUA (2,7079%). 

Valorile ritmului reprezentativ au fost sensibil diferen iate fiind de 1,4468% 
în UE-15 i de 2,5847% în SUA (tabelul nr. 5). 

Din compararea celor doi indicatori rezult  o traiectorie convex  a 
dinamicii productivit ii orare a muncii în ambele entit i analizate, dar cu un 
caracter mai accentuat în cazul UE-15. Se reflect  faptul c  la începutul 
intervalului de timp analizat, productivitatea orar  a muncii în cadrul UE-15 a 
sporit mai lent decât în SUA. De asemenea, se observ  c  raportul dintre 
coeficientul de varia ie al logaritmului indicilor productivit ii orare a muncii i 
coeficientul de varia ie al factorului timp este în ambele cazuri pozitiv i 
subunitar, dar mai mic pentru UE-15. 
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Tabelul nr. 5  
Indicatori ai stabilit ii în timp a cre terii productivit ii orare a muncii în 

rile membre ale Uniunii Europene i SUA, în perioada 1999-2005 

ara Rmwh Rrwh CV(ln Wh)/Cv(t) R(ln Wh;t) Gwh 
Belgia 1,4269 1,2841 1,0391 0,9528 0,0126 
Cehia 4,3172 4,3519 0,7926 0,9893 0,0334 
Danemarca 1,4444 1,2552 1,0486 0,9415 0,0123 
Germania 1,5819 1,7841 0,6250 0,9948 0,0110 
Estonia � � � � ,, 
Grecia 3,5454 3,9490 0,7331 0,9900 0,0281 
Spania 0,2977 0,0776 6,5287 0,9979 0,0051 
Fran a 2,1278 2,3983 0,6766 0,9911 0,0159 
Irlanda 3,2865 3,9541 0,7004 0,9658 0,0262 
Italia 0,5443 0,8248 0,1254 0,3441 0,0004 
Cipru � � � � � 
Letonia 7,2283 7,1222 0,7904 0,9908 0,0539 
Lituania �, � � � � 
Luxemburg 1,4329 1,2085 1,1438 0,8610 0,0118 
Ungaria 4,5104 4,5699 0,8186 0,9962 0,0364 
Malta �  �  � 
Olanda 0,9939 0,6386 1,7100 0,9186 0,0100 
Austria 1,4636 1,4863 0,7433 0,9760 0,0107 
Polonia �  �  � 
Portugalia 0,9537 1,4378 0,1407 0,9705 0,0019 
Slovenia 3,4188 3,2074 1,0039 0,9894 0,0314 
Slovacia 4,6719 4,6394 0,9070 0,9931 0,0408 
Finlanda 2,2803 2,3816 0,7088 0,9925 0,0166 
Suedia 2,5788 2,5462 0,8709 0,9902 0,0217 
Regatul Unit 2,7039 2,3832 0,7553 0,9967 0,0177 
EU-25 �  �  � 
EU-15 2,7066 1,4468 0,7524 0,9979 0,0108 
SUA 2,7079 2,5847 0,9045 0,9976 0,0230 
Rmwh= ritmul mediu anual de cre tere a productivit ii orare a muncii; 
Rrwh= ritmul reprezentativ de cre tere a productivit ii a muncii; 
CV(ln Wh)/Cv(t) = raportul dintre coeficientul de varia ie al logaritmilor indicilor pro-
ductivit ii sociale a muncii i coeficientul de varia ie al factorului timp; 
R (ln Wh; t) = coeficientul de corela ie dintre logaritmii indicilor productivit ii muncii 
i factorul timp; 

Gwh =elasticitatea propriu-zis  a productivit ii orare a muncii în raport cu factorul 
timp (ritmul progresului tehnic neîncorporat aferent productivit ii orare a muncii). 
Calculat dup  Employment in Europe 2006, European Commission, Brussels 
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Coeficien ii de corela ie dintre logaritmul indicilor productivit ii orare a 
muncii i factorul timp au valori de peste 0,997 atât în UE-15 cât i în S.U.A. Pe 
aceast  baz  se poate trage concluzia c  evolu ia indicatorului care cuantific  
cu un grad ridicat de rigurozitate rodnicia folosirii for ei de munc  a avut o 
remarcabil  stabilitate în timp. Ca urmare a m rimilor factorilor care o determin , 
valoarea estimat  a ritmului progresului tehnic neîncorporat aferent 
productivit ii orare a muncii a fost 1,08% în UE-15 i de 2,30% în SUA. 

În cadrul Uniunii Europene productivitatea orar  a muncii a sporit în toate 
cele 20 de ri pentru care am dispus de date statistice. Ritmuri medii anuale de 
peste 2,7% au fost înregistrate în Cehia, Grecia, Irlanda, Ungaria, Letonia, 
Slovacia, Slovenia i Regatul Unit. Examinarea comparativ  a valorilor ritmului 
mediu anual i cele ale ritmului reprezentativ relev  c  traiectoria de evolu ie a 
productivit ii orare a muncii a fost convex  în 10 cazuri i concav  în alte 10. 
Dintre cele 8 ri care au înregistrat ritmuri medii de peste 2,7%, în 3 cazuri forma 
traiectoriei a fost convex  (Letonia, Slovenia, Regatul Unit). Traiectorii convexe 
de evolu ie au fost consemnate i în Belgia, Danemarca, Spania, Luxemburg, 
Olanda, Slovacia i Suedia. 

Raportul dintre coeficientul de varia ie al logaritmilor productivit ii orare a 
muncii i coeficientul de varia ie al factorul timp este supraunitar în cazul Belgiei, 
Danemarcei, Spaniei, Luxemburgului, Olanda i Sloveniei, ri unde forma 
traiectoriei a fost convex . În 10 ri valorile coeficientului de corela ie dintre 
logaritmul indicilor productivit ii orare a muncii i factorul timp este de peste 
0,99, iar în 8 ri este cuprins între 0,90 i 0,99. Cele mai mici valori s-au 
înregistrat în Italia (0,3411) i Luxemburg (0,8610). De aici se poate trage 
concluzia c , în contextul cre terii continue a PIB, se creeaz  condi iile unei 
sporiri stabile a eficien ei utiliz rii for ei de munc . 

Având în vedere indicatorii prezenta i anterior, valoarea estimat  a 
progresului tehnic neîncorporat este cuprins  între 0,04% în Italia i 5,39% în 
Letonia. Este de remarcat c  în noile ri�membre pentru care am dispus de 
date statistice, indicatorul respectiv a avut valori de peste 3%. În rile apar inând 
UE-15, valoarea estimat  maxim  a ritmului progresului tehnic neîncorporat a 
fost de 2,81%, fiind consemnat  în Grecia. În acest fel, se reflect  faptul c , în 
contextul demar rii procesului de aderare la Uniunea European , au fost create 
premisele unei sporiri remarcabile a eficien ei utiliz rii for ei de munc  i 
reducerea decalajelor care le desp r eau de statele din vestul Europei cu un 
nivel ridicat de dezvoltare economic . 



 

 

4. Factorii determinan i ai cre terii productivit ii 
muncii în contextul integr rii României  

în Uniunea European  

i în România, în perioada 1999-2005, productivitatea muncii a înregistrat 
sporuri semnificative în contextul relans rii cre terii economice dup  ie irea din 
cea de-a doua recesiune transforma ional . Ritmul mediu de cre tere a 
productivit ii sociale a muncii a fost de 5,03%, iar ritmul reprezentativ a fost de 
4,48%, ceea ce reflect  o traiectorie convex  de evolu ie a respectivului 
indicator. Ritmul progresului tehnic neîncorporat aferent productivit ii sociale a 
muncii a fost de 6,42%, fiind superior celui înregistrat în cele mai dinamice ri 
ale Uniunii Europene în perioada analizat . La ob inerea respectivei valori a 
contribuit nu numai m rimea ritmului reprezentativ, ci i valoarea ridicat  a 
coeficientului de corela ie dintre logaritmul indicilor productivit ii sociale a 
muncii i factorul timp (0,993155) i cea a raportului dintre coeficientul de varia ie 
al logaritmilor indicilor productivit ii sociale a muncii i coeficientul de varia ie al 
factorului timp (1,476673). 

Este de men ionat c  performan a remarcabil  comparativ cu rile-
membre ale Uniunii Europene a fost ob inut  de România în condi iile continu rii 
tendin ei de reducere a num rului persoanelor ocupate manifestate pe parcursul 
procesului de transformare a economiei din anii �90. Din acest motiv, dinamica 
productivit ii sociale a muncii din România este necesar s  fie privit  în mod 
nuan at, respectiv ca un fenomen pozitiv din punct de vedere al eficien ei utiliz rii 
for ei de munc  i ca unul negativ din punct de vedere al capacit ii economiei 
de a genera noi locuri de munc  pe m sura asigur rii condi iilor unei sporiri 
continue a valorii PIB. De asemenea, faptul c  nu am dispus de date statistice 
referitoare la dinamica timpului mediu de munc  i a productivit ii orare a muncii 
limiteaz  într-o anumit  m sur  sfera de cuprindere a concluziilor referitoare la 
evolu ia eficien ei utiliz rii for ei de munc  la nivel agregat în ara noastr .  

Cre terea productivit ii sociale a muncii a avut loc în condi iile unor 
muta ii deloc neglijabile în cadrul unor factori care condi ioneaz  în mod 
substan ial evolu ia respectivului indicator i anume: oferta de for  de munc , 
structura sectorial  a economiei, gradul de deschidere c tre fluxurile economice 
externe. Influen ele celor trei factori asupra dinamicii productivit ii sociale le 
vom releva în continuare. 

4.1. Corela ia dintre dinamica productivit ii muncii i 
caracteristicile ofertei de for  de munc  

Productivitatea muncii este influen at  nu numai de nivelul cererii de 
bunuri i servicii ci i de caracteristicile ofertei de for  de munc  integrate în 
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activit i utile din punct de vedere economic i social. Constituie un adev r care 
nu mai trebuie demonstrat c , pe parcursul vie ii active, poten ialul de munc  al 
unei persoane se modific  datorit  unor cauze biologice, ceea ce se reflect  
asupra m rimii productivit ii muncii atât la nivel microeconomic, cât i la nivel 
macroeconomic. De asemenea, m rimea productivit ii muncii este influen at  
de gradul de preg tire profesional  a popula iei ocupate. În consecin , este 
necesar ca în analizele referitoare la eficien a utiliz rii for ei de munc  s  se aib  
în vedere nu numai num rul de persoane ocupate, ci i poten ialul de munc  al 
acestora (Pmpoc), care poate fi definit conform formulei: 

Pmpoc = Poc*Wrvpoc*Mni1, 
unde: Poc = num rul persoanelor ocupate 

Wrvpoc = productivitatea relativ  a muncii determinat  de structura de 
vârst  a popula iei ocupate 

Mni = multiplicatorul productivit ii muncii determinat de nivelul de 
preg tire al popula iei ocupate 

Astfel definit, poten ialul de munc  al popula iei ocupate se exprim  în 
echivalent persoane cu un anumit nivel de educa ie. Atât productivitatea relativ  
a muncii determinat  de structura de vârst , cât i multiplicatorul productivit ii 
muncii determinat de nivelul de preg tire al popula iei ocupate sunt destul de 
greu de estimat în condi iile unui mediu economico-social deosebit de dinamic. 
Dar, aceasta nu însemn  s  se renun e la idee. În cazul prezentei lucr ri, se va 
utiliza distribu ia productivit ii relative a muncii pe grupe relevat  în lucrarea 
�Popula ie i economie� de C. Grigorescu (Editura Academiei, Bucure ti, 1976), 
iar pentru estimarea multiplicatorului productivit ii muncii, determinat de nivelul 
de instruire al popula iei ocupate, se va utiliza un set de coeficien i de ierarhizare 
propriu în raport cu înv mântul primar2. Ac iunea combinat  a structurii pe 
grupe de vârst  i a nivelului mediu de instruire poate fi relevat  prin apelarea 
la un indice sintetic al poten ialului calitativ al popula iei ocupate (Iscpoc) i care 
reprezint  produsul dintre Wrvpoc i Mni. Pe aceast  baz  se poate construi un 
nou indicator care s  releve eficien a utiliz rii poten ialului calitativ al popula iei 
ocupate (Ecpoc), relevat prin raportul dintre valoarea PIB i popula ia ocupat  
în echivalent persoane cu studii primare. 

                                                            
1 Formula propus  pentru determinarea poten ialului de munc  a popula iei ocupate repre-

zint  o adaptare a formulei de estimare a poten ialului de munc  al popula iei active folosit  
în capitolul F.M. Pavelescu � �Caracteristici ale ofertei de for  de munc  a României în 
perspectiva anilor 2000-2020�, în S.Per  (coord.) - Evaluarea capitalului uman. Coordonate 
strategice ale evolu iei pie ei muncii în România, Editura IRLI, Bucure ti, 1997 

2 Multiplicatorii productivit ii sociale a muncii determina i de nivelul de instruire pe care îi vom 
folosi în continuare sunt: 100% pentru înv mântul primar, 150% pentru înv mântul 
gimnazial, 240% pentru înv mântul profesional, 250% pentru înv mântul liceal, 400% 
pentru înv mântul post-liceal i 500% pentru înv mântul superior. 
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Calculul indicelui sintetic al calit ii poten iale a popula iei ocupate din 
România relev  faptul c , în perioada 1999-2005, structura de vârst  a influen at 
favorabil posibilit ile de cre tere a productivit ii sociale a muncii. Astfel, 
valoarea Wrvpoc a crescut continuu de la 102,06% în anul 1999 la 104,05% în 
anul 2005 (tabelul nr. 6). 

Tabelul nr. 6  
Evolu ia indicelui sintetic al calit ii poten iale a popula iei ocupate i a 

componentelor acestuia în România, în perioada 1999-2005 
% 

Anul Wrvpoc Mni Iscpoc 
1999 102,06 232,24 237,02 
2000 102,11 234,29 239,24 
2001 102,18 236,57 241,72 
2002 103,26 245,63 253,64 
2003 103,54 245,43 254,12 
2004 103,76 253,52 263,05 
2005 104,05 255,85 266,21 

Wrvpoc, Mni i Iscpoc au semnifica iile men ionate anterior în text. 
Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

De asemenea, i nivelul de instruire a avut o evolu ie ascendent , 
m rimea Mni, sporind de la 232,24%, în 1999, la 255,85% în 2005. Valoarea 
indicelui sintetic al calit ii poten iale a popula iei ocupate s-a majorat cu peste 
29 p.p, de la 237,02% la 266,21%, cre terile anuale relative fiind cuprinse între 
0,19% i 4,93% (tabelul nr. 7). 

Tabelul nr. 7 
Indicii productivit ii muncii sociale, poten ialului calitativ al popula iei 

ocupate i al eficien ei utiliz rii poten ialului calitativ al popula iei 
ocupate în România, în perioada 1999-2005 

% 
Anul Wsoc Wrvpoc Mni Iscpoc Ecpoc 

1999-2000 98,85 100,06 100,88 100,94 97,93 
2000-2001 106,56 100,06 100,97 101,03 105,47 
2001-2002 108,01 101,06 103,83 104,93 102,93 
2002-2003 105,55 100,27 99,92 100,19 105,35 
2003-2004 109,36 100,21 103,30 103,51 105,65 
2004-2005 102,25 100,28 100,92 101,20 101,04 
1999-2005 134,27 101,95 110,17 112,32 119,55 

Wsoc, Wrvpoc, Iscpoc i Epmpoc au semnifica iile precizate anterior în text. 
Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
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Modific rile relative anuale ale indicelui sintetic al poten ialului calitativ al 
popula iei ocupate au fost sensibil diferite de cele ale productivit ii sociale a 
muncii. Se reflect  multitudinea tipurilor de raporturi dintre modific rile relative 
anuale ale indicelui sintetic al poten ialului calitativ al popula iei ocupate i cele 
ale eficien ei utiliz rii respectivului poten ial. Astfel, Ecpoc este mai mic decât 
100% în anul 2000. În ceilal i ani, atât Iscpoc cât i Ecpoc sunt mai mari decât 
100%. Iscpoc este mai mare decât Ecpoc în anii 2000, 2002 i 2005. Pe 
ansamblul perioadei 1999-2005, contribu ia major  la cre terea productivit ii 
sociale a muncii (Wsoc) a fost adus  de Ecpoc.  

Efectuarea unei regresii liniare între Wsoc i Iscpoc duce la urm torul 
rezultat: 

ln Wsoc = �0,02458+2,758242* ln Iscpoc 
De men ionat c  valoarea coeficientului de corela ie dintre ln Wsoc i 

lnIscpoc este deosebit de ridicat  respectiv de 0,985482. Din datele prezentate 
anterior, rezult  o varia ie mai mare a logaritmilor Wsoc în compara ie cu cea a 
logaritmilor Iscpoc. De asemenea, se poate deduce o o corela ie pozitiv  între 
logaritmii Iscpoc i Ecpoc. 

Pe de alt  parte, este de subliniat faptul c  i valoarea coeficientului de 
corela ie dintre ln Ecpoc i factorul timp este deosebit de ridicat , respectiv de 
0,989915, ceea ce relev  o evolu ie stabil  a respectivului indicator în contextul 
relans rii cre terii economice.  

4.2. Efectul mobilit ii sectoriale a popula iei ocupate asupra 
dinamicii productivit ii sociale a muncii 

Dinamica rapid  a productivit ii muncii în ara noastr  a avut loc pe fondul 
unor profunde muta ii ale structurii sectoriale a valorii ad ugate i a popula iei 
ocupate, ceea ce a avut consecin e notabile asupra nivelului productivit ii 
muncii în cadrul diferitelor ramuri i sectoare de activitate. Sensul modific rii 
structurii sectoriale a fost cel al ter ializ rii atât în planul producerii de valoare 
ad ugat , cât i în cel al capacit ii de ocupare a for ei de munc , sectorul 
serviciilor sporindu- i ponderea de la 45,75%, în 1999, la 55,96% în 2005, în 
cazul producerii de valoare ad ugat  i de la 30,39%, în 1999, la 39,05% în 
2005, în  cazul popula iei ocupate. Faptul c  activit ile grupate generic în cadrul 
sectorului de servicii tind s  aib  o tot mai mare importan  în desf urarea 
activit ii economico-sociale impune acordarea unei aten ii sporite eficien ei 
utiliz rii for ei de munc  în cadrul respectivului sector. În contextul extinderii 
rolului noilor tehnologii în func ionarea aparatului productiv, sectorul de servicii 
nu mai poate fi privit global, ci, a a cum am men ionat anterior, segmentat în trei 
mari grupe, i anume: a) servicii de distribu ie i rafinare a consumului; b) servicii 
de infrastructur  fizic  i sus inere a dezvolt rii afacerilor; c) serviciile de 
infrastructur  social . 
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Între cele trei grupe de servicii exist  diferen e sensibile în ceea ce 
prive te nivelul productivit ii muncii. Astfel, în anul 1999 productivitatea relativ  
a muncii, în raport cu media na ional , era de 150,53% pe ansamblul sectorului 
ter iar, dar de 340,34% în serviciile de infrastructur  fizic  i de sus inere a 
dezvolt rii afacerilor, de 86,50% în serviciile de consum i de 66,56% în 
serviciile de infrastructur  fizic  (tabelul nr. 9). 

Reluarea procesului de cre tere a PIB  în cursul anului 2000 a avut o 
influen  sensibil  asupra nivelurilor productivit ii muncii în cele trei grupe mari 
de servicii, în sensul reducerii decalajelor dintre acestea. Astfel, productivitatea 
relativ  a muncii din serviciile de consum a dep it cu 20% media na ional , iar 
în serviciile de infrastructur  social  s-a apropiat la 1,75% de respectiva medie. 
În paralel, serviciile de infrastructur  fizic  i dezvoltare a afacerilor i-au redus 
într-o anumit  m sur  nivelul productivit ii muncii. 

Tabelul nr. 9 
Productivitatea relativ  a muncii pe ramuri i sectoare de activitate în 

România, în perioada 1999-2005 
% 

Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Sector primar 40,71 30,21 36,62 35,26 37,47 43,41 30,04 
Industrie 127,80 132,86 131,51 123,32 113,8 110,95 115,93 
Construc ii 157,09 135,01 150,54 147,48 137,32 130,96 130,28 
Sector industrial 131,94 133,18 134,25 126,87 117,61 114,35 118,66 
Serv. consum  86,50 120,13 103,51 89,28 81,06 77,33 82,22 
Serv.infrastruct. fiz. 340,34 299,32 304,38 294,19 271,86 259,77 265,77 
Serv.infrastruct. soc. 66,56 98,25 82,52 97,20 118,86 104,76 119,29 
Sector ter iar 150,53 163,51 152,22 150,75 146,36 136,38 143,32 
Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

Evolu iile men ionate anterior au determinat o cre tere a decalajului dintre 
m rimea productivit ii muncii din setorul de servicii i cea înregistrat  pe 
ansamblul economiei. Ulterior, în contextul consolid rii premiselor unei cre teri 
economice de durat , productivitatea relativ  a muncii a avut o tendin  de 
reducere pe ansamblul sectorului ter iar, ceea ce reflect  faptul c , în acest 
sector, crearea de noi locuri de munc  a avut o dinamic  mai rapid  decât cea 
a producerii de valoare ad ugat . În interiorul sectorului ter iar, decalajele de 
productivitate a muncii au continuat s  se reduc  pe fondul unei evolu ii mai 
lente a respectivului indicator în serviciile de infrastructur  fizic  i de dezvoltare 
a afacerilor i în serviciile de consum, concomitent cu sporirea mai rapid , dar 
nu lipsit  de anumite sinuozit i, a productivit ii muncii în serviciile de 
infrastructur  social .  

Sectorul industrial a înregistrat o majorare a productivit ii relative a muncii 
în perioada 1999-2001, pentru ca apoi s  se asiste la o diminuare a acesteia. În 
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cadrul respectivului sector, se remarc  faptul c  în 1999, la sfâr itul celei de-a 
doua recesiuni transforma ionale, productivitatea muncii era mai ridicat  în 
construc ii decât în industrie. Ulterior, decalajele de productivitate a muncii dintre 
cele dou  ramuri au tins s  se diminueze, f r  îns  a se modifica ierarhia.  

În func ie de condi ile climatice precum i de al i factori economico-sociali, 
în sectorul primar productivitatea relativ  a muncii a avut o evolu ie sinuoas , 
oscilând între 30,04% i 40,71%. Chiar dac  în perioada analizat  num rul de 
persoane ocupate s-a redus, faptul c  nu s-a putut realiza o reducere a 
decalajului de productivitate a muncii fa  de media na ional  semnific  
existen a unor blocaje majore în dezvoltarea ramurilor din respectivul sector i 
în primul rând a agriculturii. 

Modificarea structurii sectoriale a producerii de valoare ad ugat  i a 
popula iei ocupate a avut influen e deloc neglijabile asupra dinamicii 
productivit ii sociale a muncii. Pentru cuantificarea efectului de mobilitate 
sectoriale asupra dinamicii productivit ii sociale a muncii, un rol însemnat 
revine alegerii tipului de indice. În unele lucr ri de specialitate se opteaz  în 
esen  pentru un indice de tip Laspeyres1, caz în care se determin  efectul de 
mobiltate ex-ante. Dac  se face apel la un indice de tip Paasche, se relev  
efectul de mobilitate ex-post2. Din acest motiv apar unele impedimente în 
evaluarea impactului pe care mobilitatea for ei de munc  le are asupra dinamicii 
productivit ii sociale a muncii în sensul c  în primul caz se supradimensio-
neaz , iar în al doilea caz se subdimensioneaz  respectivul impact. Pentru 
surmontarea impedimentelor ar tate anterior, consider m c  ar fi util  folosirea 
indicelui Divisia. 

De asemenea, se poate aduce un spor de cunoa tere dac  se au în 
vedere atât efectul de mobilitate intersectorial, cât i efectul de mobilitate la 
nivelul grupurilor de ramuri pentru care exist  disponibile date statistice 
referitoare la valoarea ad ugat  i num rul de personal i implicit efectul de 
mobilitate intrasectorial.  

Calculul indicelui Divisia al efectului de mobilitate sectorial  a popula iei 
ocupate asupra dinamicii productivit ii sociale a muncii relev  faptul c , pe 
ansamblul perioadei 1999-2005, s-a înregistrat o valoare de 110,56% (tabelul 
nr. 10).  

Se poate trage concluzia c  modificarea structurii cererii de for  de 
munc  a sus inut într-o propor ie de circa o treime sporul de productivitate a 
muncii în perioada analizat . Efectul de mobilitate a avut o influen  practic nul  
asupra cre terii productivit ii muncii în anii 2000, 2001 i 2005, dar a sprijinit cu 
peste 2% cre terea anual  a productivit ii muncii în anii 2002-2004. 

                                                            
1 I.Blaga - Popula ia activ  a României, Editura Politic , Bucure ti, 1979. 
2 F.M. Pavelescu - Progresul tehnologic i ocuparea for ei de munc , Editura IRLI, Bucure ti, 

1997. 
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Tabelul nr. 10  
Cuantificarea efectului de mobilitate a popula iei ocupate asupra 

dinamicii productivit ii sociale a muncii 
% 

Anul Wsoc Mobsect. Mobintrsect. Mobgrram Wgrram 
1999-2000 98,85 99,99 99,67 100,32 98,53 
2000-2001 106,56 100,61 100,35 100,26 106,28 
2001-2002 108,01 103,16 99,22 103,98 103,88 
2002-2003 105,55 103,53 100,36 103,15 102,32 
2003-2004 109,36 102,70 100,20 102,49 106,71 
2004-2005 102,25 100,33 100,34 99,99 102,26 
1999-2005 134,27 110,56 100,36 110,16 121,89 
Wsoc = indicele productivit ii sociale a muncii; 
Mobsect.= indicele efectului de mobilitate (inter)sectorial  a popula iei ocupate asu-
pra productivit ii sociale a muncii; 
Mobitrsect = indicele efectului de mobilitate intrasectotial  a popula iei ocupate asu-
pra productivit ii sociale a muncii ; 
Mobgrrram= indicele efectului de mobilitate în cadrul grupelor de ramuri a popula iei 
ocupate asupra productivit ii sociale a muncii; 
Wgrram= indicele productivit ii muncii în cadrul grupelor de ramuri. 
Calculat dup  Anuarul statistic al României. 
 

Intensitatea efectului de mobilitate calculat la nivelul grupelor de ramuri 
este foarte apropiat  de cea relevat  la nivel sectorial. Cu alte cuvinte, 
mobilitatea intrasectorial  a popula iei ocupate nu a exercitat o influen  notabil  
asupra sporirii productivit ii sociale a muncii.  

Chiar dac  mobilitatea popula iei ocupate în cadrul diferitelor sectoare i 
grupe de ramuri a exercitat o influen  pozitiv , pe ansamblul perioadei 1999-
2005 factorul major în sus inerea cre terii productivit ii muncii l-a constituit 
m rirea eficien ei utiliz rii for ei de munc  în cadrul grupelor de ramuri. Dar 
partajarea respectivului interval în dou  subintervale relev  faptul c  între 1999 
i 2002 influen a mobilit ii popula iei ocupate a avut contribu ia major , în timp 

ce între 2002 i 2005 sporirea productivit ii muncii în cadrul grupelor de ramuri 
a fost elementulul principal în majorarea nivelului productivit ii sociale a muncii. 

4.3. Interferen ele dintre dinamica productivit ii muncii i cea a 
comer ului exterior 

Dinamica productivit ii sociale a muncii este condi ionat  nu numai de 
factori interni, ci i de evolu iile din mediul economic extern. Deschiderea tot mai 
accentuat  a economiilor na ionale c tre fluxurile de bunuri, servicii i factori de 
produc ie modific  uneori substan ial nivelul eficien ei utiliz rii factorilor de 
produc ie. În evaluarea dinamicii productivit ii muncii este necesar s  se aib  
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în vedere i evolu ia echilibrului extern, precum i a competitivit ii activit ii 
desf urate în cadrul unei economii na ionale. Productivitatea social  a muncii 
este un indicator care reflect , în principal, evolu iile care decurg din modificarea 
volumului cererii interne i doar în mod indirect influen a factorului extern. În 
principiu, cre terea particip rii la schimburile interna ionale are un efect benefic 
asupra productivit ii sociale a muncii. Dar nu orice cre tere a volumului 
comer ului exterior garanteaz  durabilitatea cre terii economice pe termen lung. 
Lipsa de competitivitate i inabilitatea de a prelua i adapta la condi iile locale 
noi tehnologii poate determina, dup  o îmbun t ire pe termen scurt a 
indicatorilor care m soar  performan a macroeconomic , blocaje ale cre terii 
economice i adâncirea decalajelor fa  de rile cele mai dezvoltate.  

În cazul României, evolu ia productivit ii sociale a muncii din ultimii 17 ani 
a avut loc în contextul unor puternice dezechilibre ale balan ei comerciale 
determinate de condi iile specifice ale transform rii economiei în direc ia 
implement rii mecanismelor concuren iale. Totodat , datorit  deschiderii 
economiei c tre fluxurile externe a sporit rolul cererii externe în desf urarea 
activit ii agen ilor economici din România, dar i a importurilor în asigurarea 
resurselor materiale necesare sus inerii expansiunii PIB. 

În aceste condi ii, pentru o mai bun  cunoa tere a factorilor care 
determin  dinamica productivit ii muncii se impune studierea elasticit ii 
propriu-zise a respectivului indicator în raport cu exportul per persoan  ocupat  
( 1) pe de o parte, i în raport cu importul per persoan  ocupat  ( 1), pe de alt  
parte.  

Având în vedere perioada 1990-2005 se ob in urm toarele valori: 
1 = 0,268456 i 1= 0,277597 

Valorile celor dou  elasticit i propriu-zise reflect  faptul c  atât exportul 
cât i importul per persoan  ocupat  au avut dinamici mai rapide decât 
productivitatea social  a muncii. De asemenea, se poate deduce din 
compararea m rimii celor doi indicatori c  exportul a sporit mai lent decât 
importul.  

În vederea sporirii gradului de cunoa tere a contribu iei comer ului exterior 
la sus inerea cre terii productivit ii sociale a muncii se va testa în continuare 
posibilitatea estim rii modelului: 

ln(Wsoc) = lnA+ 2*ln (X/L)+ 2*ln(M/L) 
unde: lnA= logaritmul factorului rezidual-compensatoriu 

ln (X/L)= logaritmul indicilor exportului per pesoan  ocupat  
ln (M/L)= logaritmul indicilor importului per pesoan  ocupat  
Coeficien ii de corela ie dintre logaritmii indicilor productivit ii sociale a 

muncii, exportului per persoan  ocupat  i importului persoan  ocupat  au 
valori deosebit de ridicate, respectiv: 
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R(ln Wsoc;ln (X/L)1 = 0,938711  
R(ln Wsoc;ln (M/L)2 = 0,947567 
R(ln (M/L);ln (X/L)3 = 0,988054 
Corela ia foarte puternic  dintre logaritmul indicilor exportului i importului 

per persoan  ocupat  este reflectarea faptului c  în derularea activit ilor de 
comer  exterior un rol important a revenit activit ilor de tip �lohn�. De asemenea, 
pe m sur  ce exportul a atins noi recorduri valorice i cantitative ca urmare a 
identific rii unor noi oportunit i de afaceri, în special în zona produselor cu grad 
sc zut i mediu de prelucrare, m rirea capacit ilor de produc ie i presta ii a 
devenit tot mai dependent  de importul de ma ini i utilaje. 

În aceste condi ii, fenomenul de colinearitate dintre variabilele explicative 
influen eaz  m rimea parametrilor modelului de regresie bifactorial propus. 
Astfel, nu este dep it pragul critic al colinearit ii care s  duc  la apari ia unor 
valori ale parametrilor în contradic ie cu sensul evolu iei reale a fenomenelor 
investigate. Dar, datorit  faptului c  R(ln Wsoc; ln (X/L) < R(ln Wsoc; ln (M/L) 
elasticitatea derivat  a productivit ii sociale a muncii în raport cu importul per 
persoan  ocupat  este apropiat  de valoarea elasticit ii propriu-zise, în timp ce 
elasticitatea derivat  a productivit ii sociale a muncii în raport cu exportul per 
persoan  ocupat  se dep rteaz  de valoarea elasticit ii propriu-zise i se 
apropie de zero. Pe aceast  baz , se poate concluziona c  sporirea importurilor 
a influen at în sens pozitiv, îns  cu o intensitate relativ redus , sporirea 
productivit ii sociale a muncii i cu pre ul accentu rii dezchilibrului extern. Luate 
separat exporturile au influen at sporirea productivit ii muncii într-o m sur  
apropiat  de cea a importurilor. Dar, privit  în contextul ansamblului comer ului 
exterior, contribu ia exporturilor la m rirea eficien ei utiliz rii for ei de munc  
apare ca fiind redus . 

                                                            
1 R(ln Wsoc;ln (X/L) = coeficientul de corela ie dintre logaritmul indicilor productivit ii muncii 

sociale i logaritmul indicilor exportului per persoan  ocupat  
2 R(ln Wsoc;ln (M/L)) = coeficientul de corela ie dintre logaritmul indicilor productivit ii muncii 

sociale i logaritmul indicilor importului per persoan  ocupat  
3 R(ln (M/L);ln (X/L)) = coeficientul de corela ie dintre logaritmul indicilor importului per 

persoan  ocupat  i logaritmul indicilor exportului per persoan  ocupat  



 

 

5. Concluzii i recomand ri privind îmbun t irea 
calit ii metodelor de cuantificare a eficien ei utiliz rii 

for ei de munc  

Din analiza realizat  anterior a reie it faptul c , datorit  accentu rii 
interac iunii dintre procesele de integrare economic  la nivel continental i 
disemin rii rapide a noilor tehnologii, cre terea continu  a productivit ii sociale 
a muncii pe ansamblul diferitelor economii na ionale este atât posibil , cât i 
necesar , chiar i în contextul fazei ascendente a ciclului secular. 
Implementarea unor noi tehnologii în cadrul aparatului productiv deschide noi 
orizonturi pentru cre terea eficien ei utiliz rii for ei de munc , atât prin cre terea 
sensibil  a productivit ii muncii, mai cu seam  în ramurile tradi ionale, cât i 
prin majorarea substan ial  a cererii de for  de munc  în activit i cantonate de 
regul  în zona serviciilor. În acest fel, se redimensioneaz  nu numai structura 
economiei din punct de vedere al producerii de valoare ad ugat , dar i modelul 
de ocupare a for ei de munc .  

Pentru a se putea folosi cât mai mult din oportunit ile generate de 
extinderea aplic rii noilor tehnologii în cadrul aparatului productiv este deosebit 
de important ca metodele de organizare a produc iei i a muncii s  fie puse în 
concordan  cu caracteristicile respectivelor tehnologii. De asemenea, în 
utilizarea cu un grad ridicat de eficien  a aparatului productiv un loc tot mai 
însemnat va reveni evolu iei calitative a ofertei de for  de munc . Cre terea 
gradului de preg tire profesional  a for ei de munc  poate ac iona ca un veritabil 
factor de produc ie, în condi iile în care, datorit  îmb trânirii demografice, în 
multe ri europene num rul persoanelor active se va reduce. Drept urmare, 
sporirea nivelului de calificare profesional  poate ac iona în prim  instan  ca un 
catalizator al proceselor de substitu ie a for ei de munc  în ramuri tradi ionale, 
dar care vor continua s  de in  un rol esen ial pentru desf urarea normal  a 
ansamblului activit ilor economice i sociale.  

Pe de alt  parte, nivelul ridicat de calificare se constituie ca una dintre 
premisele majore ale sus inerii proceselor inova ionale i, implicit, al reducerii 
cheltuielilor materiale i pagubelor aduse mediului înconjur tor. Astfel, se 
asigur  cre terea în ritm rapid nu numai a productivit ii muncii ci i a 
productivit ii totale a factorilor. 

În cazul României, modelarea cre terii productivit ii muncii în urm torii 
ani va avea un grad ridicat de complexitate. Necesitatea reducerii decalajelor 
referitoare la nivelul de dezvoltare economico-sociale care despart ara noastr  
de statele cele mai dezvoltate din Uniunea European  impun un ritm ridicat de 
cre tere a productivit ii muncii. Dar, realizarea acestui deziderat este necesar 
s  in  seama de realit ile economiei române ti. Astfel, sporirea productivit ii 
muncii ar trebui s  aib  loc concomitent cu crearea de noi locuri de munc , 
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pentru a se evita accentuarea fenomenului migra iei externe. Totodat , crearea 
condi iilor pentru reducerea decalajelor de productivitate a muncii dintre sectorul 
primar i celelalte sectoare i domenii de activitate, în contextul acces rii 
fondurilor structurale, ar avea ca efect nu numai o sporire a eficien ei utiliz rii 
for ei de munc  în domeniul men ionat ci i pe ansamblul economiei, 
concomitent cu stimularea proceselor inova ionale i a moderniz rii sociale.  

Dat fiind faptul c , la nivelul ramurilor i sectoarelor de activitate, se 
manifest  în prezent precum i în viitorul previzibil o serie de diferen ieri 
sensibile ale timpului de lucru i a calit ii preg tirii profesionale a popula iei 
ocupate se impun eforturi pentru îmbun t irea sistemului de indicatori statistici 
ai func ion rii pie ei for ei de munc . În acest context, ar trebui calculat cu 
acurate e num rul de ore lucrate în medie de un lucr tor în cadrul diferitelor 
ramuri i sectoare de activitate. De asemenea, estimarea în mod riguros a 
impactului pe care diferitele forme de preg tire profesional  le au asupra 
poten ialului de munc  ar putea constitui real câ tig în relevarea eficien ei cu 
care este utilizat  oferta de for  de munc  pe termen scurt i al elabor rii unor 
proiec ii referitoare la dezvoltarea pe termen lung, pornindu-se de la modele de 
cre tere economic  de tip Sollow extins. 

În evaluarea performan elor referitoare la utilizarea for ei de munc  nu 
trebuie s  fie ignorat impactul factorilor economici externi. Astfel, este bine ca 
analizele s  nu se limiteze doar la relevarea dinamicii productivit ii sociale a 
muncii, ci s  se aib  în vedere i indicatori precum soldul balan ei comerciale, 
soldul contului curent, soldul balan ei tehnologice. Pe aceast  baz , se pot face 
evalu ri asupra sustenabilit ii cre terii productivit ii muncii atât pe ansamblul 
economiei, cât i în principalele ramuri i sectoare de activitate. 
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1. RECONSIDERAREA MANIEREI DE GÂNDIRE  
I DE COMUNICARE 

Rela ia vizat  de transferul de cunoa tere (constituind obiectul proiectului 
nostru de cercetare) este caracterizat  de complementaritatea dinamic  între 
parteneriatul tiin ific de cercetare i ECR (ca unitate surs ) i 
întreprinderile române ti receptoare ale transferului de cunoa tere (ca unit i 
receptoare), context în care comunicarea rezultatelor cercet rii tiin ifice c tre 
audien a care poate implementa aceste rezultate constituie o preocupare de 
cert  actualitate. Pentru comunicatorii tiin ifici implica i în proiectul nostru 
a constituit o real  provocare s  poat  comunica eficace atât cu exper ii, 
cât i cu inocen ii din audien  (întreprinderile furnizoare de bunuri de larg 
consum vizate de proiect), reconsiderând maniera de gândire despre munca 
desf urat  i despre comunicare: a în elegererii corecte a domeniului 
cercetat, a limitelor în elegerii actuale.  

Circuitul de distribu ie const  în ansamblul de canale care fac leg tura 
între produc tor i consumator, eficacitatea constituind prima caracteristic  a 
unui canal de distribu ie. P trunderea pe pia a româneasc  a numeroase re ele 
de distribu ie interna ionale a fost determinat  de poten ialul i posibilit ile de 
dezvoltare oferite, pia a de retail înregistrând în continuare evolu ii 
spectaculoase pe fondul identificat: al cre terii luptei de marketing pentru 
ocuparea ni elor de pia  înc  libere i identificarea unora noi; al sporirii 
recurgerii la marketingul de participare; al c ut rii de c tre autorit ile 
responsabile a realiz rii echilibrului comercial indispensabil între centrul ora ului 
i zonele periferice, evaluând contribu ia efectiv  a implant rilor comerciale atât 

la via a socioeconomic  a locuitorilor, cât i la dezvoltarea economic  a zonei în 
general.  

 
Cercetarea a eviden iat: 
a) atât evolu ia constant  a �retailului� (noi formate, legarea retailerilor 

compatibili, c i de acces i chio curi netradi ionale, noi canale etc.), cât i 
tendin a diferitelor canale de a fi simbiotice în contextul persisten ei unei 
multitudini de diferen e (de exemplu, între comportamentele de cump rare 
�online� i �offline�, comercian ii cu am nuntul îmbun t ind modul în care se 
�conecteaz � la clien i; comercian ii i produc torii devin tot mai în elep i în 
considerarea loca iilor cu am nuntul ca fiind un alt canal �media�, deci mai mult 
decât un magazin tradi ional); 

b) c  intrarea României în Uniunea European  a confirmat c  sectorul 
cu cel mai rapid impact postaderare este reprezentat de distribu ia 
bunurilor de consum cu mi care rapid  (FMCG), semnalul transmis de cele 
mai bune practici de afaceri fiind clar, respectiv faptul c  este imperativ 
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necesar  cre terea nivelului de educa ie a întreprinderii i a abilit ilor 
lucr torilor, prin promovarea transferului de cunoa tere generat de 
colaborarea cercetare-întreprindere; 

c) c  reprezentarea întreprinderilor mici i mijlocii române ti furnizoare 
este departe de a fi satisf c toare, ceea ce demonstreaz  importan a 
demersului nostru calitativ (profesional i etic, pe linia opera ionaliz rii unui 
transfer real de cunoa tere, al c rei impact s  se poat  reflecta efectiv în peisajul 
socioeconomic na ional), vizând parteneriatul strategic care s  realizeze 
satisfacerea împreun , de c tre produc tori i retaileri (ambii tr gând concluzii 
de la îmbun t irile m surate la indicatorii de performan  cunoscu i ca 
importan i pentru cump r tori i consumatori), a nevoilor cump r torilor, prin 
concentrarea adecvat  pe consumator, pe nevoile i dorin ele acestuia, 
conjugând tot ce se tie despre el cu tot ce se tie despre produs; 

d) necesitatea unui efort suplimentar de colaborare, a educa iei 
economice i etice i a ecosistemului conversa iei1 (conversa ie raportat  la 
cunoa tere intensiv , generatoare a unui management mai consistent, 
confirmând realizarea schimb rii în direc ia dorit  a comportamentului 
conversa ional). 

                                                            
1 Purc rea, Theodor; Ioan-Franc, Valeriu � Managementul cunoa terii în economia 

conversa iei, "Marketing-Management", 2007. 



 

 

2. POLITICA EUROPEAN  ÎN DOMENIUL 
CONCUREN EI I SUPERMARKETURILE 

Atât reformarea, cât i contestarea politicii europene în domeniul 
concuren ei constituie un tot mai frecvent subiect de larg  dezbatere. Stephen 
Wilks (profesor la Universitatea din Exeter i membru al Comisiei Concuren ei 
din Marea Britanie) se referea, de exemplu, în anul 2004, la "politica concuren ei 
i «juridificarea» sferei economice"1 în SUA iar în 2007, la modernizarea politicii 

europene de concuren : re ele, convergen  i guvernan   corporatist 2) El 
sus ine, de exemplu, c :  

 succesul acestei politici (tot mai eficient  în abordarea practicilor 
anticoncuren iale, a abuzurilor de pozi ie dominant , a concentr rilor 
economice, a ajutoarelor de stat i a liberaliz rii utilit ilor) este datorat 
abord rii de pia   liber , strategiei curajoase adoptate de Comisia 
European  de descentralizare a punerii în aplicare prin Regulamentul de 
modernizare (ini iativa luând na tere într-o comunitate predominant 
juridic  i instituind o re ea paneuropean  a autorit ilor europene de 
concuren  � ECN);  

 aceast  politic  (având la baz  dou  ra iuni: politice - libertatea actorilor 
economici de a concura i protejarea consumatorilor în raport cu exploata-
rea de c tre marile companii; economice - crearea bog iei prin generarea 
eficien ei economice productive i aloca ionale) const  în protejarea i 
extinderea concuren ei ca proces: de rivalitate între firme pentru a câ tiga 
clien i; de creare i protejare a pie elor; 

 �concuren a ar trebui v zut  ca o modalitate de a asigura bun starea 
consumatorilor�; 

 aceast  politic  influen eaz  din ce în ce mai mult �locurile de munc , 
distribu ia beneficiilor i ceea ce consum m � de la fotbal la cosmetice, 
pre ul automobilelor i proximitatea supermarketurilor�.3  
În proiectarea politicilor inten ionând s  promoveze concuren a pe pia  

(o politic  a concuren ei activ  afecteaz  structura pie ei prin impactul asupra 
deciziilor pe termen mediu i lung ale firmelor), autorit ile de concuren  

                                                            
1 Wilks, S. - Markets and Law: Competition Policy and the Juridification of the Economic 

Sphere, Paper presented at the SASE Conference, George Washington University, Wash-
ington DC., 8 July 2004.  

2 Wilks, S. - The Modernisation of European Competition Policy: Networks, convergence and 
corporate governance, Paper for CCP Conference �Comparative Perspectives on Multi-Ju-
risdictional Antitrust Enforcement�, June 2007.  

3 Wallace, H.; Wallace, W.; Pollack, A.M. - Elaborarea politicilor în Uniunea European , Edi ia 
a cincea, Institutul European din România, 2005 (Policy � Making in the European Union, 
5/e, Oxford University Press, 2005), pag. 109-111. 
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trebuind s  manifeste precau ia necesar  în a considera concuren a ca fiind 
întotdeauna i peste tot dezirabil . Analiza efectelor politicii concuren ei - 
argumenteaz  George Norman, profesor la Universitatea Tufts, Medford, SUA, 
i Jacques-François Thisse, profesor la Universitatea Catolic  din Louvain1 - nu 

trebuie s  considere structura industrial  ca un dat. Ei au mai ar tat, printre 
altele, c : factorul de discount are un rol crucial de jucat în determinarea 
beneficiilor (mai mari dac  factorul de discount este mai sc zut) pe care 
consumatorii este probabil s  le ob in  din dereglementarea pre ului; factorul de 
discount este determinat de propor ia discountului de timp (care este în general 
în afara controlului autorit ilor de reglementare) i de viteza cu care firmele pot 
reac iona la abaterea de la pre urile agreate tacit (ceea ce este posibil în 
contextul controlului autorit ilor); dereglementarea pre ului este mai probabil s  
fie de succes dac  este acompaniat  de politici care impun o perioad  în care 
pre urile nu pot fi schimbate, cum este cel mai posibil în cazul pie elor 
concentrate i pe care vitezele de r spuns pot fi a teptate s  fie cele mai mari. 

Investiga ia sectorial  în domeniul comercializ rii produselor alimentare 
(existând indicii privind posibile disfunc ionalit i existente, concluziile fiind 
a teptate în primul trimestru al anului 2009) declan at  de Consiliul Român al  
Concuren ei în luna martie 2008 urm re te în ce m sur  rela iile dintre actorii 
(produc tori, procesatori i retaileri) prezen i pe pia a relevant  pot conduce la 
restric ion ri ale concuren ei.  

De altfel, dup  cum rezult  de pe pagina de web a autorit ii de 
concuren  din România: 

 �prin Ordinul nr. 97 din 18 martie 2008, s-a dispus declan area unei 
investiga ii pentru analizarea sectorului comercializ rii produselor 
alimentare, în temeiul art. 26, lit. g) din Legea concuren ei nr. 21/1996, 
republicat �2; 

 pe data de 20 octombrie 2008, Biroul de Pres  al Consiliului Concuren ei 
a comunicat amendarea de c tre autoritatea de concuren  a societ ilor 
Billa România SRL, Pic SA i Spar SRL pentru furnizarea de informa ii 
incorecte (cu privire la inexisten a în contractele lor comerciale a clauzei 
clientului celui mai favorizat, care marcheaz  obliga ia furnizorului de a 
oferi comerciantului cel mai bun pre  de pe pia , impactul acestei clauze 
asupra pie ei, ca i impactul taxelor de raft i cel al rela iilor pe vertical  i 
orizontal  din sectorul analizat reprezentând elementele importante ale 
investiga iei declan ate de autoritatea de concuren  din România)3. 
Se cuvine a aminti în acest context c  noi am atras aten ia asupra 

provoc rilor din acest sensibil domeniu de-a lungul anilor, insistând în mod 
                                                            
1 Norman, G.; Thisse. J.F. - Should Pricing Policies Be Regulated when Firms May Tacitly 

Collude? http://www.tufts.edu/~gnorman/PricePolicy.PDF.  
2 http://www.competition.ro/. 
3 Amenzi de 850 000 euro pentru furnizarea de informa ii incorecte, Biroul de Pres , 

http://www.competition.ro/?pag=59&com=17546&year=2008&coms=0&month=10.  

http://www.tufts.edu/~gnorman/PricePolicy.PDF.
http://www.competition.ro/.
http://www.competition.ro/?pag=59&com=17546&year=2008&coms=0&month=10.
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deosebit la nivelul anului 2007 (prim var -toamn ), deci cu mult înainte de 
declan area discu iilor de la Strasbourg la nivelul Parlamentului 
European, care au fost urmate de apari ia �conflictului� i în ara noastr .  

Astfel, în �Competition�s Review�, martie 2007 (Dosar. Pia a distribu iei, 
pag. 38-43), a ap rut articolul Cel mai rapid impact al ader rii României la 
Uniunea European . Realitatea i particularitatea distribu iei, de Theodor 
Purc rea (disponibil i pe internet, http://www.competitions.ro/revista/ 
competitions_review_ mar07.pdf). În articol era eviden iat  "o real  provocare 
pentru autoritatea de concuren� : cre terea semnificativ  a puterii de cump rare 
(de la furnizori) a «marii distribu ii»�, f cându-se trimitere i la: 

 investiga ia deschis  pe data de 9 mai 2006 în Marea Britanie de c tre 
OFT;  

 raportul prezentat pe 15 ianuarie 2007 de GfK, împuternicit de Comisia 
Concuren ei;  

 raportul privind supermarketurile, din anul 2000, al Comisiei Concuren ei 
(raport care concluziona c  s-a dovedit c  supermarketurile au abuzat de 
pozi ia lor de putere i s-au angajat în practici - au fost identificate 27 - 
care au afectat defavorabil competitivitatea furnizorilor, unele practici 
operând împotriva interesului public; pentru a se putea adresa acestor 
efecte defavorabile, s-a recomandat introducerea unui cod de practici care 
s  guverneze rela iile supermarket-furnizor; codul a intrat în vigoare la 17 
februarie 2002, aplicându-se contractelor dintre furnizori i retaileri 
încheiate începând cu 1 noiembrie 2001; în februarie 2004, OFT a publicat 
prima edi ie rev zut  a codului, teama de consecin ele plângerii fiind 
identificat  ca ra iune-cheie pentru lipsa de eficacitate a codului; dup  cum 
rezult  din documentul Supermarketuri: codul de practic  i alte probleme 
concuren iale, publicat de OFT în martie 2005, conceptul de �rezonabil� 
utilizat în cod a fost v zut de furnizori ca permi ând retailerilor s  
interpreteze codul în detrimentul furnizorilor; în acela i timp, în opinia 
OFT, este important ca prevederile contractuale s  nu fie rigide, pentru a 
nu se afecta reac ia la oportunit ile în evolu ie i la concuren ).  
De altfel, în manualul de Distribu ie i merchandising (Theodor Purc rea, 

Ed. Universitar  Carol Davila, octombrie 2007, pag. 32-33) care st  la baza 
cursului respectiv predat la anul III, la Facultatea de Management-Marketing a 
Universit ii Româno-Americane, se arat , în context, cum Comisia Concuren ei 
din Marea Britanie a constatat c  mul i furnizori au fost ov ielnici în a veni cu 
dovezi. 

Trebuie amintit c , în luna martie 2008, cotidianul �Economistul�1, editat 
de Asocia ia General  a Economi tilor din România � AGER, a publicat un 
substan ial articol pe aceast  tem , având urm toarea structur :  

                                                            
1 Purc rea, Theodor Valentin - R zboiul raftului în economia conversa iei sau dincolo de 

conversa ia cerere-ofert , "Economistul", nr. 2588/martie 2008. 

http://www.competitions.ro/revista/
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 nevoia consumatorului de autenticitate: în c utarea unei c i de a reda 
realul; 

 suprema ia raftului i teama de consecin ele plângerii;  
 managementul rela iilor dintre furnizori i retaileri în contextul 

constrângerilor legale i etice;  
 cine câ tig , cine pierde i cine r spunde? 

Articolul concluziona, de altfel, c , în confruntarea curent  cu e ecurile 
pie ei, o politic  ra ional  pe termen lung, bine informat  i bine implementat , 
nu poate face abstrac ie, în acest cadru al realit ii pie ei române ti 
interna ionalizate, de evaluarea rela iei produc tori români-�marea distribu ie� i 
impactul acestei rela ii asupra bun st rii sociale. Bun starea consumatorului 
român - pe m sura evolu iei comportamentului acestuia sub influen a puternic  
a impetuoaselor demersuri comunica ionale de marketing integrate - depinde 
din ce în ce mai mult de: 

 comer ul desf urat de lan urile de magazine, context în care se impune 
a acorda aten ia cuvenit  atât din punct de vedere al cercet rii economice 
sistematice, cât i la nivel de reglementare;  

 presta iile produc torilor români supu i presiunii rezultate din 
concentrarea puterii de pia  la �marea distribu ie�; 

 raportul dintre utilizarea puterii de pia  verticale (urmând dezvolt rii mai 
întâi a puterii de pia  orizontal ) i efectele de eficien  i impactul atât 
asupra consumatorului, cât i asupra concuren ilor mici i mijlocii (datorit  
sporirii comportamentului anticoncuren ial pe orizontal , ca rezultat al 
exploat rii avantajelor ob inute pe vertical ). 
Istoria �conflictului� amintit a început prin reclamarea de c tre furnizorii 

�comer ului modern� (supermarket, hipermarket, discount i cash & carry) din 
ara noastr , la începutul lunii martie 2008, a confrunt rii cu uria a presiune a 

�taxelor� (de listare, de deschidere de magazine, pentru pliante, de introducere 
a noului produs, pentru plasarea în aleea central  i pe raft, de promo ie, de 
cre tere a distribu iei în magazine, pentru promovarea produsului în cursul 
anului, �pay to play�, pentru schimbarea codurilor de bare, de retur al produsului, 
compensa ii pentru nerealizarea profitului preconizat din vânzarea produsului, 
discounturi retroactive în cazul reducerii pre ului stabilit .a., plus �produs în 
superofert � - �2+1 gratis�, �3+1 gratis� etc.), în general fiind vorba de un calcul 
procentual din pre ul cu care intr  produsul în magazin (din pre ul la care este 
achizi ionat produsul de c tre distribuitorul cu am nuntul sau comerciantul �cash 
and carry�), dup  cum rezult  i din tabelul nr. 1.  

Ca urmare a situa iei create, Guvernul României, prin Memorandumul 
�M suri pentru rezolvarea divergen elor ap rute între furnizori i marile lan uri 
de magazine�, a recomandat crearea unui Cod de bune practici pentru a 
optimiza i clarifica rela iile comerciale dintre comercian i (persoanele juridice ce 
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desf oar  comer ul în locuri special amenajate ca suprafe e comerciale) i 
furnizori (produc torii agricoli, industria alimentar  i companiile distribuitoare). 

 
Tabelul nr. 1 

Tipuri de taxe reclamate ca fiind practicate în rela ia dintre furnizori i 
comercian i 

Tipul taxei Cuantum 
Tax  listare articol/filial  70-100 euro 
Servicii centralizare cump rare 3-5% 
Tax  deschidere noi filiale 300-1000 euro 
Tax  deschidere noi magazine 300-500 euro 
Taxe de marketing i advertising 3-5% 
Cheltuieli cu distribu ia 8-10% 
Tax  de introducere a noului produs 40-50 euro 
Tax  de retur al produsului 2-5% 
Tax  de raft 2-10% 

Sursa: Adaptare dup  Adelina Vlad, Cum cre te pre ul m rfii pân  la raft, �Ev. zilei�, 
9 mai 2008. 
 

Pe data de 9 octombrie 2008, Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale a 
publicat Codul de bune practici pentru comer ul cu produse agroalimentare, 
cod semnat la data de 2 iulie 2008 de: Romalimenta, Asocia ia Român  a C rnii, 
Asocia ia Patronal  din Industria Laptelui, Patronatul Na ional al Viei i Vinului, 
ROMPAN, Patronatul Român al C rnii de Porc, Uniunea Na ional  a 
Cresc torilor de P s ri, Metro, Real, Cora, Selgros, Carrefour, Auchan, 
Kaufland (cod intrat în vigoare numai dup  ce Consiliul Concuren ei a confirmat 
faptul c  prin con inutul lui nu se încalc  legisla ia specific  concuren ei). 

 



 

 

3. CONVERSEAZ  FIRMELE? ARE ACEST LUCRU 
IMPORTAN ? CE TIM DESPRE RENEGOCIERE? 

Economi tii sunt din ce în ce mai preocupa i de în elegerea adecvat  a 
diferitelor aspecte care rezult  din provoc rile cu care se confrunt  politica în 
domeniul concuren ei. Unul dintre economi tii cu contribu ii semnificative în 
acest sens este i Michael Whinston (profesor la Departamentul de Economie 
Politic  al Universit ii Northwestwern, SUA). Acesta a sugerat,1 de exemplu, 
c :  

 economi tii tiu mai pu in decât gândesc despre fixarea pre urilor;  
 cadrul de gândire despre în elegerile secrete nu poate distinge 

în elegerea secret  tacit  (economi tii consider  c  în elegerea secret  
tacit  este facilitat  de comunicare) de cea explicit  (cadrul echilibrului 
Nash descrie respectivul echilibru, nespunând îns  adesea nimic despre 
cum contribuie participan ii la echilibru; legisla ia concuren ial  condamn  
public acordurile între rivali privind împ r irea rezultatului i cre terea 
pre ului, fiind îns  mai pu in clar  în privin a în elegerii secrete tacite, iar 
cum economi tii trebuie s  demonstreze c  o interven ie fezabil  
particular  pe o pia  serve te interesului public, o interzicere a în elegerii 
secrete tacite poate c dea la testul de fezabilitate);  

 nu se cunoa te cum se poate scrie manualul de comportament permis 
pentru a implementa �concuren a pe merit�- un termen calificat i la nivelul 
OECD ca fiind "popular, dar vag"2, de unde i numeroasele teste la care 
se recurge pentru detectarea comportamentului abuziv. 
Tot acela i profesor de economie a mai argumentat3 c : 

 diferen a între firmele care î i vorbesc i cele care nu procedeaz  a a este 
de fapt tocmai diferen a între în elegerea secret  tacit  i cea explicit , iar 
tiin a economic  nu a reu it pân  acum s  modeleze aceast  diferen  

(literatura superjocurilor standard, care se aplic  ambelor, nu captureaz  
- cel pu in nu în mod direct - efectul concuren ilor care î i vorbesc, dac  
se angajeaz , de exemplu, în fixarea pre ului);  

 estimând fie impactul conspira iilor (în ce m sur  au condus acestea la 
pre uri de pia  mai înalte), fie impactul interven iilor pe linia politicii de 
concuren  (în ce m sur  au condus acestea la sc derea pre urilor), 

 Whinston 
                                                            
1 Hall, E.R. - Michael D. Whinston�s Lectures on Antitrust Economics, http://www.stan-

ford.edu/~rehall/Whinston%20review.pdf.  
2 Competition on the Merits � OECD, Directorate for Financial and Enterprise Affairs, Compe-

tition Committee, DAF/COMP(2005)27. 
3 Motta, M. - Review of Michael Whinston�s Lectures on Antitrust Economics (MIT Press, 

2006), "Competition Policy International", Volume 3, Number 1, Spring 2007. 



 

 

 concluzioneaz  c  dovada public  în privin a efectului conspira iilor de 
fixare a pre ului este oarecum combinat, fiind de aceea necesar  mai 
mult  munc  econometric  în ceea ce prive te efectele cartelurilor (ce se 
întâmpl  cu pre urile dup  interzicerea cartelurilor; dac  acestea au fost 
intimidate substan ial; dac  este continuat  coordonarea pe linia pre urilor 
înalte chiar i f r  s - i vorbeasc ; cum este afectat  în elegerea secret  
- în contextul schimb rii în timp a condi iilor din industria respectiv  - de 
renegociere, aceasta fiind, în opinia lui Massimo Motta, profesor de 
economie politic  la Institutul Universit ii Europene din Floren a, Italia, 
una dintre cele mai importante provoc ri cu care se confrunt  economi tii 
în domeniul abord rii în elegerilor secrete); 

 modelele existente de în elegeri secrete nu sunt satisf c toare în aceast  
privin  (putându-se ajunge chiar la concluzia paradoxal  c  posibilitatea 
de a vorbi primejduie te în elegerea secret  prin subminarea credibilit ii 
pedepsei aplicate dup  abaterea de la în elegere) i aici este probabil - 
eviden iaz  Motta - zona unde dialogul între firme (împreun  cu ajutorul 
dat rezolv rii coordon rii problemelor) ajut  cel mai mult; firmele nu pot, 
în lumea real  i mereu schimb toare, s  scrie contracte complete, 
specificând ce este de f cut în orice posibil eveniment, ele având nevoie 
s - i vorbeasc  pentru a umple golul din contractul incomplet de cartel, 
evitând astfel interpretarea gre it  ca deviant  ac iunea întreprins  din 
cauza mediului schimb tor; 

 în raport cu abordarea actual  a în elegerilor secrete, dat fiind faptul c  
firmele pot ob ine rezultate ca urmare a acestor în elegeri secrete chiar i 
f r  s - i vorbeasc , politica de interzicere a în elegerii secrete explicite 
(dar nu i a celei tacite) nu pare a fi suficient  (Whinston punând fa  în 
fa  dou  puncte de vedere opuse: cel al profesorului Donald Frank 
Turner, jurist i economist, afirmând c  în elegerea secret  tacit  nu 
trebuie s  fie v zut  ca o înc lcare a legii antitrust i c  trebuie s  se 
intervin  prin adoptarea de politici de restructurare industrial  care ar 
sc dea concentrarea industrial  i, prin urmare, ar reduce posibilitatea ca 
în elegerea secret  tacit  s  fie sus inut , concentrarea fiind una dintre 
condi iile structurale care favorizeaz  în elegerea secret ; cel provocator, 
al judec torului Richard A. Posner, conform c ruia dovada economic  i 
econometric  ar putea fi utilizat  pentru a proba existen a în elegerii 
secrete tacite de c tre autorit ile de concuren  pentru a impune firmelor 
pedepse financiare (nu îns  penale; el critic  îns  - în mod corect, dup  
cum subliniaz  Motta - ambele puncte de vedere, pentru c  nimeni nu s-
ar gândi ast zi la econometria fuziunilor)); 

 economia politic  industrial  modern  a identificat totu i, dincolo de 
concentrare, un num r de factori care faciliteaz  în elegerea secret : 
interzicerea schimbului de informa ie neagregat  între firme, care s  le 
ajute pe acestea s - i monitorizeze ac iunile sau prevenirea acestora de 
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la utilizarea anumitor clauze de pre  sau de la coordonarea în privin a 
practicilor - cum ar fi men inerea pre ului de revânzare - care favorizeaz  
transparen a asupra p r ii de pia  a vânz torului; 
au avut loc dezvolt ri importante, atât din punct de vedere teoretic, cât i 

politic: introducerea programelor de clemen  (mai întâi în SUA, apoi în Uniunea 
European  i în majoritatea rilor membre OECD), care au ar tat cum pot fi 
determinate firmele i managerii acestora s  raporteze dovezi permi ând 
autorit ilor de concuren  s  urm reasc  cartelurile în justi ie i s  întrerup  
fixarea pre ului; înmul irea dezbaterilor legate de cum pot fi împiedicate 
cartelurile, ceea ce a condus la deciziile legislativului din diferite p r i ale lumii 
de a cre te pedepsele financiare, de a introduce (în Marea Britanie, de exemplu) 
sau de a cre te (în SUA, de exemplu) pedepsele penale, de a promova ac iunile 
private pentru daune, de a discuta cum s  se introduc  programele de clemen  
i codurile de conduit  (a se vedea i cazul �realit ii suprema iei raftului asupra 

conversa iei cerere-ofert � din România288) etc. 

                                                            
288 Purc rea, T. - Realitatea suprema iei raftului asupra conversa iei cerere-ofert , "Tribuna 

economic ", nr. 14, aprilie 2008. 



 

 

4. PRACTICILE DE RETAIL I TAXELE DE RAFT 

Furnizorii pl tesc distribuitorilor taxe (pe care le-am denumit generic �de 
raft�) pentru plasarea produsului pe rafturile magazinului1: taxe pl tite de 
produc tori lan urilor de supermarketuri i/sau hipermarketuri pentru spa iul 
alocat pe raft produselor furnizate, magazinul introducând produsul în sistemul 
s u de inventar. Aceste taxe vizeaz  în general: introducerea noilor produse 
(cele mai comune); plasamentul produselor premium (cum ar fi pe raft la nivelul 
ochiului sau pe suporturi de etalare speciale); r mânerea produselor pe raft; 
costul pentru retaileri dac  produsele cad de la vânzare. Ele depind de o serie 
de factori (istoria rela iei cu furnizorul, existen a test rii de c tre consumator, 
punerea în vânzare a produsului i de c tre al i concuren i pe aceea i pia  
relevant , existen a unui program de advertising bine conceput etc.) i se 
negociaz , în general, individual. 

În timp s-a produs o schimbare în materie de cheltuieli promo ionale, 
deoarece era tot mai greu s  ajungi la consumatori (declinul cotei de pia  a 
televiziunii de re ea i proliferarea televiziunii prin cablu, a magazinelor de 
interes special i a paginilor de web), devenind mult mai eficace s  ajungi la 
ace tia prin plasarea produselor pe rafturile magazinului pe care-l frecventeaz . 

Principala ra iune a utiliz rii taxelor în discu ie const  în costurile 
considerabile pentru introducerea unui nou produs, retragerea articolului care a 
ocupat anterior locul pe raft i recuperarea unei p r i din investi ie în situa ia în 
care noul produs cade de la vânzare ca urmare a lipsei cercet rii de pia . Se 
consider  c  magazinele pl tesc pentru produse i î i asum  riscul c  acestea 
vor fi cump rate de consumatori, în timp ce produc torii utilizeaz  în multe 
cazuri retailerii pentru a- i testa noile produse pe pia , taxele în cauz  
reprezentând practic contravaloarea test rii modului în care pia a a primit 
produsele respective. Se apreciaz  c  introducerile de noi produse prezint  un 
risc înalt pe fondul în care: în situa ia categoriilor de produse cu mai multe 
introduceri de noi produse � în mod deosebit la produsele alimentare � rata 
c derilor este mai mare; un supermarket tipic dispune de spa iu pentru cca 
40000 de produse, rata c derilor fiind de cca 80%, de unde i competi ia foarte 
mare pentru ocuparea unui spa iu pe raft limitat. 

Conform unui studiu Deloitte & Touche (Managing the Process of 
Introducing and Deleting Products in the Grocery and Drug Industry, 1990), citat 
de Food Marketing Institute (FMI), Washington D.C., pentru a introduce un nou 
produs într-un supermarket sunt necesari 24 de pa i, iar pentru a renun a la un 
produs care ocup  deja un spa iu pe raft sunt necesari al i zece pa i. FMI a 

                                                            
1 Slotting Allowances in The Supermarket Industry, www.fmi.org/docs/media/bg/ 

slottingfees2002.pdf; cu privire la FMI, a se vedea i: Purc rea, Theodor - Food Marketing 
Institute, o puternic  organiza ie, "Jurnalul afacerilor", nr. 12 i nr. 13/1991. 

http://www.fmi.org/docs/media/bg/
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eviden iat, pe baza studiului men ionat i a practicilor de retail curente, urm torii 
pa i: evaluarea de c tre cump r tori sau de c tre managerii de categorie; 
reprogramarea computerelor pentru managementul inventarului, managementul 
categoriei, livr rile magazinului, programarea lucrului, etichete i scannere de 
raft; furnizarea spa iului în depozit i camera din spate i pe raft (pentru a face 
loc noului produs fiind necesar  în multe cazuri restabilirea aloc rii spa iului pe 
raft, atât din punct de vedere fizic, cât i din cel al planogramelor); verificarea 
coresponden ei între articol i planogram  i a scan rii corecte a înregistr rii de 
ie ire a acestuia la casa de marcat; dezvoltarea programelor de merchandising; 
schimbarea înregistr rilor contabile, inclusiv a procedurilor de plat  a facturii 
pentru noul articol; monitorizarea performan ei produsului; modificarea 
programelor de advertising dup  cum este necesar; tergerea articolelor 
existente pentru a crea spa iul necesar pe raft. Multe dintre aceste activit i sunt 
necesare pentru produsul este retras de pe raft, cu excep ia cazurilor în care 
articolul trebuie ters din toate înregistr rile computerizate i financiare, 
eforturile de merchandising trebuind s  fie reconcentrate i produsele nevândute 
trebuind s  fie dispuse adesea la o frac ie din valoarea original . 

În cazul produselor noi cu o mare probabilitate de succes (ca urmare a 
efectu rii de c tre produc tori a cercet rii de pia  i a sprijinirii noilor produse 
de c tre ace tia cu campanii de advertising puternice), adesea nu se pune 
problema taxelor, dup  cum mul i retaileri t g duiesc existen a respectivelor 
taxe pentru propriii vânz tori minoritari. 

Mul i furnizori mici critic  aceste taxe pe care nu i le pot permite i care-i 
afecteaz  în privin a introducerii noilor produse, considerându-se dazavantaja i 
fa  de concuren ii mari care i le pot permite pentru a- i men ine produsele pe 
raft. 

colile de gândire în materie (confirmate de studii independente) 
consacr  dou  abord ri: una v zând taxele în discu ie ca un instrument pentru 
îmbun t irea eficien ei distribu iei i stimularea concuren ei; cealalt  
considerându-le un instrument pentru sporirea puterii de pia  i afectarea 
concuren ei (conform unei lucr ri publicate în anul 2000 în "Jurnalul de 
Marketing" de c tre Paul N. Bloom, Gregory T. Gundlach and Joseph P. 
Cannon: Slotting Allowances and Fees: Schools of Thought and the Views of 
Practicing Managers.  

În spiritul primei abord ri (a a a-numitei coli a �eficien ei�), taxele 
respective au rolul de: a semnala calitatea produsului i a ajuta pe retaileri s  
produc  necesarul de �screen� al produselor; a aloca mai echitabil între 
partenerii comerciali costurile i riscurile asociate introducerilor de produse; a 
ajuta pe retaileri s  aloce mai eficace spa iul pe raft; a oferi oportunit i de spa iu 
pe raft pentru noile produse valoroase; a facilita pre uri cu am nuntul mai 
sc zute. 

Cea de-a doua abordare (a a a-numitei coli a �puterii de pia �) 
eviden iaz  c  aceste taxe: permit retailerilor s  exercite puterea de pia ; 
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submineaz  rela iile comerciale de parteneriat; furnizeaz  un mecanism pentru 
discriminarea prin pre ; închid oportunit i concuren iale pentru anumi i 
produc tori i retaileri; faciliteaz  pre uri cu am nuntul mai ridicate. 

De remarcat c  atât studiile privind aceast  practic , dar i unele critici 
recunosc validitatea ambelor puncte de vedere, impactul adev rat depinzând 
îns  de cum este aplicat  practica. Comisia Federal  de Comer  a SUA (FTC) 
opineaz , de exemplu, c  aceast  problematic  necesit  o abordare de la caz 
la caz, existând deja experien  în acest sens. FTC a condus o serie de 
investiga ii privind practicile de utilizare a acestor taxe, constatând, de exemplu, 
la nivelul anului 2001, c  în timp ce în unele situa ii practicile vizate au o ra iune 
i contribuie la bun starea consumatorului, în alte situa ii pot prezenta 

�probleme concuren iale� (Report on the Federal Trade Commission Workshop 
on Slotting Allowances and Other Marketing Practices in the Grocery Industry, 
February 2001), considerându-se ca fiind prematur s  se adopte linii directoare 
privind aceste taxe la momentul respectiv (reafirmându-se aceast  pozi ie la 
data de 19 iunie 2002). 

S-au exprimat p reri conform c rora micilor produc tori le-ar fi foarte greu 
s  p trund  în industria supermarketului în lipsa acestor taxe. Deoarece ei 
dispun de fonduri limitate, pot demara doar cu câteva magazine sau retaileri de 
ni . Chiar dac  industria supermarketului continu  s  se consolideze, tipurile 
de retaileri vânzând produse de b c nie se dezvolt , incluzând magazine de 
specialitate i etice, magazine gourmet, stabilimente �takeout�, sta ii de benzin  
i servicii de cump r turi online. 

De remarcat c  lucrarea men ionat  elaborat  în anul 2000 (Slotting 
Allowances and Fees: Schools of Thought and the Views of Practicing 
Managers) eviden ia c  percep ia managerilor c rora li s-a luat interviu era c  
utilizarea taxelor în discu ie este în cre tere. Conform unui raport (U.S. Fresh 
Fruit and Vegetable Marketing: Emerging Trade Practices, Trends and Issues) 
din anul 2001 al Serviciului de Cercetare Economic  al Departamentului 
Agriculturii al SUA, aceast  practic  era limitat  în industria produselor 
proaspete la articolele ambalate �gata de consum�. Raportul nota i faptul c  nu 
retailerii au ini iat aceast  practic , ci transportatorii acestor articole ambalate. 



 

 

5. COINCIDEN A TEMPORAL  ÎNTRE 
CONCENTRAREA RETAILULUI I IMPUNEREA 

TAXELOR DE RAFT 

Impunerea taxelor de raft a coincis cu tendin a de mai mare concentrare 
a retailului (anii optzeci i nou zeci în Europa, unde concentrarea este mai mare 
decât în SUA), respectiv cre terea puterii de pia  a retailerilor comparativ cu 
cea a produc torilor, context în care au sporit controversele legate de atenuarea 
concuren ei ca urmare a recurgerii la utilizarea acestor taxe.1 Dup  cum s-a 
ar tat mai sus, dezbaterea efectelor taxelor de raft asupra bun st rii a fost 
dominat  de existen a a dou  coli de gândire. Una dintre acestea, a a-numita 

coal  a �puterii de pia �, argumenteaz  c  aceste taxe pot avea ra iuni 
anticoncuren iale. Greg Shaffer a demonstrat în anul 1991 cum func ioneaz  
mecanismul care poate conduce la un echilibru în care retailerii utilizeaz  taxele 
respective ca instrument de cre tere a pre urilor la utilizatorul final, ceea ce are 
un efect negativ asupra bun st rii.2  

Cealalt , a a-numita coal  a �eficien ei�, argumenteaz  c  taxele în 
discu ie au efecte pozitive asupra bun st rii (rezolvând, de exemplu, problemele 
care apar în leg tur  cu incertitudinea i/sau informa ia asimetric  i alocând 
spa iul restrâns al raftului). Unul dintre principalele argumente aduse de aceast  
coal  - care respinge ipoteza lui Greg Schaffer - este c  retailerii i produc torii 

intr  în mod tipic în contracte secrete, de aici rezultând faptul c  pre urile cu 
ridicata nu sunt observabile i nu pot fi utilizate strategic pentru a cre te pre urile 
la utilizatorul final. 

Reprezentan ii colii Norvegiene de Economie i Administrare a Afacerii, 
Øystein Foros i Hans Jarle Kind (în Norvegia rata de concentrare a retailului 
este foarte înalt ), eviden iaz  îns  c  principala problem , atât în cazul primei 
coli, cât i în cel lalt caz, const  în presupunerea ambelor coli de gândire 

privind modul de structurare i organizare a pie ei: 
 ambele coli presupun c  exist  numai dou  straturi (produc tori/nivelul 

contra curentului; retaileri/nivelul în sensul curentului); 
ambele coli presupun c  fiecare retailer se comport  ca o firm  integrat  

vertical în ceea ce prive te decizia ei legat  de contractele de cump rare i 
stabilirea pre ului cu am nuntul. 

 

                                                            
1 Øystein, Foros; Jarle Kind, Hans - Do slotting allowances harm retail competition? "CESifo 

Working Paper", no. 1800, Category 9: Industrial Organisation, September 2006, Norwe-
gian School of Economics and Business Administration. 

2 Shaffer, Greg - Slotting allowances and retail price maintenance: A comparison of facilitating 
practices, "RAND Journal of Economics", 22(1)/1991, pag. 120-135. 



 

 

6. S  FIE TAXELE DE RAFT �DROGUL ALEGERII� 
CARE NU AJUT  EFICIEN A SISTEMULUI? 

Celebra coala de Afaceri a Universit ii Harvard semnala în luna martie 
1990, în cunoscuta sa revist 1 c  ineficien ele sistemice rezultând din 
stimulentele pe termen scurt - utilizate pe m sur  ce influen a fabrican ilor de 
bunuri cump rate frecvent i pentru care se face publicitate considerabil  se 
reduce în favoarea marilor lan uri de retail - s-au transformat în uria e probleme, 
în special pentru fabrican i, care pl tesc scump taxe de raft i pentru programe 
promo ionale de introducere etc. 

Iar în acest mediu intensiv promo ional în care se recurge la taxe de raft, 
s-a generat o enorm  neîncredere între fabrican i, angrosi ti i retaileri. Se f cea 
precizarea, în context, c : managerii de la Procter & Gamble estimeaz  c  25% 
din timpul personalului de vânzare i cca 30% din timpul managementului 
brandului sunt cheltuite pentru proiectarea, implementarea i revederea 
promo iilor; în industria alimentar , cre terea în costurile fabricantului i 
distribuitorului doar de la promovarea comercial  era estimat  ca reprezentând 
2,5% sau mai mult din vânz rile de retail, incluzând costurile de administrare a 
programelor promo ionale. 

Doi ani mai târziu, prestigiosul "New York Times�2 eviden ia pasul f cut de 
Procter & Gamble Company (considerat o mi care riscant  în lupta cu 
�supermarketurile, gardienii spa iului pe raft�) pentru simplificarea �sistemului 
bizantin� de stabilire a pre ului la nivelul b c niilor, stabilind pre uri cu ridicata 
mai joase (�everyday low prices�, economii care nu au f cut supermarketurile 
fericite, noua abordare p rând inspirat  direct din promisiunea Wal-Mart: 
"always the low price on the brands you trust�, P&G având o echip  de executivi 
tr ind chiar în localitatea Bentonville, unde î i are sediul Wal-Mart) i t ind i din 
discounturile generoase acordate partenerilor. S-au ridicat astfel, îns , 
stimulentele pentru stocarea produselor sperându-se c , dând consumatorilor 
pre uri mai joase, va cre te loialitatea acestora (programul acesta fiind 
supravegheat cu aten ie i testat în lini te de mul i dintre concuren i, inclusiv de 
cea mai mare companie de produse alimentare Kraft General Foods).  

Un reprezentant al unui grup de mari procesatori de produse alimentare, 
citat în context, afirma c  discu ia public  despre faptul c  fabricantul vede foarte 
pu ini din banii cheltui i promo ional spore te i c  în industria alimentar  
bonifica ia comercial  este �drogul alegerii� care nu a ajutat eficien a sistemului. 
                                                            
1 Buzzell, D.R.; Quelch, A.J.; Salmon, J.W.- The Costly Bargain of Trade Promotion, Harvard 

Business School, March, 1990, http://harvardbusinessonline. hbsp.harvard.edu 
hbsp/hbr/articles/. 

2 Shapiro, E. - P.&G. Takes on the Supermarkets with Uniform Pricing, "New York Times", 
April 26, 1992. 

http://harvardbusinessonline.
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Unii operatori de supermarketuri r mâneau îns  în continuare suspicio i pe 
gigan ii bunurilor preambalate în leg tur  cu eventuala acordare în secret de 
pre uri speciale pentru discounteri i cluburi de depozitare, apreciind mi carea 
P&G ca p rând s  favorizeze retailerii cu costuri joase.  

Aceasta, în contextul în care un analist de supermarket puncta c , atât 
timp cât exist  manageri de brand, cu masteratul f cut la Harvard, care încearc  
s  sporeasc  cota de volum pentru un an ca s  fie promova i, vor fi i promotori 
ai bonifica iilor comerciale . Articolul precizeaz  îns  c  i printre cei c rora le 
este greu s  renun e la practici tradi ionale exist  aproape un acord universal c  
sistemul curent sfideaz  ra iunea, studii de specialitate ar tând c  s-au dezvoltat 
ineficien e uria e din cauza accentului pus pe în elegerile speciale i bonifica iile 
comerciale. 

                                                            
 MANY manufacturers applaud the logic behind Procter's new strategy, even while 

questioning whether they can make it stick. 



 

 

7. TRANSFERUL PUTERII ALIAN EI DE CUMP RARE 
PE PIA A DE RETAIL PRIN UTILIZAREA TAXELOR DE 

RAFT 

Profesorii norvegieni, cita i mai înainte, atrag aten ia asupra faptului c  nu 
exist  o descriere potrivit  a pie ei de b c nie, mai ales în Europa, unde marile 
lan uri de retail au format alian e de cump rare/grupuri ale cump r torilor, astfel 
încât nivelul de concentrare este mai mare pentru cump rare decât pentru 
retailing1, aceasta înseamn  c  de negocierea legat  de cump rare se ocup  
cartierul general/centrala de cump rare, în timp ce sublan urile de retail sunt 
cele care au grij  de comer ul cu am nuntul. De exemplu, stabilirea pre ului la 
utilizatorul final (chiar dac  sublan urile sunt de inute în întregime în proprietate). 
Fiecare grup de cump rare va utiliza taxele pentru a înmuia concuren a între 
retaileri, chiar dac  lan urile de retail nu pot observa contractele de comer  cu 
ridicata. Cum contractele de cump rare pot fi observate în cadrul fiec rui grup - 
ceea ce este o presupunere plauzibil  -, ele î i pot transfera puterea lor de 
cump rare pe pia a de retail prin utilizarea acestor taxe.  

Taxele de raft pot s  reduc  varietatea produselor prin limitarea drepturilor 
micilor furnizori, retailerii putând beneficia i ei de aceasta, în sensul c  unii 
furnizori pot trece de la nivelul produc iei la cel al retailului. 

Dezvoltând abordarea lui Greg Shaffer, care consider  concuren a dintre 
doi retaileri pe pia a utilizatorului final) toreticienii nordici aminti i au accentuat, 
în context, importan a recunoa terii gradului de substituibilitate care exist  între 
diferitele feluri de restric ii verticale, pornind de la exemplul unui grup de 
cump rare format din retaileri independen i i care coopereaz  pe pia a de 
cump rare, dar concureaz  la nivelul comer ului cu am nuntul. Modelul formal 
la care au recurs cercet torii norvegieni a permis eviden ierea argumentului c  
prin utilizarea unei restric ii verticale, cum sunt taxele de raft, grupul poate ob ine 
acela i rezultat ca i în cazul unei integr ri verticale (în acest ultim caz, deciziile 
privind cump rarea i stabilirea pre ului la utilizatorul final fiind luate de centrala 
de cump rare). În consecin : 

 nu are rost s  consideri ilegale taxele de raft dac  autoritatea de 
concuren  nu interzice o fuziune între componen ii alian ei; 

 viceversa, dac  o fuziune poten ial  între firme ridic  dubii serioase pentru 
autoritatea de concuren , atunci i taxele de raft ar trebui s  ridice 
acelea i preocup ri. 
Shaffer arat  c  este în interesul fiec rui retailer s  stabileasc  un pre  cu 

ridicata înalt în contractul cu produc torul; când pre ul acesta cre te, concuren a 

                                                            
1 Dobson, Paul W.; Waterso, Michael - Retailer power: recent developments and policy impli-

cations, "Economic Policy" (April,1999), pag. 135-164. 
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de retail sl be te, iar profitul total realizat de lan ul vertical spore te i este 
capturat de retaileri prin taxele de raft; ideea lui Greg Shaffer are la baz  
literatura deleg rii strategice1, presupunerile critice în acest cadru fiind 
urm toarele: 

 ireversibilitatea contractului dintre produc tor i retailer, astfel c  pre urile 
cu ridicata sunt determinate înainte de jocurile de pre  între retaileri 
(ra iunea fiind c  aranjamentele contractuale specifice comer ului cu 
ridicata sunt stabilite pentru cel pu in un an, în timp ce retailerii au rareori 
contracte pe termen lung cu clien ii lor; mai mult, tipul contractelor de 
comer  cu ridicata - taxe de raft sau nu - va fi în mod tipic specificat în 
contractele pe termen lung2); 
 tarifele de comer  cu ridicata sunt observate de retailerii rivali (aceast  

presupunere fiind considerat  de profesorii norvegieni i mai dubioas  decât 
ireversibilitatea, ace tia ar tând totu i c  taxele de raft pot fi utilizate ca 
instrument de cre tere a pre urilor la utilizatorul final chiar dac  tarifele de comer  
cu ridicata sunt observabile numai în cadrul fiec rui grup de cump rare. În 
consecin , recurgerea la aceste taxe poate fi legat  de modul în care sunt 
organizate marile grupuri de retail, i nu de cre terea puterii de pia  în sine. 
Taxele în cauz  au devenit mult mai r spândite odat  cu demararea de c tre 
marile grupuri de retail a oper rii cu mai multe sublan uri ca grupuri de 
cump rare i/sau întreprinderi divizate). 

                                                            
1 Fershtman, C.; Judd, K.L. - Equilibrium incentives in oligopoly, "American Economic Re-

view", 1987/ 77, 927-940; Bonanno, G.; Vickers, J. - Vertical Separation, "Journal of Indus-
trial Economics", 1988/ 36, pag. 257-265.  

2 Rey, P.; Stiglitz, J. - The role of exclusive territories in producers� competition, "RAND Jour-
nal of Economics", 1995/26, pag. 431-451. 



 

 

8. NEGOCIEREA DINTRE RETAILERI I FURNIZORII 
ACESTORA 

Managementul cump r rii în cazul retailului presupune a ine cont de la 
bun început de rolul vânz torilor (ca surs  valoroas  de informa ii asupra 
tendin elor pie ei, asisten  în materie de merchandising i managementul 
inventarului etc.) i al cump r torilor profesioni ti (ca speciali ti în: investi ii în 
costuri cu ridicata; planificarea ob inerii profitului în raport cu investi iile efectuate 
în retail; prognoza cererii pentru marf ; negocierea cu vânz torii/furnizorii 
asupra unei variet i de aspecte, cum sunt pre ul i transportul, parteneriatul 
pentru maximizarea vânz rilor de m rfuri în beneficiul reciproc etc.) în ob inerea 
succesului retailului.1 Abilit ile cump r torilor (manageri opera ionali în divizia 
de merchandising se confrunt  cu probleme diverse în func ie de produsele care 
urmeaz  a fi cump rate, respectiv: bunuri de larg consum, articol sezonier, 
produs perisabil etc. Scopul este stabilirea sau men inerea inventarului la cel 
mai sc zut nivel, asigurând un asortiment suficient pentru alegerile clien ilor. 
Principalii factori care influen eaz  nivelul bunurilor de cump rat sunt: tendin e 
ale vânz rilor, profitabilitatea diferitelor articole, discounturi disponibile. Via a de 
raft a produsului poate fi factorul determinant pentru anumite articole în ceea ce 
prive te stocul de comandat) impun: specializare în materie de m rfuri, buni 
negociatori, buni manageri, fermitate, hot râre, integritate personal . Procesul 
(ciclul) de cump rare implic  patru pa i principali:  

 determinarea nevoilor (pentru fiecare linie de produse); 
 selectarea furnizorului (pre  i discounturi, calitate, încredere, servicii, 

accesibilitate; aranjamente de cump rare); 
 negocierea cump r turii (pas crucial: pre  de cump rare, cantit i, date de 

livrare, înc rc tur  unic  sau multipl , cheltuieli cu ambalarea i expedi ia, 
garan ii de calitate a produselor, bonifica ii promo ionale etc.); 

 urm rirea rela iei cu fiecare vânz tor i c utarea alternativelor de noi 
furnizori. 
Managementul de succes al inventarului necesit  ca retailerii s  men in  

o eviden  a vânz rilor exact  i actualizat  i un stoc de mân  pentru fiecare 
articol aflat la vânzare, inventarul fizic trebuind s  fie f cut periodic pentru a 
asigura egalitatea dintre cantit ile actuale la mân  i cele ar tate pe 
înregistr rile de inventar. 

Determinarea profitului brut (profitul but este diferen a dintre valoarea 
vânz rii de retail i costul de achizi ie al articolului vândut) final realizat de 
magazin (pentru a-l determina cu acurate e este nevoie de inventare fizice ale 

                                                            
1 Mason, J.B.; Mayer, L.M.; Ezell, F.H. - Retailing, Third Edition, BPI/IRWIN, USA, 1988, pag. 

329-330, 332, 340, 348-9. 
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magazinului) este responsabilitatea nu numai a managementului corporatist 
(care stabile te liniile directoare ale profitului total), ci i a func iilor de 
cump rare, merchandising i opera iuni de magazin, fiecare dintre acestea 
având un impact specific asupra profitului brut final realizat. Îns  din cauza 
costurilor inventarelor fizice i a dificult ilor legate de convertirea inventarului 
fizic de retail în cost istoric exact, sunt utilizate aproape întotdeauna estim ri 
(pentru dezvoltarea c rora se folosesc diferite metode, de unde i diferen ele 
care rezult  i care fac dificil  compara ia procentelor ob inute de retaileri, care 
mai includ i diferite centre de cost i componente ale costului în contabilitatea 
lor pentru profitul brut) în determinarea profitului brut i înregistrarea declara iei 
financiare a profitului brut al retailerului. Iat  de ce Paul T. McGurr1 de la 
Universitatea Ashland, Ohio, SUA ( i trezorier al American Collegiate Retail 
Association, 2000�2006), recomanda anali tilor s  manifeste grij  atunci când 
încearc  s  compare procentele de profit brut bazate doar pe prezent rile 
declara iilor financiare.  

Decizia de a gestiona un anumit articol în inventarul s u este luat  de 
retailer pe baza mai multor factori, incluzând costul normal de la furnizor al acelui 
articol. Pre ul de retail este apoi determinat de management, utilizând costul 
produsului i un procent dorit de profit brut per articol vândut, considerând i 
presiunile concuren iale, preocup rile de merchandising etc. Succesul în 
comer ul cu am nuntul presupune stabilirea în a a fel a pre ului produsului de 
retail, încât profitul brut realizat la nivelul magazinului s  fie suficient pentru a 
acoperi toate costurile opera ionale ale retailerului i s  mai r mân  ceva, 
permi ând ob inerea unui retur rezonabil al investi iei efectuate. Atunci când este 
stabilit pre ul de retail original, retailerul trebuie s  recunoasc  c  vor avea loc 
ajust ri, care vor face ca profitul brut final realizat s  difere de profitul brut 
original utilizat în luarea deciziei de stabilire a pre ului. 

Prin urmare, decizia de a gestiona un anumit articol în inventar i 
determinarea pre ului de vânzare cu am nuntul se bazeaz  pe costul normal de 
cump rare al articolului de la vânz tor. Trebuie îns  inut cont de faptul c , de i 
este g sit adesea un singur cost în sistemele de cump rare i de contabilitate, 
acesta fiind utilizat pentru a stabili un pre  cu am nuntul la magazine, vânz torii 
fac mai mereu ajust ri la pre ul de cump rare normal (produc torii i al i 
vânz tori acordând adesea retailerului reduceri de pre , ca i diferite stimulente). 

Tocmai de aceea fabricantul, atunci când stabile te pre urile, trebuie s  
aib , de exemplu, conform recomand rilor unei autorit i canadiene (British 
Columbia Ministry of Agriculture and Lands, Pricing and trade issues: How to 
sell to major food retailers), o în elegere clar  a costurilor i a marjelor necesare 
ca un produs s  se mi te prin canalele de marketing. Pre urile cu am nuntul 
sugerate i condi iile specifice de vânzare (efectul general al condi iilor fiind 

                                                            
1 McGurr, T.P. - Retail gross profit: A stage by stage analysis, http://www.sbaer.uca.edu/ re-

search/mma/1999/26.pdf.  

http://www.sbaer.uca.edu/
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apreciat la 28-40%, respectiv dup  formula: pre  cu ridicata = pre  produs + 28-
40%) sunt cel mai bine determinate pe o baz  concuren ial  în afacerile cu 
produse alimentare, unde pre urile nu se bazeaz  pe costurile produc torului, 
fiind important, ca atare, s  fie urm rite strategiile de stabilire a pre ului i 
eforturile promo ionale ale produc torilor/fabrican ilor similari în categoria de 
produs respectiv , putând astfel concura pentru: list ri (taxele pl tite retailerului 
pe post de costuri de administrare, depozitare, listare computerizat , control de 
calitate i advertising la consumator sunt negociabile i depind în principal de 
categoria de produs i succesul poten ial al produsului. Taxele de listare nu 
garanteaz  plasamentul permanent i constituie un a a-numit �test de 90 de 
zile�), spa iu pe raft i vânz ri. Cum cercetarea concuren ial  este considerat  
cheie, furnizorilor li se recomand  s  se informeze asupra tipurilor de în elegeri 
i bonifica ii, utilizate în general pentru a sprijini marketingul produselor i 

categoriilor specifice în unit ile de retail intite. 
În noiembrie 2002, trei reprezentan i ai colii de Afaceri a Universit ii 

Harvard1 au publicat rezultatele unei model ri a problemei de proiectare a 
contractului între fabricant i retaileri (lan  al ofertei cu un singur produc tor 
livrând la doi retaileri concuren i, ace tia fiind localiza i la dou  capete ale unui 
ora  liniar cu o cerere nesigur ), pornind de la urm torul cadru: în fa a cererii de 
retail nesigure, fabricantul trebuie s  intre în rela ii contractuale cu retailerii, pe 
care nu-i poate for a s  se ocupe de produs sau s  se preangajeze la un pre  cu 
am nuntul (de exemplu, men inerea pre ului de revânzare este ilegal ). Ca 
atare, contractul poate specifica doar un pre  cu ridicata i o tax  fixat . Ei au 
ar tat c , în absen a subsidiilor de inventar, un astfel de lan  al ofertei nu poate 
ob ine simultan cele mai bune prime pre uri i trebuie s  completeze propor iile 
atunci când cererea este nesigur  i pre urile cu am nuntul sunt generate de 
factori interni, chiar dac  primele cele mai bune rezultate ar putea fi ob inute în 
situa ia în care cererea ar fi prev zut  datorit  condi iilor ini iale, sau pre urile cu 
am nuntul ar fi fixate în func ie de factori externi. 

Fabricantul poate specifica, a adar, în modelul respectiv, numai un pre  
cu ridicata i o valoare de transfer fixat  în contract pe care o ofer  retailerilor, 
atât pre urile de retail, cât i cantit ile de stocare fiind determinate în mod 
endogen într-un echilibru Nash bayesian (un echilibru Nash în stadiu interimar, 
în care fiecare juc tor selecteaz  un cel mai bun r spuns împotriva mediei celor 
mai bune r spunsuri ale juc torilor care concureaz 2; un profil de strategie i 
convingeri specificate pentru fiecare juc tor despre tipurile altor juc tori care 

                                                            
1 Narayanan, V.G.; Raman, A.; Singh, J. - Agency Costs in a Supply Chain with Demand 

Uncertainty and Price Competition, Harvard Business School, November 2002, 
http://www.hbs.edu/units/tom/seminars/2002/araman.pdf.  

2 http://www.sfb504.uni-mannheim.de/glossary/strateq.htm 

http://www.hbs.edu/units/tom/seminars/2002/araman.pdf.
http://www.sfb504.uni-mannheim.de/glossary/strateq.htm
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maximizeaz  concedierile pentru fiecare juc tor datorit  convingerilor lor despre 
tipurile celorlal i juc tori i datorit  strategiilor jucate de ceilal i juc tori1).  

Cercetarea desf urat  de cei trei reprezentan i ai colii de Afaceri a 
Universit ii Harvard a eviden iat urm toarele:  

 dac  fabricantul proiecteaz  un contract acceptat de ambii retaileri, pre ul 
cu ridicata ales este atunci un compromis între dou  roluri în conflict: 
reducerea concuren ei pre ului cu am nuntul intra-brand i influen area 
retailerilor s  stocheze mai aproape de cele mai bune prime niveluri; 

 în echilibru, propor iile de completare a comenzii sunt mai mici decât 
primul cel mai bun; dac , pe de alt  parte, fabricantul încearc  s  elimine 
concuren a de retail prin proiectarea unui contract acceptat doar de un 
retailer în echilibru, sarcina consumatorilor pentru retaileri este ineficient ; 
pe oricare cale din cele dou , performan a lan ului ofertei este în mod strict 
mai mic  decât prima cea mai bun ;  

 fabricantul poate ob ine totu i prima cea mai performant  - atât în ceea ce 
prive te pre urile de retail, cât i propor iile de completare a comenzii - 
dac  are posibilitatea de a acorda subsidii inventarelor dep ite ale 
retailerilor; 

 rezultatele numerice sugereaz  c  echilibrul celor doi retaileri este posibil 
s  creasc  atunci când cei doi concureaz  mai pu in intens; în acest 
echilibru, valoarea inventarului nevândut care prime te subsidii cre te 
odat  cu nesiguran a cererii, intensitatea concuren ei de retail, valoarea 
de recuperare a inventarului i sc dere semnificativ  în costul de 
manufacturare i costul de oportunitate al spa iului pe raft.  
Dou  au fost ultimele concluzii: importan a subsidiilor de inventar pentru 

ob inerea celui mai bun prim rezultat în modelul utilizat este legat  de punctul 
mai general c  accesul la instrumente multiple poate ajuta adesea la scrierea 
de contracte mai bune (cu alte cuvinte, contracte care lucreaz  mai bine pentru 
coordonarea canalului); cum modelul lan ului ofertei devine tot mai complicat (de 
exemplu, sunt introduse concuren a de retail, nesiguran a cererii i limit rile 
legale, ca inabilitatea de a contracta asupra pre ului cu am nuntul), contractibi-
litatea asupra instrumentelor adi ionale - cu alte cuvinte, subsidii la inventarul 
nevândut, return ri ale taxelor de franciz  - poate ajuta la dep irea unora dintre 
pragurile de cost care ar rezulta în caz contrar în cel mai bun al doilea echilibru.  

Consider m util, în acest context, s  mai facem trimitere i la cazul a a-
numitelor discounturi de excludere. O abordare de specialitate a discounturilor 
de excludere - realizat  de Centrul pentru Politica în Domeniul Concuren ei 
(CCP)2 al Universit ii Angliei de Est � sublinia, la mijlocul anului 2007, c , atunci 

                                                            
1 Blume, L. - Bayesian Equilibrium, http://instruct1.cit.cornell.edu/Courses/econ669/ 

bayes.pdf.   
2 Exclusionary Discounts, The ESRC Centre for Competition Policy (CCP), at the University 

of East Anglia, June 2007. 

http://instruct1.cit.cornell.edu/Courses/econ669/
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când evalu rile retailerului (sau ale clien ilor acestuia) între perioade sunt legate 
de costuri de comutare i cel pu in un vânz tor este constrâns financiar, exist  
condi ii plauzibile de apari ie a excluderii (retailerul cump r  doar de la unul 
dintre cei doi vânz tori/furnizori lua i în calcul). În anumite condi ii, dup  cum 
este cunoscut, pot ap rea pre uri negative (un pre  negativ înseamn  c  exist  
un cost impus asupra sistemului), atât în echilibre eficiente, cât i de excludere, 
o caracteristic  comun  a celor din urm  fiind c  ele sunt sprijinite prin oferte de 
cantitate-pre  în care firmele care sunt excluse se ofer  s  vând  o cantitate 
sporit , pentru un pre  sub costul marginal de produc ie. CCP sus ine c  o 
interzicere a ofertelor în care un vânz tor cere un pre  sub costul marginal de 
produc ie asigur  întotdeauna cel mai bun prim rezultat în model (cump r torul 
va achizi iona întotdeauna o unitate de la fiecare vânz tor); o interzicere a 
pre urilor negative nu elimin  întotdeauna posibilitatea excluderii, reduce îns  
setul de condi ii în care apare un astfel de echilibru i, în acest sens, 
îmbun t e te bun starea. În opinia CCP, exist  dou  poten iale remedii care 
pot fi adoptate de deciden ii politici pentru a u ura preocup rile concuren iale: o 
interzicere a stabilirii pre ului sub cost s-a dovedit a fi suficient  pentru a elimina 
orice echilibru de excludere, fiind, în acest sens, o prim  cea mai bun  
îmbun t ire. O astfel de interzicere este îns  dificil de implementat; o interzicere 
a pre urilor negative incrementale (de exemplu, nicio sc dere în programarea 
cheltuielii totale a cump r torului) a îmbun t it i ea bun starea, cu toate c , 
într-o lume perfect , ar fi o a doua cea mai bun  solu ie, în sensul c  aceasta 
nu ar fi suficient  pentru a elimina toate echilibrele de excludere, fiind îns  
preferabil  în lumea real  tocmai datorit  implement rii cu u urin . 

Într-o mare m sur , modelele de concurent  de pia  spa ial  i condi iile 
de echilibru care rezult  depind de reac iile de pre  presupuse a exista între 
firme. Chiar i dac  firmele func ioneaz  în acela i spa iu dat, având pre uri 
identice (echilibru concuren ial spa ial), aceasta nu înseamn  c , dac  una 
dintre ele cre te pre ul, atunci toate celelalte potrivesc cre terea de pre  
(conform opiniei exprimate de Bruce L. Benson, profesor la Universitatea de Stat 
din Florida).1 

Consumatorii viziteaz  în mod frecvent unit ile de retail, loca ia acestor 
magazine fiind important , de exemplu, pentru costurile de transport ale 
consumatorilor. Dup  cum este cunoscut, o implica ie major  a teoriei 
economice standard este c  pe o pia  concuren a dat  cre te i pre urile se 
reduc cu cât num rul firmelor pe pia a respectiv  cre te.2 Cum îns  amplas rile 
specifice sunt strict limitate (o a ezare nu poate fi copiat ), dac  numai o firm  
poate ocupa o anumit  a ezare, atunci fiecare firm  are caracteristici loca ionale 
care nu pot fi copiate cu exacitate de alte firme. Rezult  c  presupunerea 

                                                            
1 http://www.jstor.org/pss/1057890.  
2 Walden, L.M. - Testing implications of spatial economics models: some evidence from food 

retailing, "Journal of Consumer Affairs", Vol. 24, 1990. 

http://www.jstor.org/pss/1057890.


 

 

612 

standard legat  de faptul c  firmele identice dispun de abilitatea de a intra i a 
ie i pe/de pe o pia  este discutabil . În acest context, una dintre cele mai 
importante chestiuni (dac  se reduce sau nu pre ul produsului) abordate de 
modelele economice spa iale este efectul asupra pre ului produsului, atunci 
când într-un spa iu de pia  dat intr  firme noi. 

Literatura de specialitate1 a consacrat existen a a dou  caracteristici 
distincte esen iale ale concuren ei spa iale (concuren a între vânz torii distribui i 
spa ial pentru consumatorii distribui i spa ial trebuie s  fie caracterizat  într-un 
cadru de oligopol; chiar i dac  pe pia  exist  un mare num r de vânz tori, 
oricare vânz tor consider  în mod tipic numai pe rivalii s i cei mai apropia i ca 
fiind concuren ii principali în aceast  vecin tate): costul de transport i costul 
mediu de produc ie.  

                                                            
1 http://www.apec.umn.edu/faculty/dliu/documents/8803/Notes/Note-4a-Capozza-VanOrder-

1978-Benson-1980.pdf.  

http://www.apec.umn.edu/faculty/dliu/documents/8803/Notes/Note-4a-Capozza-VanOrder-


 

 

9. LEG TURA ÎNTRE INVENTARELE PENTRU 
PRODUSE INDIVIDUALE I INVENTARUL ÎNTREGII 

FIRME 

Se cuvine a aminti i rezultatele ob inute de al i cercet tori, respectiv al i 
doi universitari americani de la coala de Afaceri Wharton a Universit ii 
Pennsylvania1, care au eviden iat într-un studiu (printre ale c ror limite not m, 
de exemplu: neincluderea unor variabile explicative, cum sunt varietatea 
produsului, lungimile ciclului de via  al produsului, discounturi de cantitate, 
prognoze ale încurc turilor din lan ul ofertei etc.; utilizarea de substituen i 
imperfec i pentru unele dintre variabilele independente, cum sunt timpul necesar 
furnizorului pentru a livra bunurile dup  primirea comenzii i costurile de inere 
a inventarului) c , de i modelele de sortiment (inventar) clasice ofer  o varietate 
de percep ii asupra modului optim de a gestiona inventarele produselor 
individuale, managerii de top i anali tii industriali sunt adesea preocupa i cu 
vederea macroscopic  agregat  a inventarului unei firme mai degrab  decât cu 
inventarele produselor individuale. Dat fiind faptul c  modelele de inventar 
clasice nu sunt luate în calcul din multe considerente practice cu care se 
confrunt  managementul firmei (de exemplu, concuren a, dinamicile industriei, 
ciclurile afacerii, starea financiar  a firmei i a economiei etc.) i c  ele sunt 
derivate la nivel de produs, i nu de firm , se ridic  întrebarea: percep iile  
asupra acestor modele pot fi utilizate pentru a explica dinamicile inventarului 
întregii firme? Aceasta, în contextul în care în managementul opera iunilor a fost 
creat  o bogat  varietate de modele de inventar, bazat  pe abordarea 
minimiz rii costului pentru firmele care opereaz  pe un segment neglijabil al 
întregii pie e i se confrunt , tocmai de aceea, cu o curb  a cererii cu elasticitate 
infinit  a pre ului. Cercet rile desf urate au ar tat c : 

 modelele multiplicative captureaz  cel mai bine dinamicile inventarului; 
 modelele de inventar clasice continu  s  explice bine comportamentul 

inventarului, chiar i la nivelul firmei; 
 marjele brute mai înalte sunt asociate cu inventar mai mare i marile firme 

se bucur  de economii de scar  i deci de inventar cu mai pu in stoc în 
termeni relativi; 

 în cazul modelelor opera ionale exist  o cauzalitate condus  de model în 
mod clar, intr rile (cum sunt timpul necesar furnizorului pentru a livra 

                                                            
1 Roumiantsev, S.; Netessine, S. - What can be learned from classical inventory models: A 

cross-industry exploratory investigation, Forthcoming in Manufacturing and Service Opera-
tions Management, April 2005, revised March 2006, August 2006, December 2006 and 
February 2007, http://opim.wharton.upenn.edu/~netessin/ Roumiantsev% 20Netess-
ine.pdf.  

http://opim.wharton.upenn.edu/~netessin/
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bunurile dup  primirea comenzii, marjele, nesiguran a vânz rilor) putând 
afecta ie irile (profiturile i vânz rile); aceasta înseamn  c  inventarul 
poate fi întotdeauna o func ie a variabilelor exogene (cerere redus , 
nesiguran ) i a deciziilor firmei. 



 

 

10. CE SE ÎNTÂMPL  ÎN CAZUL UNEI PUTERI 
COSIDERABILE DE NEGOCIERE A RETAILERILOR 

Profesorii norvegieni cita i anterior au inclus în cercetarea efectuat  i o 
analiz  a contextului în care doi retaileri diferi i vând bunuri cump rate de la un 
furnizor comun, în condi iile în care retailerii respectivi au o putere de negociere 
complet  asupra produc torului, putând utiliza taxele de raft pentru a ob ine 
pre uri de monopol pe pia a utilizatorului final, afectând deci consumatorii.1 
Modelul utilizat a considerat o pia  în care lan urile de retail (cu alian e i f r  
alian e de cump rare, sublan uri de retail având contract de franciz  cu unit ile 
de retail, pre urile la utilizatorul final pentru asortimentul de baz  fiind hot râte 
la nivelul sublan ului) vând acela i produs omogen, consumatorii putând diferi 
în ceea ce prive te preferin ele lor în leg tur  cu lan ul i presupunând (ca i 
Greg Shaffer, 1991) c  sectorul de produc ie este perfect concuren ial, cu un 
mare num r de firme producând acela i bun. 

Rezultatele cercet rii au eviden iat c , în cazul existen ei alian elor de 
cump rare: 

 taxele de raft nu sunt utilizate în situa ia în care contractele cu ridicata nu 
pot fi urm rite; 

 taxele de raft sunt utilizate pentru a netezi concuren a în cazul în care 
consumatorii percep lan urile de retail c  fiind substitute imperfecte; 

 taxele de raft vor fi cele mai mari pentru un grad intermediar de 
substituibilitate a lan ului de retail. 
Mai mult, autorii studiului au eviden iat rela ia între taxele în cauz  i 

num rul lan urilor de retail, punctând, printre altele, urm toarele: 
a) Taxele de raft sunt cu atât mai sc zute, cu cât este mai mare num rul 

lan urilor de retail (rezultate considerate ca fiind foarte surprinz toare, taxele 
putând fi v zute ca o form  de stabilire neliniar  a pre ului cu ridicata; este mai 
greu, în general, s  implementezi o stabilire neliniar  a pre ului atunci când 
gradul de concuren  spore te, fie c  aceasta este datorat  unui num r mare 
de firme sau unei substituibilit i mai mari). Exist  totu i i opinia2 c  taxele care 
cresc pre ul ar trebui teoretic s  fie mai mari cu cât este mai mare num rul 
lan urilor de retail i cu cât acestea sunt mai pu in diferen iate. Cu cât concurenta 
este mai puternic , sus in profesorii norvegieni, cu atât lan urile de retail au de 
câ tigat din utilizarea taxelor pentru a cre te pre urile. Câ tigurile ob inute din 
recurgerea la pre uri sub nivelul celor utilizate de rivali sunt totu i tot mari, în 

                                                            
1 Rey, P.; Thal, J.; Vergé, T. - Slotting allowances and conditional payments, Mimeo, 2005 

(actualizat  în 27 iulie 2006). 
2 Sudhir, K.; Rao, V.R. - Are slotting allowances efficiency-enhancing or anti-competitive? 

"Journal of Marketing Research", 43(2)/2006, pag. 137-155. 
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mod particular dac  lan urile sunt percepute de consumatori ca fiind mai mult 
sau mai pu in identice (esen a paradoxului Bertrand).  

Profesorii norvegieni eviden iaz  faptul c  în literatura de specialitate nu 
au fost luate în considerare dou  caracteristici-cheie ale industriei de retail 
(b c nie): existen a în majoritatea rilor a grupurilor mari de cump r tori, 
constând fiecare în mai multe sublan uri/branduri; în timp ce centrala de 
cump rare desf oar  activit i de cump rare, lan urile par s  fie destul de 
autonome în ceea ce prive te stabilirea pre ului la utilizatorul final.  

b) Datorit  alian elor de cump rare (grupuri de cump r tori) între lan urile 
de retail, taxele pot cre te pre urile la utilizatorul final chiar când contractele cu 
ridicata sunt neobservabile de-a lungul grupurilor de cump rare.  

c) Datorit  alian elor de cump rare între lan urile de retail concurente,  
taxele pot fi utilizate pentru a transfera puterea pie ei de cump rare în pie e de 
retail mai pu in concentrate. Efectele anticoncuren iale ale utiliz rii taxelor sunt 
cele mai puternice pentru un grad intermediar al substituibilit ii retailului. În 
consecin , f r  taxe ( i alte restric ii verticale similare), gradul concuren ei de 
retail depinde de num rul lan urilor de retail i de gradul de diferen iere, în timp 
ce, cu taxe, gradul concuren ei de retail depinde mai degrab  de num rul 
alian elor de cump rare decât de num rul lan urilor de retail. Exist  de fapt un 
monopol la nivel de cump rare.  

d) Dac  exist  taxe i monopol de cump rare, centralele de cump rare 
sunt apte de a asigura profit de monopol chiar dac  exist  concuren  acerb  
între lan urile de retail. Consumatorii se vor confrunta cu pre uri de monopol 
indiferent de num rul lan urilor de retail i de substituibilitatea între aceste lan uri 
(Este cazul României, invocat de CCR). Pentru a contracara efectele 
concuren ei lan ului de retail, centrala de cump rare stabile te un pre  unitar cu 
ridicata care cre te dac  exist  un monopol de cump rare.  

Centralele de cump rare sunt, prin urmare, apte de a neutraliza 
concuren a între lan urile de retail, prin alegerea unui pre  cu ridicata unitar 
potrivit - combina ia dintre concuren a de retail i taxele respective produce 
acela i profit i acelea i pre uri de consum (considerând centralele de 
cump rare ca fiind apte de a elimina concuren a de retail i de a stabili în mod 
direct pre urile de cartel; de aceea, controlul asupra pre urilor la utilizatorul final 
sau asupra schemelor de pre uri cu ridicata are acela i impact asupra pre urilor 
la utilizatorul final i asupra profiturilor). 

e) Interleg turile între alian ele de cump rare la nivel na ional i 
transna ional combinate cu încruci rile de de ineri în proprietate la nivelul 
marilor retaileri multina ionali sporesc poten ialul de schimb de informa ii.1  

                                                            
1 Dobson, P.W.; Waterson, M.; Davies, S.W. - The patterns and implications of increasing 

concentration in European food retailing, "Journal of Agriculture Economics", 54(1)/2003, 
pag. 111-125.  



 

 

11. CE S-AR MAI PUTEA FACE PENTRU 
ÎMBUN T IREA PERFORMAN EI SISTEMULUI 

OPERA IONAL? 

Profesori americani de la Universit ile Alberta i Cornell1 au comunicat în 
toamna anului trecut rezultatele unui interesant efort de cercetare pornit din 
dorin a de a ar ta cum utilizarea teoriilor comportamentului uman poate 
îmbun t i performan a sistemelor opera ionale: 

- au investigat în ce m sur  pot fi determinate decizii mai bune schimbând 
modul în care a fost încadrat  o problem  a a a-numitului �newsvendor� (model 
matematic în managementul opera iunilor i economie politic  aplicat  utilizat  
la determinarea nivelurilor de inventar optime, model caracterizat în mod tipic 
prin pre uri fixate i cerere nesigur , fiecare unitate de cerere deasupra 
inventarului fiind pierdut  dac  se atinge nivelul inventarului2; doi universitari 
americani3 de la coala Wharton a Universit ii Pennsylvania, respectiv de la 

coala de Afaceri a Universit ii Duke, au recunoscut c  sunt într-un fel agnostici 
în leg tur  cu ce fel de model ar trebui s  utilizeze în practic  un manager, 
concentrându-se în schimb pe capcanele ascunse ale utiliz rii modelului 
tradi ional de �newsvendor�. Dar, un model nu este de ajutor pentru practicieni 
dac  exist  într-un vacuum; conceptul dependen ei de ac iunea inputului i 
echilibrul euristic nu mai constituie doar o curiozitate intelectual , ci mai degrab  
un construct-cheie pentru în elegerea performan ei modelului); 

- au cercetat dac  pot fi influen ate decizii mai bune prin schimbarea 
modului în care a fost încadrat  o problem  de �newsvendor�; 

- au ar tat c , probabil, principalul rezultat al investiga iei desf urate este 
c  aplicarea descoperirilor comportamentale la problemele de management al 
opera iunilor poate fi dificil , nuan ele fiec rei situa ii fiind critice; 

- au apreciat c  s-ar putea prevedea un comportament justificat în medie; 
este dificil îns  s  utilizezi teoria încadr rii pentru a prezice într-un context 
opera ional standardele lumii reale sunt simple tocmai pentru c  �prezicerea� s-a 
tratat complex dup  standarde experimentale; 

                                                            
1 Schultz, L.K., John O.; McClain, O. J.; Lawrence Robinson, W. L.; Thomas, L. J. - The Use 

of Framing in Inventory Decisions, Johnson School Research Paper Series #02-07, Cornell 
University, September, 2007.  

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Newsvendor.   
3 Cachon, P.G.; Kök, G. - Implementation of the Newsvendor Model with Clearance Pricing: 

How to (and How Not to) Estimate a Salvage Value, http://opim.wharton.upenn.edu/~ca-
chon/pdf/nvv5.pdf, "Manufacturing & Service Operations Management", Vol. 9, No. 3, 
Summer 2007, pag. 276�290, INFORMS. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Newsvendor.
http://opim.wharton.upenn.edu/~ca-
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- au sugerat c  este important s  studiezi comportamentul uman în 
contextele situa iilor opera ionale comune, care pot fi foarte diferite de 
manipul rile de laborator utilizate în mod obi nuit; 

- la o mai mare în elegere i aplicabilitate poate duce la armonizarea 
teoriilor comportamentale cu contextul particular, inând cont de faptul c  teoriile 
trebuie s  se adreseze i individului, fiind necesar s  se tie cum vor reac iona 
oamenii în contexte opera ionale specifice. 



 

 

12. PROVOC RI PENTRU AUTORIT ILE DE 
CONCUREN  

Comisia European  a aprobat, în general,1 alian ele de cump rare i 
fuziunile orizontale între retailerii de pe pia a bunurilor de consum zilnic2. O 
excep ie a fost, de exemplu, cazul propusei fuziuni între dou  grupuri de retail 
finlandeze, Kesko and Tuko,3 care de ineau fiecare o cot  de pia  intern  de 
aprox. 40%, respectiv 20% (ambele de ineau în proprietate mai multe sublan uri, 
ele primind taxe de franciz  de la retailerii conecta i; cartierele lor generale se 
ocupau de condi iile de cump rare, în timp ce pre urile la utilizatorul final pentru 
sortimentul de baz  erau decise la nivelul sublan ului).  

Argumentul la care a recurs retailerul Kesko � care const  în faptul c  este 
organizat c  grup comparator pur, f r  restric ii verticale limitând concuren a 
intern  între sublan urile de retail � nu a fost acceptat de Comisia European , a 
c rei investiga ie a relevat urm toarele: concuren a între unit ile de retail în 
cadrul fiec rui sublan  a fost stânjenit  în mod sever de contractele de franciz ; 
rela ia între cartierele generale i sublan uri seam n  cu rela ia între sublan uri 
i retaileri, cooperarea orizontal  i lipsa concuren ei în cadrul fiec ruia dintre 

cele cinci lan uri Kesko constituind o caracteristic  structural  a grupului Kesko 
i astfel a pie ei finlandeze de retail (elementele principale ale concuren ei care 

pare s  existe au fost planificate în mod central de Kesko; cartierele generale 
au stimulente pentru a implementa restric ii care limiteaz  concuren a între 
sublan uri); puterea de pia  la nivel de cump rare poate fi, prin urmare, 
transmis  pe pia a de retail.  

Dup  cum s-a ar tat mai sus, taxele de raft pot fi utilizate ca un instrument 
de netezire a concuren ei între sublan uri prin cre terea pre urilor cu ridicata. 
Aceasta seam n  cu instrumentul utilizat de sublan urile Kesko în contractul de 
franciz  cu retailerii, în care la bunuri au fost ad ugate marketing i alte servicii 
suport oferite de sublan uri, mai degrab  decât înc rcate prin taxele de franciz  
fixate. Mai mult, un contract cu o ter  parte (furnizorul) are, prin taxele de raft, 
un grad mai înalt de angajament i transparen  decât alte forme de stabilire a 
pre urilor de transfer (cost evaluat atunci când un produs este mi cat dintr-un 
centru de profit în altul) strategic.  

De remarcat c  majoritatea ra iunilor invocate în argumentarea eficien ei 
aduse prin recurgerea la taxele de raft au în vedere provoc rile privind 

                                                            
1 Dobson, P.W.; Waterson, M. - Retailer power: Recent developments and policy implications, 

"Economic Policy" (April)/ 1999, pag. 135-164. 
2 Clarke, R.; Davies, S.; Dobson, P.; Waterson, M. - Buyer power and competition in European 

food retailing, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts, USA, 2002. 
3 European Commission - European Commission Decision of 20 11 1996 declaring a concen-

tration to be incompatible with the common market, Case no. IV/M. 784. - Kesko/Tuko. 
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introducerea unui nou produs. În condi ii de informa ie asimetric , în care 
produc torul dispune de informa ie particular  despre, de exemplu, calitatea 
produsului, taxele de raft pot fi utilizate ca o semnalare sau un instrument de 
promovare, de semnal pentru cump r tor.1 Conform altor opinii,2 aceste taxe nu 
pot fi considerate totu i un instrument de semnalizare, în timp ce alte puncte de 
vedere3 subliniaz  c  exist  ceva suport empiric pentru ra iunea semnaliz rii. 
Chiar i adep ii punctului de vedere care sus in c  taxele de raft rezolv  
problemele cu informa ia asimetric  accentueaz  totu i c  pot exista 
instrumente alternative. S-a exprimat astfel opinia4 c  advertisingul efectuat de 
produc tori este un substitut în care retailerul nu se teme c  produc torul va da 
faliment, garan iile de recump rare (exist  o mai mare probabilitate pentru o 
calitate mai înalt  în cazul produc torilor care accept  garan iile de 
recump rare) fiind un instrument alternativ de semnalizare i ecranizare. Taxele 
de raft pot fi utilizate i pentru a echilibra riscul dintre produc tor i retaileri 
privind noile produse. Garan iile de recump rare vor fi totu i i o alternativ  la 
taxele de raft.5  

Mai mult, gradul asimetriei informa ionale în favoarea produc torilor pare 
s  fie exagerat. Majoritatea noilor produse abia dau na tere la probleme 
informa ionale i taxele de raft sunt utilizate i pentru produsele stabilite. 

O ra iune final  a extragerii �eficien ei� pe aceast  cale este c  taxele de 
raft ajut  retailerii s  aloce spa iul restrâns al raftului într-un mod potrivit.6 Sigur 
c  taxele de raft pot fi o cale de a licita pentru spa iul pe raft; exist  îns  i alte 
instrumente, unul evident fiind reducerea de c tre produc tori a pre ului unitar 

                                                            
1 Chu, W. - Demand signaling and screening in channels of distribution, "Marketing Science", 

11(4)/ 1992, pag. 324-347; Lariviere, M.; Padmanabhan, V. - Slotting allowances and new 
product introductions, "Marketing Science", 16(2)/1997, pag. 112-128; Desai, P. - Multiple 
messages to retain retailers: Signaling new product demand, "Marketing Science", 
19(4)/2000, pag. 381-389. 

2 Bloom, P.N.; Gundlach, G.T.; Cannon, J.P. - Slotting allowances and fees: Schools of 
thought and the view of practicing managers, "Journal of Marketing", 64/2000, 92-108; Rao, 
V.R.; Mahi, H. - The price of launching a new product: Empirical evidence on factors affect-
ing the relative magnitude of slotting allowances, "Marketing Science", 22(2)/2003, 246-
268. 

3 Sullivan, M.W. - Slotting allowances and the market for new products, "Journal of Law & 
Economics", 40(2)/1997, pag. 461-493; Sudhir, K.; Rao, V.R. - Are slotting allowances effi-
ciency-enhancing or anti-competitive? "Journal of Marketing Research", 2006. 

4 Desai, P. - Multiple messages to retain retailers: Signaling new product demand, "Marketing 
Science", 19(4)/2000, 381-389. 

5 Sudhir, K.; Rao, V.R. - Are slotting allowances efficiency-enhancing or anti-competitive? 
"Journal of Marketing Research", 2006.  

6 Sullivan, M.W. - Slotting allowances and the market for new products, "Journal of Law & 
Economics", 40(2)/1997, pag. 461-493; Lariviere, M.; Padmanabhan, V. - Slotting allow-
ances and new product introductions, "Marketing Science", 16(2)/1997, pag. 112-128; De-
sai, P. - Multiple messages to retain retailers: Signaling new product demand, "Marketing 
Science", 19(4)/2000, pag. 381-389. 
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cu ridicata. Sunt, de altfel, mai multe analize care sprijin  ipotezele c  exist  
instrumente alternative pentru marea majoritate a beneficiilor de eficien  
invocate în leg tur  cu utilizarea taxelor de raft.1  

Cercet torii norvegieni, pe care suntem, iat , nevoi i s -i cit m din nou 
tocmai pentru temeinicia studiului lor, i-au pus întrebarea de ce exist  atunci 
firme care prefer  s  recurg  la taxele de raft pentru a ob ine aceast  eficien . 
Pentru a g si r spunsul, au plecat de la presupunerea c  o problem  de 
eficien  dat  poate fi rezolvat  atât de taxele de raft, cât i de un instrument 
alternativ. Aceste taxe au totu i efectul l turalnic c  netezesc concuren a de 
retail, mai târziu având un efect de reducere a câ tigului social din aplicarea 
taxelor (chiar dac  efectul total asupra bun st rii ar putea fi pozitiv). Pare 
rezonabil, prin urmare, s  presupui c  retailerii prefer  s  utilizeze taxele de raft 
în plus fa  de un instrument alternativ, oricare ar fi el, mai simplu sau mai 
complicat, care abia rezolv  problema de eficien .  

Rezult  c , în aceste condi ii, autorit ile de concuren  nu ar trebui doar 
s  se întrebe dac  efectele de eficien  ale taxelor de raft domin  efectele 
anticoncuren iale, ci ar trebui s  se întrebe i dac  efectele de eficien  pot fi 
ob inute pe alte c i f r  efecte anticoncuren iale l turalnice legate de taxele de 
raft. De altfel, înc  de la mijlocul anilor nou zeci, s-a exprimat opinia2 c  autorit -
ile de concuren  ar trebui s  fie b nuitoare fa  de restric iile verticale, dac  nu 

pot fi identificate efecte semnificative ce accentueaz  eficien a, care nu pot fi 
ob inute la costuri rezonabile pe alte c i f r  a rezulta efecte anticoncuren iale. 

Cercetarea desf urat  de profesorii norvegieni a eviden iat, în concluzie, 
c : 

 autorit ile de concuren  ar trebui s  aib  o vedere mai critic  asupra 
în elegerilor i asupra logisticii, transportului etc.;  

 este important s  se accentueze c  de grupurile de cump rare pot 
beneficia consumatorii; chiar i dac  sunt implica i concuren ii, trebuie 
îns  acordat  aten ia cuvenit  faptului c  puterea cump r torului la nivel 
de achizi ie poate fi înt rit  la nivel de retail (alian ele de cump rare 
putând avea efecte similare licen ierii încruci ate, unde firmele au acces 
reciproc la tehnologii protejate prin licen ; cea mai bun  situa ie pentru 
concuren 3 ar rezulta dac  licen ele încruci ate sunt libere de redeven , 
sau când ele specific  pl i fixe mai degrab  decât unit i de redeven , 

                                                            
1 Bloom, P.N.; Gundlach, G.T.; Cannon, J.P. - Slotting allowances and fees: Schools of 

thought and the view of practicing managers, "Journal of Marketing", 64/2000, pag. 92-108; 
Rao, V.R.; Mahi, H. - The price of launching a new product: Empirical evidence on factors 
affecting the relative magnitude of slotting allowances, "Marketing Science", 22(2)/2003, 
pag. 246-268. 

2 Rey, P.; Stiglitz, J. - The role of exclusive territories in producers� competition, "RAND 
Journal of Economics", 1995/446. 

3 Motta, M. - Competition Policy: Theory and Practice, Cambridge University Press, 2004, 
pag. 205-206. 
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ultimele putându-se ridica la costuri variabile mai înalte i rezultate 
reduse);  

 autorit ile de concuren  ar trebui (considerând opinia exprimat  de 
Massimo Motta) s  scruteze �restric ii auxiliare� care cheam  la pl i de 
redeven e per unitate, în cazul în elegerii la nivelul proiectului de afaceri 
comun (adic  exact ceea ce fac taxele de raft, implementând redeven e 
per unitate la alian a de cump rare); 

 utilizarea de taxe de raft poate fi parte a unei alegeri mai cuprinz toare a 
sistemului de cump rare (tehnologia informa iei, sisteme logistice i de 
transport). Exist  opinia1 c  atunci când pre urile de transfer nu sunt 
observabile, o alternativ  strategic  poate fi angajarea într-un sistem 
contabil care deriv  din stabilirea pre ului costului marginal. Când costurile 
medii sunt deasupra costurilor marginale, un angajament fa  de un 
sistem contabil bazat pe pre urile de transfer construite pe cost total poate 
asigura stabilirea pre urilor de transfer observabile. În aceea i m sur , 
alegerea unui sistem de cump rare care încorporeaz  taxe de raft poate 
fi o cale de angajare la pre uri de transfer deasupra costurilor marginale. 
Puterea de cump rare de contracarare poate avea totu i efecte negative 
de bun stare2, chiar f r  restric ii auxiliare; 

 atât în SUA, cât i în Europa, utilizarea taxelor de raft a atras atât aten ia 
presei (reclamând c  retailerii recurg la aceste taxe pentru a descuraja 
concuren a la utilizatorul final), cât i a politicienilor i a economi tilor, fiind 
demonstrat faptul c  emergen a marilor grupuri de cump rare a crescut 
poten ialul utiliz rii taxelor de raft pentru a cre te pre urile. Atât timp cât 
contractele cu ridicata sunt observabile în cadrul fiec rui grup de 
cump rare, taxele de raft pot afecta concuren a. Prin urmare, utilizarea 
extensiv  i intensiv  a taxelor de raft este consistent  cu cre terea 
grupurilor de cump rare i a împ r irii grupurilor de retail care opereaz  
mai multe sublan uri de retail; 

 dac  ra iunea care st  în spatele taxelor de raft i pre urilor înalte cu 
ridicata este numai de a reduce concuren a în cadrul unui grup de 
cump rare dat, aceast  practic  poate fi v zut  ca o form  strategic  de 
stabilire a pre urilor de transfer. O alternativ  poate fi ca alian a de 
cump rare s  opereze un depozit care încarc  sublan urile cu un pre  de 
transfer peste pre ul cu ridicata; 

 nu exist  nicio ra iune care s  arate de ce ar trebui ca firmele s  prefere 
utilizarea taxelor de raft ca modalitate de a practica stabilirea pre ului de 
transfer strategic. Acest argument este valabil dac  exist  i concuren  

                                                            
1 Göx, R.F. - Strategic transfer pricing, absorption costing, and observability, "Management 

Accounting Research", 2000/11, pag. 327-348. 
2 Dobson, P.W.; M. Waterson - Countervailing power and consumer prices, "Economic Jour-

nal", 1997/107, pag. 418-430. 
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între retailerii apar inând unor grupuri diferite de cump rare. Ra iunea este 
c  un contract cu o ter  parte (produc torul) are o valoare de angajament 
mai înalt  decât manipularea pre urilor de transfer intern; 

 în consecin , taxele de raft au un poten ial strategic mai înalt decât pura 
stabilire a pre ului de transfer intern. Atât din punct de vedere teoretic, cât 
i dup  cum arat  analizele empirice, accentuarea eficien ei i ra iunile 

anticoncuren iale pentru taxele de raft coexist ; 
 ca atare, analizele taxelor de raft ar trebui s  integreze efectele de 

accentuare a eficien ei cu efectele anticoncuren iale. Autorit ile de 
concuren  ar trebui s  recunoasc  faptul c  exist  instrumente 
alternative pentru motive de accentuare a eficien ei, ca i pentru motive 
anticoncuren iale. Atunci când retailerii (sau produc torii) prefer  s  
utilizeze taxele de raft pentru a rezolva problemele de eficien , chiar dac  
exist  instrumente alternative, exist  o ra iune în a crede c  taxele de raft 
au efecte par iale anticoncuren iale de care beneficiaz  firmele. 



 

 

13. DE CE ESTE NECESAR  O NOU  LEGE  
A CONCUREN EI 

Joseph Stigliz, profesor la Universitatea Columbia din New York i laureat 
Nobel pentru economie, a sus inut recent1 o prelegere despre globalizare i 
cre tere echitabil , dup  cum rezult  dîntr-un comunicat de pres  intitulat 
sugestiv: �Stiglitz are dreptate, Friedman nu�. Este recunoscut faptul c  resursa 
cea mai valoroas  a unei ri este constituit  din cet enii s i, ace tia 
confruntându-se îns  ast zi cu scumpirea energiei i a alimentelor i cu un 
sistem financiar în degringolad , ca rezultat a ceea ce poate fi considerat  o 
politic  eronat . Joseph Stigliz afirma în acest sens2 c : ast zi avem nevoie de 
cre tere i de justi ie social , nemaiconfirmându-se faptul c  investirea banilor 
în întreprinderi i garantarea acord rii unor reduceri de impozit sau alte facilit i 
în scopul de a încuraja un tip particular de activitate comercial  este cea mai 
bun  cale de a stimula economia; economia bazat  pe calea men ionat  nu 
func ioneaz  pentru c  eficien a crescut  poate înr ut i condi iile pentru cei mai 
mul i dintre cet eni; doar stânga în elege pia a i rolul pe care pia a poate i 
trebuie s -l joace în economie; cre terea în sine a PNB nu este singurul 
imperativ, cre terea trebuind s  fie s n toas  i stabil  i s  nu fie bazat  pe 
distrugerea mediului înconjur tor, pe intoxicarea cu finan area consumului pe 
datorie sau exploatarea resurselor precare; puterea pie ei este îns  limitat  i 
este necesar  o nou  lege a concuren ei.  

Cu doi ani înainte de exprimarea de c tre Stiglitz a acestei pozi ii, mai 
exact în iulie 20063, Barry C. Lynn, �Senior Fellow� la New American Foundation 
(jurnalist de afaceri i politic ; expert în sisteme industriale globale, organizare 
corporatist , comer , energie, tehnologie emergent  i dezvoltarea na iunilor cu 
venit mediu; autor al lucr rii Sfâr itul liniei: Cre terea i descre terea corpora iei 
globale, Doubleday, 2005; a publicat articole în: "Harper�s Magazine", "The 
Financial Times","Harvard Business Review", "The Na ional Interest" etc.; fost 
Editor Executiv la "Global Business Magazine" i fost reporter pentru Associated 
Press i France Presse), ar ta, pornind de la cum conceptul �laissez-faire� a 
format, la nivelurile cele mai fundamentale, modul cum în elegem i punem la 
cale libert ile noastre de baz  (economic, politic, moral), urm toarele: de la 

                                                            
1 Stiglitz is Right, Friedman is Wrong, Press Release: A Council on Hemispheric Affairs, 5 

September 2008, http://www.scoop.co.nz/stories/WO0809/S00075.htm.  
2 Stiglitz, Joseph - Growth and Social Justice, commentary published in: "The Financial Times 

of Germany", 8/27/2008, http://la.indymedia.org/news/ 2008/09/220137.php, Sep. 02, 
2008.  

3 Barry, C. Lynn - Breaking the Chain. The Antitrust Case against Wal-Mart, "Harper's Maga-
zine", July 2006, http://www.newamerica.net/publications/articles/2006/ break-
ing_the_chain.  

http://www.scoop.co.nz/stories/WO0809/S00075.htm.
http://la.indymedia.org/news/
http://www.newamerica.net/publications/articles/2006/
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Adam Smith încoace cei mai mul i au acceptat nevoia de a utiliza puterea statului 
(majoritatea în mod dramatic în forma legii antitrust) pentru a preveni ca orice 
persoan  sau firm  s - i poat  consolida atât de mult  putere încât s  afecteze 
echilibrele de pia , �mâna invizibil � a pie ei sau orice poate deriva din aceasta 
trebuind s  fie protejat  de mâna vizibil  a guvernului; ne g sim astfel ast zi 
într-o lume dominat  de oligopoluri globale imense care limiteaz  mai departe, 
în fiecare zi, flexibilitatea economiei noastre i libertatea noastr  personal  în 
acest cadru; consolidarea domne te în multe sectoare: bancar, ambalarea 
c rnii, rafinarea petrolului i cereale; în sistemele în care oligopolurile 
guverneaz  necontrolate de stat, concuren a îns i transform  accesul liber 
pentru to i într-un fel de drept de proprietate privat, o licen  pentru cel puternic 
pentru a îngr di pie e întregi, opunând acolo furnizor contra furnizor, comunitate 
contra comunitate i lucr tor contra lucr tor, pentru câ tigul lor privat; atunci 
când aceste oligopoluri guverneaz  necontrolate de stat, este pervertit  îns i 
pia a liber  i libertatea noastr  ca indivizi în cadrul economiei i, în final, i în 
cadrul sistemului nostru politic; no iunile populare de oligopol i de monopol tind 
s  se concentreze pe pericolul ca firmele care au câ tigat control asupra pie ei 
vor fi apte de a dicta un pre  înalt incorect, extr gând de la societate ca întreg 
un fel de tax ; ceea ce ar trebui s  ne preocupe îns  ast zi este 
monopsonul, adic  atunci când o firm  captureaz  abilitatea de a dicta 
pre ul furnizorilor s i, deoarece furnizorii nu au alt  alegere real  decât s  
trateze cu cump r torul; pericolul final al monopsonului este c  împiedic  
firmele care realizeaz  produsele s  ob in  un retur adecvat al investi iei 
efectuate, în timp distrugându-se ma inile i abilit ile pe care acestea se 
bazeaz ; problema const  nu în faptul c  monopsonul cre te la scar , ci c  nu 
particip  la pia  atât de mult pe cât î i utilizeaz  puterea de pia  ast zi i o va 
utiliza mâine pentru a microgestiona pia a, coordonând cu grij  ac iunile mul ilor 
furnizori; în anii recen i, a devenit un truism c  legea antitrust este proiectat  s  
protejeze numai consumatorul, faptul c  inten ia legislativului a fost îns  i s  
prezerve atât concuren a per se, cât i s  schimbe întreaga clas  de 
antreprenori (printre care se afl  lucr torul individual) a fost clar de la bun 
început i ulterior; legea antitrust a f urit economia american  în secolul 20 mai 
mult decât a f cut orice putere guvernamental ; gradul în care Wal-Mart 
(monopson; a �19-a economie a lumii� � 244.6 miliarde dolari1; �cel mai important 
unic beneficiar al economiei americane�2, n.n.) a centralizat controlul asupra 
economiei de consum americane este exemplificat de preluarea Gillette de c tre 
Procter & Gamble în 2005 (aceast  achizi ie vizând dep irea Unilever, pentru 
a deveni astfel cel mai mare produc tor de bunuri de consum); cheia Wal-Mart 

                                                            
1 The Wal-Mart Revolution, http://www.dsausa.org/walmartrevolution.pdf.  
2 Gross, Daniel - The Wal-Mart Puzzle. The economy's tanking. So why is it thriving? Feb. 26, 

2008, http://www.slate.com/id/2185221/.  

http://www.dsausa.org/walmartrevolution.pdf.
http://www.slate.com/id/2185221/.


 

 

626 

este �managementul categoriei�1, o practic  acum comun  multor retaileri mari, 
care a crescut îns  din �parteneriatul� original al Wal-Mart cu P&G; Wal-Mart 
solicit  furnizorilor s i s  coopereze cu furnizorul ales �c pitan de categorie� (un 
raport al Comisiei Federale de Comer  a SUA � FTC, de la începutul anului 2001, 
a identificat patru moduri în care managementul categoriei a violat liniile 
directoare antitrust, un c pitan de categorie putând: s  afle informa ie 
confiden ial  despre planurile rivalilor s i; s  împiedice expansiunea rivalilor; s  
promoveze în elegerile în el toare între retaileri; s  faciliteze în elegerea 
în el toare între fabrican i) care r spunde, a adar, de raft i decizii de marketing 
pentru o întreag  familie de produse, rezultatul fiind cooperarea intensiv  a 
produc torilor concuren i în g sirea mixului de produse care-i va permite Wal-
Mart s  câ tige cel mai mult posibil din spa iul s u de raft; se ajunge astfel ca o 
singur  firm  s  controleze 70% sau mai mult din vânzarile din SUA pentru o 
întreag  linie de produse, concurentul s u a teptând ca firma s  produc  70% 
sau mai mult din alt  linie de produs; o astfel de împ r ire a pie ei de c tre 
oligopoluri are loc în economia nebranduit  (cereale, carne, dispozitive 
medicale, produse chimice, componente electronice), fiind foarte vizibil  pe 
culoarele Wal-Mart; chiar furnizorii mari ai Wal-Mart pot deveni astfel un fel de 
extensii ale acestuia, efectele respectivei practici fiind mai evidente în 
concuren a pe orizontal  a Wal-Mart cu al i retaileri; uneori exper ii în retail 
vorbesc despre un �efect al patului de ap �, care are loc atunci când un furnizor 
insist  în colectarea de la un retailer mai pu in puternic a cel pu in ceva din renta 
pe care un retailer mai puternic refuz  s  o pl teasc  (negocierea reducerilor de 
pre  nelegate de cost de c tre mari cump r tori cu furnizorii acestora, rezultând 
pre uri mai mari aplicate de furnizori cump r torilor mai mici, pozi ia acestora 
din urm , mai pu in puternici, deteriorându-se atât din cauza faptului c  mai marii 
s i concuren i primesc discounturi suplimentare, cât i a faptului c  i ei în i i 
trebuie s  pl teasc  un premiu, n.n.), un mic retailer ajungând s  pl teasc , de 
exemplu, peste 10 procente mai mult decât o firm  puternic  pentru acela i co  
de articole; diferen a între un sistem dominat de firme construite s  produc  i 
un sistem dominat de firme construite s  antreneze o putere de monopson este 
extrem ; într-o lume de tensiuni în cre tere în cadrul na iunilor i între na iuni, 
de schimbare accelerat  a climei i a mediului înconjur tor, ar fi în elept s  
proiect m sisteme de produc ie pe care s  ne baz m ca fiind apte s  evolueze 
la fel de rapid cum evolueaz  lumea uman  i cea natural  din jurul nostru. 

Revenind, dup  acest text atât de dens redactat dintr-o r suflare, la Stiglitz 
care sus inea în octombrie 2006, c  dezbaterea real  ast zi ar trebui s  fie 
despre cum s  g se ti echilibrul corect între pia  i guvern, incluzând i o a 

                                                            
1 Purc rea, Theodor � �Category management� în viziunea detailistului (I + II + III), "Jurnalul 

afacerilor", nr. 2-4/1992.  
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treia parte - sectorul organiza iilor neguvernamentale nonprofit.1 F r  a uita, 
desigur, importan a planific rii pentru viitor, i nu doar r spunzând la adesea 
cople itoarele probleme curente.2 

                                                            
1 Purc rea, Theodor - Romanian Competition Council�s 10th Anniversary, 2007, 

http://www.crd-aida.ro/stiri11b.html. 
2 Purc rea, Theodor � Mrs. Deborah Platt Majoras, Chairman of Federal Trade Commission, 

USA gave an excellent presentation with "competition family's" international flavour, 2007, 
http://www.crd-aida.ro/stiri10.html. 

http://www.crd-aida.ro/stiri11b.html.
http://www.crd-aida.ro/stiri10.html.


 

 

14. ADAPTAREA COMPORTAMENTULUI 
CONSUMATORILOR LA REALITATEA AMAR  A 

EVOLU IEI PRE URILOR BUNURILOR DE LARG 
CONSUM  

Revista "Pia a"1 din aprilie 2008, având ca sursa studiul MEMRB IRI2 (spe-
cializat  în audituri de retail pentru FMCG; analiza pie ei bunurilor de larg 
consum din perspectiva canalului �off premise� - consumul casnic, care nu 
include vânz rile din hoteluri, restaurante i firme de catering; compara ie 2007 
cu 2006), ar ta c :  

 supermarketurile i hipermarketurile câ tig  teren atât în distribu ia produ-
selor alimentare (cre tere a vânz rilor în volum cu 2,6% i cu 1,9% în 
valoare), cât i în cea a produselor nealimentare (în volum cu 10,9% i în 
valoare cu 12,8%), în timp ce magazinele mici - chiar dac  i-au mai 
pierdut din importan  - reprezint  înc  acel canal de distribu ie cel mai 
semnificativ; magazinele mixte î i sporesc ponderea în vânz rile totale de 
bunuri de larg consum, pierd teren îns  chio curile i magazinele 
alimentare de mici dimensiuni (proximitate; diminuarea ponderii altor 
canale de distribu ie);  

 evolu ii pozitive în vânz ri au înregistrat toate cele trei segmente ale pie ei 
bunurilor de larg consum (alimentare, nealimentare, b uturi); cre terile în 
valoare ale vânz rilor sunt sensibil mai mari în valoare decât în volum 
pentru toate cele trei segmente;  

 cre terea înregistrat  de pia a FMCG a fost de 9,9% în volum i 19,5% în 
valoare (cifre neincluzând vânz rile din magazinele de tip cash & carry), 
cre terea fiind mai mare în cazul produselor nealimentare fa  de cele  
alimentare din punct de vedere al volumelor de vânz ri (10,9% nealimen-
tare fa  de 4,8% alimentare), în timp ce, în valoare, produsele alimentare 
au înregistrat o cre tere mai mare fa  de cele nealimentare (16,9% fa  
de 12,8%) ca urmare a cre terilor de pre  importante la o serie de categorii 
de alimente (potrivit Institutului Na ional de Statistic : 14,16% la produse 
de mor rit i panifica ie; 26,27% la legume i conserve de legume; 25,8% 
la fructe i 44,1% la ulei); 

 singura pia  care înregistreaz  în continuare cre teri de dou  cifre este 
cea a b uturilor, vânz rile de b uturi crescând cu 24,6% în valoare i cu 
14,5% în volum (cel mai dinamic segment fiind cel al b uturilor alcoolice, 

                                                            
1 http://www.revista-piata.ro.  
2 http://www.memrb.com/EN/about_memrb/overview.html.  

http://www.revista-piata.ro.
http://www.memrb.com/EN/about_memrb/overview.html.


 

 

 cu  21,7% mai mult în volum i cu 27,3% în valoare, în timp ce b uturile 
nealcoolice au înregistrat o cre tere de 9,8% în volum i de 21,6% în 
valoare); 

 categoria cu cea mai bun  evolu ie a vânz rilor, în volum i în valoare, în 
cazul produselor alimentare, este reprezentat  de lactate (în volum cu 
13,8,%; în valoare cu 23,6%), a c ror pondere în totalul pie ei produselor 
alimentare a crescut de la 17,4% la 18,9% în volum i de la 12,2% la 
12,9% în valoare; 

 produsele nealimentare au înregistrat o cre tere a vânz rilor cu 10,9% în 
volum i cu 12,8% în valoare, peste 50% din volumul vânz rilor de produse 
nealimentare i 42% din valoarea acestora fiind realizat prin supermarketuri 
i hipermarketuri (schimbarea obiceiurilor de consum, respectiv aprovizio-

narea s pt mânal  cu: detergen i, balsam de rufe, scutece pentru copii, 
produse de cur enie etc.), preferin a pentru aceste canale fiind datorat  
sortimenta iei (varietate de m rci; gramaje mari) i ofertei de pre  
considerate avantajoase; 

 în cazul produselor nealimentare, cea mai bun  evolu ie în materie de 
vânz ri a înregistrat-o categoria cosmeticelor i a altor produse de îngrijire 
personal  (acestea realizând împreun  o cre tere a vânz rilor cu 16,6% 
în volum i cu 14,3% în valoare).  

 Luna septembrie a anului 2008 a permis reliefarea unor evolu ii în 
dezvoltarea comer ului modern (continuarea ascensiunii) i a stilurilor de 
cump rare (respectiv cre terea loialit ii fa  de branduri; Shopper Trends 
2008, Nielsen România)1. Au fost eviden iate astfel, printre altele, 
urm toarele aspecte: men inerea relativ constant , în ultimii patru ani, a 
ritmului de cre tere a comer ului modern, în condi iile unei tendin e de 
expansiune geografic  generalizat  a tuturor lan urile i formatelor de 
magazine; cre terea num rului de supermarketuri i hipermarketuri (543 
în septembrie 2007, fa  de 300 în septembrie 2005), pe fondul 
descre terii magazinelor din comer ul tradi ional, chiar dac  se men ine 
importan a strategic  (cre teri valorice semnificative ale vânz rilor) a 
magazinelor specifice acestuia; cre teri mai mari decât volumele a 
valorilor totale ale categoriilor de produse vândute în comer ul modern; 
împ r irea din ce în ce mai mult între responsabili i influen atori ai deciziei 
de achizi ie în ceea ce prive te cump raturile din gospod rie, b rba ii 
(participan i la principalele cump r turi - 22% în 2008 fa  de 30% în 
2006) jucând un rol mai important în calitate de influen atori (68% în 2008 
fa  de 46% în 2006); ponderea însemnat  a cump r turilor efectuate în 
pie ele i magazinele tip aprozar, alimentare i chio curi, de i preferin a 
pentru magazinele comer ului modern este dominant  mai ales în cazul 
achizi ion rii de legume i fructe, lactate, r coritoare, dulciuri, cafea; în 

                                                            
1 Revista "Pia a", nr. 47 din 15 septembrie 2008. 
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magazinele comer ului modern se comercializeaz  82% din produsele de 
îngrijire personal  (8% din vânz ri în magazinele de cosmetice, 4% în 
farmacii); se constat  cre teri u oare ale frecven ei de vizitare a 
magazinelor doar în cazul hipermarketurilor, al benzin riilor i al unit ilor 
care comercializeaz  pâine, magazinele comer ului modern câ tigând 
18% din clien ii magazinelor tradi ionale, cei ai chio curilor i ai pie elor 
deschise; bugetul gospod riei alocat cheltuielilor lunare în comer ul 
modern (patru din cinci români din ora ele mari i medii cheltuie o pondere 
important  din acest buget) este, comparativ cu ora ele mari, mai mare în 
Bucure ti, ritmul fiind îns  inferior cre terilor salariale medii (rezult  deci 
o orientare a veniturilor i c tre alt tip de cheltuieli); alimentele proaspete 
reprezint  57% din buget în 2008 fa  de 56% în 2006, ponderea acestei 
categorii sc zând ca importan  (în totalul cheltuielilor) în gospod riile cu 
venituri mai ridicate, atât în ora ele mari, cât i în cele medii; a crescut 
loialitatea fa  de brand, sporind semnificativ num rul consumatorilor 
dispu i s  caute în alt  parte cafea ambalat , produse de îngrijire 
personal ; nu îns  i în cazul r coritoarelor, dulciurilor sau lactatelor, aici 
optându-se pentru cump rarea altor branduri; cât prive te loialitatea fa  
de un magazin, studiul Nielsen relev  c  media lunar  de vizitare pe 
persoan  este de trei magazine diferite (3,25 în capital ; 2,74 în ora ele 
mari), crescând i num rul celor care afirm  c  le place mult sau foarte 
mult s  mearg  la cump r turi (79% fa  de 62% în urm  cu trei ani); 
pierderea suprema iei pre urilor mici i a promo iilor atractive (a a cum era 
cazul în anul 2005), crescând importan a proximit ii magazinului i a 
alegerii produselor dorite în locuri cât mai spa ioase i neaglomerate; 
sc derea for ei de convingere a programelor de fidelizare sau a cur eniei 
din magazin. 



 

 

15. PROIECTAREA ECOSISTEMULUI CUNOA TERII I 
MANGEMENTUL KNOW-HOW-ULUI CA PÂRGHIE 
POTEN IAL  PENTRU AVANTAJUL COMPETITIV 

În conformitate cu teoria firmei bazate pe cunoa tere, aceasta din urm  
este o resurs  semnificativ  a organiza iei din punct de vedere strategic,1 iar 
capturarea i împ rt irea cunoa terii lucr torilor exper i i inovativi furnizeaz  
un avantaj strategic, influen ând rezultatele de performan . Organiza ia nu are 
îns  nevoie doar de identificarea cuno tin elor lucr torilor s i (sau a ceea ce nu 
cunosc ace tia) astfel încât s  poat  inti în mod adecvat transferul cunoa terii, 
ci i s  discearn  atunci când astfel de cunoa tere va fi valabil  atât acum, cât 
i în viitor, organiza ia trebuind - pentru a întreprinde aceste fapte cu o anumit  

certitudine - s  prezic  evenimentele viitoare i nevoile de cunoa tere. 
Retransmiterea informa iei faciliteaz  schimbul de cunoa tere depozitat  în mod 
tacit, aceste schimburi de cunoa tere permi ând retransmiterea gândurilor, a 
percep iilor privind mediul i adaptarea, iar schimburile de cunoa tere permit 
atât con tientizarea interindividual  a realit ii, a oportunit ilor, a schimb rilor 
de mediu i a tendin elor, cât i adaptarea indivizilor la mediul lor. Exist  un lan  
al influen elor: oportunit ile de schimburi de cunoa tere influen eaz  motiva iile 
umane, acestea influen eaz  comportamentele i procesele de schimb de 
cunoa tere, cele din urm  influen ând i ele (dând form ) rezultatele, incluzând 
performan a organiza ional . Oportunit ile de schimburi de cunoa tere, 
antecedentele comportamentale i activit ile de schimb de cunoa tere pentru 
indivizi cuprinzând o organiza ie sunt stabilite de trei chestiuni: cine are 
oportunitatea; cine are motivul; cum a fost f cut  în ceea ce prive te metoda. 
Ace ti trei factori formeaz  mixul care promoveaz  cultivarea unui ecosistem al 
cunoa terii, calitatea de a fi vibrant a acestui ecosistem al cunoa terii 
determinând veracitatea i relevan a cunoa terii organiza ionale. R mâne o 
provocare pentru cercet tori s  clarifice: cum se pot proiecta mai bine aceste 
ecosisteme; discernerea rolului tehnologiei ca o interven ie; determinarea 
variabilelor de influen  care determin  rezultate de performan  pozitiv  sau 
negativ . În proiectarea ecosistemului cunoa terii sunt viza i patru pa i-cheie, 
dup  cum se poate observa în figura urm toare: 

                                                            
1 Bray David - Knowledge Ecosystems: A Theoretical Lens for Organizations Confronting Hy-

perturbulent Environments, 2007, în IFIP International Federation for Information Pro-
cessing, Volume XXX, �Organizational Dynamics of Technology-Based Innovation: Diver-
sifying the Research Agenda�, eds. McMaster, T.; Wastell, D.; Ferneley, E.; DeGross, J. 
(Boston, Springer), pag. xx. 
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Figura nr. 1 
Pa i cheie în proiectarea ecosistemului cunoa terii  

(adaptare dup  David Bray) 
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schimba cuno-

a terea 

Motiva ii de a 
schimba cuno-

a terea 

Procese 
pentru a 

schimba cuno-
a terea 

Impact asupra 
performan ei or-
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Sursa: David Bray - Knowledge Ecosystems: A Theoretical Lens for Organizations 
Confronting Hyperturbulent Environments, 2007. 

 
Dup  cum este cunoscut, know-how-ul este considerat o resurs -cheie 

pentru afaceri, managementul acesteia fiind o pârghie poten ial  pentru 
avantajul competitiv, iar studierea managementului optimal al acestei resurse 
(definit  ca informa ie generat  de lucr tor despre performan a unor solu ii 
specifice la probleme care pot sau vor reveni) cheie pentru afaceri a eviden iat 
o serie de rezultate1 utile i pentru prezenta abordare:  

 informa ia despre succese este în mod tipic mult mai util  decât informa ia 
despre e ecuri (metodele de succes pot fi replicate, e ecurile pot fi doar 
evitate), ceea ce sprijin  concentrarea firmelor de afaceri pe �mai buna 
practic �;  

 înregistrarea de know-how mediocru poate fi în prezent contraproductiv , 
deoarece acesta poate reduce ineficient stimulentele lucr torilor pentru 
experiment, ceea ce constituie o form  puternic  de capcan  de compe-
ten ; 

 firmele de afaceri care câ tig  cel mai mult dintr-un sistem de cunoa tere 
formal  sunt i cele care ar trebui s  fie cele mai selective atunci când se 
converte te informa ia în cod (cu alte cuvinte, cele care sunt cel mai mult 
expuse riscului de capcan  de competen ), în special marile firme care 
se confrunt  în mod repetat cu probleme despre care exist  pu in  
cunoa tere general  i care au o cifr  de afaceri mare printre lucr torii lor 
(firmele mari beneficiaz  mai mult din sistemele de cunoa tere, atât în 
faza de experimentare-generare de cunoa tere, cât i în faza de 
exploatare-aplicare de cunoa tere; cu cât firmele sunt mai mari, cu atât 
este mai mare i num rul de lucr tori care experimenteaz  diferite solu ii).  

                                                            
1 Lee, Deishin; Van den Steen, Eric - Managing Know-How, MIT Sloan, December, 2006. 



 

 

16. TRANSFORMAREA ÎN REALITATE A PRINCIPIILOR 
CRE TERII COMUNE AGREATE, PREOCUPARE 

ACTUAL  A ABORD RII R SPUNSULUI EFICIENT 
PENTRU CONSUMATOR (ECR) 

La ultima Conferin  ECR Europa,1 ale c rei lucr ri s-au desf urat în mai 
2008 la Berlin, Richard Brasher i Luis Cantarell au eviden iat etapizarea 
procesului de realizare a unei colaborari de succes concretizate în 
cre terea comun  agreat  (�Jointly Agreed Growth� - JAG): plan pe trei ani 
construit prin proces constând în cinci pa i; stabilirea reperelor anuale; 
considerarea abord rii ca parte a procesului de creare a valorii comune dincolo 
de pre  (�Joint Value Creation Beyond Price�- JBP), i nu o înlocuire a acestuia; 
contabilitate armonizat  cump r tor-vânz tor pentru leg tura func ional , 
planificarea coordon rii, acord i execu ia urm ririi. Binomul cump r tor-
vânz tor este poten at de conducerea analizei i a planific rii de c tre echipe cu 
expertiz  func ional  diferit .  

Principiile cre terii comune agreate sunt urm toarele: cre terea pie ei 
comer ului cu am nuntul ( i cu ridicata) alimentar într-o manier  durabil , 
profitabil  i competitiv  astfel încât s  se asigure cea mai înalt  satisfac ie a 
cump r torului i a consumatorului; livrarea de beneficii comerciale pentru 
fiecare parte; a fi deschis oric rei firme, aducând cunoa tere i capabilit i 
indiferent de categoria ei; stabilirea unui proces de ac iune în comun bazat pe 
fapte în care sunt împ rt ite datele i intui iile; a fi angajat într-un plan de 
execu ie clar; alocarea resurselor solicitate pentru executarea unui plan în cadrul 
calendarului agreat; revederea procesului JAG pe o baz  regulat ; respectarea 
acordului de confiden ialitate; conformitatea cu legisla ia privind concuren a, 
s n tatea, mediul înconjur tor i proprietatea intelectual ; implicarea 
angajamentului seniorului pentru a asigura angajamentul la calendarul de trei 
ani solicitat de JAG. 

În asigurarea reu itei acestei abord ri, trebuie inut cont de faptul c  JAG 
este: o abordare centrat  pe cump r tor; o abordare bazat  pe fapte; un plan 
cogenerat pentru a conduce cererea consumatorului; un proces dependent de 
încredere. Ca atare, succesul depinde de concentrarea pe cump r tor i de 
rela ia construit  între parteneri, f când distinc ie între realitatea pe termen scurt 
(rela ie concentrat  pe pre ul de cost; nu exist  spa iu pentru concentrarea pe 
cump r tor; niciuna dintre p r i nu vede o valoare real  în rela ie; i aspira ia pe 
termen lung (negocierile de pre  de cost sunt ciocniri inevitabile de-a lungul 
drumului; aliniere strategic  pe termen lung în care cump r torul se afla în inima 
                                                            
1 Brasher, Richard; Cantarell, Luis - Jointly Agreed Growth (JAG), ECR Europe Conference, 

Berlin Forum, 2008.  
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planurilor; elemente de unicitate/exclusivitate care forjeaz  rela iile accentuate; 
recompenseaz  loialitatea). 

Este deosebit de important s  se asigure continuitatea procesului analizat, 
inând cont de trei mesaje-cheie:  

 nevoia de a stimula cererea (deoarece nevoile cump r torilor se schimb  
i cre terea devine mult mai dificil de ob inut); 

 procesul de cre tere comun  agreat  se adreseaz  deficien elor 
modelelor precedente; 

 succesul este mai pu in dependent de proces i mai mult de voin a i 
încrederea celor dou  p r i. 
Cât prive te aspectul livr rii unei mai mari valori pentru cump r tor, cheile 

de livrare împreun , de c tre parteneri, a acesteia1 sunt urm toarele: concen-
trarea puternic  pe cump r tor (dup  cum am ar tat), proces de inovare 
disciplinat, intuire profund  a consumatorului i a cump r torului, parteneriate 
de retail inovative. Se discut  despre reinventarea retailului, în contextul în care: 
frontierele dintre produc ie i distribu ie�retail sunt �în dizolvare�; echitatea 
emo ional  (valoarea care vine în cea mai mare m sur  din tr irea unei vie i 
autodirec ionate, plin  de în eles) i a tept rile consumatorului redefinesc 
bunurile i serviciile. 

                                                            
1 Cook, Ian - Delivering Greater Value to Shoppers, Together, ECR Europe Conference, Berlin 

Forum, 2008. 



 

 

17. DE LA CONVERSA IE LA CONVERSIE, 
CONSTRUIND FABRICA SOCIAL  A 

COMPORTAMENTULUI ORGANIZA IONAL I 
FURNIZÂND �ESEN A EXECU IEI�  

P rintele managementului, Peter Drucker scria c : �Evenimentele cu 
adev rat importante nu sunt tendin ele. Ele sunt schimb rile în tendin e�.1 Noua 
er  a conversa iei (advertisingul a început ca o conversa ie) este diferit  prin 
aceea c  are în vedere rela ia de la persoan  la persoan , utilizând limbajul 
comun, i nu corporatist, ambele p r i fiind angajate în rezolvarea împreun  a 
problemei, fiecare înv ând de la cel lalt, indiferent de diferen a de opinii. În 
economia conversa iei:  

 oamenii de marketing devin arhitec i ai conversa iei; 
 pentru a avea o conversa ie trebuie s  ai ce s  spui (John Batelle); 
 principala sarcin  a arhitec ilor conversa iei este s  pun  în parantez  

inconsisten a i divergen a, men inându- i personalitatea, caracterul i 
integritatea brandului;  

 conversa iile au început s  ajung  dincolo de frontierele comunit ilor 
închise; 

 conversa ia nu mai are loc la periferia brandului, ea devenind mesajul 
principal i inima i mintea identit ii brandului; 

 conversa ia conduce la rela ie i rela ia conduce la afinitate, oamenii de 
marketing dorind afinitatea personal  fa  de brand2; 

 marketingul conversa ional aduce marketingul înapoi la parametrii 
fundamentali ai comunic rii umane dialogice; 

 exist  ceva unic în vocea uman  care stabile te conversa iile (Washio 
Kazuhiko), dincolo de alte forme de comunicare: abilitatea de a crea 
empatie prin tonalitate, un stil autentic devenind substan ial în angajarea 
oamenilor în conversa ie; 

 marketingul devenind tot mai mult conversa ional, empatia (cheia 
comunic rii efective, cheia marketingului eficace) devine tot mai 
important  (f r  a o confunda cu simpatia � �a sim i cu� compasiune, când 
nu ai fost acolo; î i place brandul pentru propriile tr s turi i virtu i), ea 
însemnând �a sim i în�, abilitatea de a proiecta personalitatea cuiva într-o 
alt  persoan  i a în elege mai bine acea persoan , fiind acolo (î i pas  
de brand); 

                                                            
1 Leberecht, Tim - Let�s Talk about the Conversation Economy, http://www.frogdesign.com/ 

design-mind/articles/late-spring-2007/let-s-talk-about-the-conversation-economy.html.  
2 Armano, David - It's the Conversation Economy, Stupid, http://www.businessweek.com/ in-

novate/content/apr2007/id20070409_372598.htm.   

http://www.businessweek.com/
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 capacitatea organiza iei pentru conversa ii egaleaz  capacitatea sa 
pentru colaborare de înalt  încredere; 

 un sistem de management al conversa iei devine chiar un sistem de 
management al rela iei cu clientul (Lois Kelly), conducând de la 
conversa ie la conversie, înh mând în elepciunea clientului, a 
concurentului i a comunit ilor partener în a da un imbold inova iei, în 
contextul colabor rii de înalt  încredere;  

 spunând ceva, facem ceva (John Austin); 
 c  mecanism de tipul �dai i iei� (Donald Sull), conversa iile construiesc 

fabrica social  a comportamentului organiza ional i furnizeaz  �esen a 
execu iei�; 

 exist  o continu  conversa ie.1 
Exist  într-adev r o conversa ie continu , o dovad  în acest sens fiind i 

maniera în care a debutat în ara noastr , în prima s pt mân  a lunii martie 
2008, provocatorul mediatizat conflict al a a-numitului, în mass-media, �r zboi 
al supermarketurilor�. Nu era îns  acea conversa ie de care era nevoie, unii 
furnizori protestând (cu asumarea riscului calculat), în timp ce marii distribuitori 
st teau în expectativ ... Am asistat, a adar, la �mult  conversa ie despre lipsa 
conversa iei între produc torii români i retaileri�2. Iar aceasta, în contextul 
în care Parlamentul European adoptase, la Strasbourg, în deschiderea sesiunii 
plenare din data de 18 februarie 2008, o declara ie scris  (având 439 de 
semn turi), privind investigarea i remedierea abuzului de putere al marilor 
supermarketuri operând în Uniunea European  (UE), prin care se solicita 
Comisiei Europene s  propun  m suri potrivite, inclusiv reglementare, pentru a 
proteja consumatorii, lucr torii i produc torii de orice abuz de pozi ie dominant  
sau impact negativ identificate în cursul acestei investiga ii. În declara ia 
adoptat  se preciza c : retailul este tot mai mult dominat de un mic num r de 
lan uri de supermarketuri i c  ace ti retaileri devin repede �paznici� care doar 
controleaz  accesul fermierilor i al altor furnizori la consumatorii din UE; astfel 
de presiuni asupra furnizorilor au efecte cu b taie negativ  asupra calit ii 
ocup rii i protec iei mediului înconjur tor i consumatorii se confrunt  în mod 
poten ial cu o sc dere în materie de diversitate a produselor, de mo tenire 
cultural  i de unit i de retail.  

Ne-am pus întrebarea, în acel context (anticipat, de altfel, de noi cu mult 
înainte, dup  cum am demonstrat în capitolul 2 al prezentei lucr ri), dac  noul 
experiment în care se vor reconfrunta pozi ii argumentând ce este real i ce nu 
(consumatorii având nevoie de autenticitate în tot ceea ce este legat de propriul 
lor univers de consum) ar putea s  duc  la identificarea unei c i de a reda realul 

                                                            
1 http://www.frogdesign.com/design-mind/articles/late-spring-2007/let-s-talk-about-the-con-

versation-economy.html.  
2 Purc rea, Theodor Valentin - R zboiul raftului în economia conversa iei sau dincolo de 

conversa ia cerere-ofert , "Economistul", nr. 2588/martie 2008. 
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prin intermediul conversa iei autentice. Adic  acea conversa ie care s  fac  
posibil  conversia, construind fabrica social  a comportamentului organi-
za ional i furnizând (în confruntarea curent  cu e ecurile pie ei) �esen a 
execu iei� politicii ra ionale pe termen lung, bine informat  i bine 
implementat , evaluând corect rela ia produc tori-procesatori-�marea 
distribu ie� i impactul acestei rela ii asupra bun st rii sociale a 
consumatorului român (al c rui comportament este în puternic  evolu ie sub 
influen  puternic  a impetuoaselor demersuri comunica ionale de marketing 
integrate).  

Ultima Conferin  ECR Europe, din mai 2008, a confirmat, de altfel, 
importan a cre terii comune agreate, succesul depinzând de concentrarea pe 
cump r tor i de rela ia construit  între parteneri, fiind vizat  tocmai acea 
aliniere strategic  pe termen lung în care cump r torul se afl  în inima 
planurilor. Ultimele zile ale lunii octombrie 2008 au oferit mass-media ocazia de 
a eviden ia reluarea discu iilor dintre comercian i i furnizori pe marginea Codului 
de bune practici.  

 Iat  de ce apreciem c  este nevoie imperativ  de continuarea 
cercet rii economice sistematice, considerând i raportul dintre 
utilizarea puterii de pia  vertical  (urmând dezvolt rii mai întâi a puterii 
de pia  orizontal ) i efectele de eficien  i impactul atât asupra 
consumatorului, cât i asupra concuren ilor mici i mijlocii (datorit  sporirii 
comportamentului anticoncuren ial pe orizontal  ca rezultat al exploat rii 
avantajelor ob inute pe vertical ). O cert  perspectiv  de extindere i 
continuare a cercet rilor prilejuite de prezentul contract de cercetare 
- care s  permit  valorificarea pe un plan superior a contribu iei tiin ifice 
i a rezultatelor ob inute pân  în momentul de fa  - este verificarea 

nivelului i ariei de impact ale acestor rezultate cu ocazia lucr rilor 
celui de-al 33-lea Congres Interna ional al Asocia iei Interna ionale a 
Distribu iei, AIDA Bruxelles, care se vor desf ura la Bucure ti, la 
începutul lunii iunie 2009. Cum Programul Congresului Interna ional 
pune accentul pe rela ia alimenta ie-s n tate-bun stare i strategiile 
de dezvoltare a întreprinderilor în contextul evolu iilor pie ei 
relevante, apreciem c  sprijinul Academiei Române, a cercet rii 
economice din institutele sale specializate, este deosebit de 
important în contextul acestei oportunit i pentru ob inerea unui impact 
efectiv de ansamblu, ca urmare a modelului experimental conversa ional 
pe care-l contureaz  deja rezultatele ob inute pân  în prezent. 
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