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Capitolul I 
STAREA ECOLOGICĂ 

 
 

1.1. Rezervele minerale şi energetice  

România posedă o structură geologică complexă, cu acumularea în 
depozite a unor importante cantităţi de substanţe minerale utile (peste 130, atât 
metalifere, cât şi nemetalifere), în special petrol, gaze, cărbune, sare, aur şi 
argint, minereuri de cupru, plumb, zinc, mangan etc. Structura geologică a 
teritoriului, cu deosebire a lanţului carpatic, explică marea varietate de tipuri 
genetice metalifere şi nemetalifere, rezultate de-a lungul evoluţiei. Sub formă 
de compuşi chimici complecşi, posedă zăcăminte polimetalice compuse din 
fier, crom, zinc, magneziu, uraniu, bariu, toriu, zirconiu, molibden, mercur, 
aluminiu, bismut, la care se adaugă şi minereurile mai sus-enunţate. 

România este o ţară bogată în resurse. Acestea sunt dispuse în 
cca 1.100 de acumulări de substanţe minerale utile, de diferite mărimi şi aflate 
în diferite stadii de cunoaştere şi de valorificare. Referitor la mărimea 
depozitelor de minereuri, cele mai multe acumulări sunt de dimensiuni mici, 
cca 20 de depozite de mărimi mijlocii şi patru de dimensiuni mari, dintre care 
majoritatea cu minereuri neferoase.  

Potrivit unor estimări ale Departamentului American de Prospecţiuni (US 
Geological Survey), ţara noastră dispune de rezerve de ţiţei de cca 200 mi-
lioane tone şi, respectiv, resurse de gaze naturale de circa 400 miliarde mc, 
concentrate la adâncimi care depăşesc 4.000 m, cu condiţii geologice 
complicate de exploatare. Atât pe uscat, cât şi pe platoul continental al Mării 
Negre, România posedă o suprafaţă de aproximativ 130.000 km

2
, care oferă 

posibilităţi de acumulări de hidrocarburi. Hidrocarburile reprezintă aproximativ 
60% din producţia de energie primară (cca 40% gaze naturale şi cca 20%  
ţiţei). În 1999, specialiştii de la Compania Naţională de Petrol (PETROM) au 
apreciat rezervele de ţiţei conţinute în platoul continental al Mării Negre ca 
având o durată de exploatare de 10 – 15 ani şi le-au evaluat la 2 – 4 miliarde 
de dolari SUA. Gazele naturale româneşti au în componenţă peste 99% metan, 
cu excepţia gazelor de sondă. Calitatea lor este astfel net superioară celor din 
import şi pretabilă integral pentru chimizare, proces în urma căruia se obţin 
amoniac, metanol, monomeri etc. 

Statistica ultimilor ani reflectă tendinţa scăderii resurselor interne de 
gaze naturale şi micşorarea cantităţilor de gaze importate. 
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Evoluţia resurselor de gaze naturale (în mld. mc) 

- mld. m
3
 - 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Producţia internă 17,8 17,4 15,2 13,8 13,7 13,0* 

Import 6,0 7,0 5,0 4,6 3,15 3,2* 

Înmagazinare subterană 1,0 1,2 1,2 1,45 1,35   

(*) Cifre valabile la 15 decembrie 2000. 

 

Lipsa cronică a resurselor financiare a dus la scăderea alarmantă a 
activităţilor de cercetare ştiinţifică şi foraj în domeniu, având ca efect direct 
reducerea nivelului rezervelor descoperite. Această situaţie se înregistrează în 
condiţiile în care cererea potenţială de gaze naturale va continua să crească în 
anii viitori. De asemenea, lipsa banilor a dus la neîndeplinirea programelor de 
investiţii privind creşterea capacităţilor de înmagazinare subterană, reabilitarea 
sistemului de transport şi distribuţie, realizarea interconectărilor cu Ungaria şi 
Republica Moldova, precum şi privind implementarea unui sistem de 
dispecerizare automată în activitatea de transport gaze naturale. Singurele 
realizări notabile în acest domeniu sunt racordul Hust – Satu Mare şi tranzitul 
de gaze naturale pe traseul Isaccea – Negru-Vodă.  

În aceste condiţii, nu se poate vorbi de o securitate reală în aprovizio-
narea energetică a ţării. Din perspectiva negocierilor de aderare a României la 
UE, în sfera securităţii aprovizionării energetice se înscrie şi cerinţa asigurării 
capacităţilor de stocare şi a stocurilor de ţiţei şi produse petroliere pentru 67,5 
zile de funcţionare, în ipoteza că regula celor 90 de zile de funcţionare care 
operează în ţările membre ale UE poate fi amendată cu 25%. Pentru 
amenajarea acestor capacităţi se estimează un efort financiar de 600 milioane 
de dolari SUA, extins pe o perioadă de 10 ani.   

Extragerea ţiţeiului se face prin intermediul a cca 17.000 sonde; sunt 850 
de parcuri de colectare şi separare a amestecurilor de ţiţei-gaze-apă şi peste 
35.000 km de conducte. 

Fizic, zăcămintele exploatabile de cărbune pot asigura timp de aproximativ 
66 ani o producţie la nivelul celei din 1996! În 1998, pierderile înregistrate de 
minele de cărbune reprezentau cca 1/3 din pierderile totale ale întreprinderilor 
de stat. Măsurile luate, printre care închiderea a 113 mine şi concedierea a 
81.500 de salariaţi au fost insuficiente pentru a stopa noi pierderi.  

În 1999, pierderile din industria minieră s-au diminuat cu un sfert faţă de 
anii anteriori, iar subvenţiile bugetare au scăzut de peste cinci ori. Activitatea 
de producţie a unităţilor miniere a fost dimensionată în funcţie de cerere: 
Compania Naţională a Lignitului “Oltenia” şi-a redus producţia anuală conform 
solicitărilor primite de la CONEL, de la 23 milioane tone la 18 milioane tone. 
Similar, Compania Naţională a Huilei Petroşani şi-a diminuat producţia cu un 
milion tone, faţă de 4 milioane tone în 1998, de cca patru ori mai puţin decât în 
1989! Peste 100 mii de mineri au fost disponibilizaţi, în timp ce statul român a 
reuşit să creeze pentru ei doar 5 mii de noi locuri de muncă! 
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Zăcămintele de uraniu ale României au început să fie intens exploatate 
în anii ‟50 de către sovietici. După o perioadă de întrerupere, exploatarea a fost 
reluată de autorităţile române, pentru a putea asigura combustibilul nuclear la 
Centrala Atomoelectrică de la Cernavodă (construită după un proiect 
canadian), la care a fost dat în folosinţă, în 1997, primul grup cu o putere 
instalată de 700 MW. Rezervele cunoscute de minereu de uraniu autohton pot 
fi exploatate în ritmul actual încă 20 de ani! 

Cărbunele reprezintă cca 20% din structura producţiei interne de resurse 
primare pentru energie, energia hidroelectrică şi nuclearo-electrică – 10%, iar 
lemnele de foc şi resursele neconvenţionale, restul de 10%. Unele depozite 
sunt greu de exploatat, datorită unor tipuri genetice specifice de mineralizare. 
De asemenea, datorită exploatărilor miniere intense, efectuate îndelungat, 
depozitele cu concentraţiile cele mai înalte şi cu condiţiile cele mai bune au fost 
epuizate (de exemplu, la unele minereuri – de fier, bauxită etc.). Datorită 
exploatării intense a rezervelor uşor accesibile, care au permis o exploatare 
eficientă, cantităţile extrase au devenit în ultimele decenii din ce în ce mai mici. 

Capacităţile de producţie existente în sistem se ridică la circa 40.000 mii 
tone de cărbune, din care lignit şi cărbune brun 35.000 mii tone, iar huilă 5.000 
mii tone. La începutul anului 2001, în unităţile miniere mai lucrau 43.301 
persoane, cu aproape 8.000 de persoane mai puţin decât la 1 ianuarie 1999 şi 
cu cca 70.000 de persoane mai puţin decât în 1997, când a început programul 
de restructurare a sectorului. Numărul personalului angajat ar trebui să se 
reducă în continuare, având în vedere că sunt programate să se închidă alte 
95 de mine şi cariere. Cu toate acestea, producţia de cărbune a României va 
rămâne, potrivit prognozelor actuale, aproape constantă până în anul 2005: 
astfel, în 2002 se estimează o producţie de 28.700 mii tone, iar în 2005 – 
28.500 mii tone. Similar stau lucrurile şi în ceea ce priveşte consumul de 
cărbune în termocentrale. Astfel, acest consum este estimat la 27 milioane 
tone în 2002 şi la 25 milioane tone în 2005. Rezervele ce pot fi exploatate cu 
actualele tehnologii miniere sunt evaluate în prezent la 3 miliarde tone de lignit 
şi cărbune brun şi 1 miliard tone de huilă. Situaţia se va schimba însă după 
anul 2005, când se estimează o reducere treptată a producţiei de cărbune, 
astfel încât aceasta să ajungă la 24.500 mii tone în 2010. Această reducere se 
va face în special pe seama producţiei de lignit. 

 

Producţia fizică de cărbune în perioada 2000-2005 şi 2010 
 – mii tone - 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 

Total cărbune 29038 28830 28738 28768 28629 28555 24478 

Lignit 23790 24220 24128 24158 24019 23945 19868 

CNLO Tg.-Jiu 21340 21800 21800 21800 21800 21800 18000 

SNC Ploieşti   2450   2420   2328   2358   2219   2145   1868 

Huilă   5248   4610   4610   4610   4610   4610   4610 

CNH Petroşani   4924   4300   4300   4300   4300   4300   4300 

SC BANAT, Anina     324     310     310     310     310     310     310 
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Ne confruntăm cu un proces rapid de epuizare a resurselor cunoscute de 
ţiţei şi gaze, de lignit şi huilă, acum slabe calitativ şi dificil de exploatat 
economic. Tehnologiile folosite pentru exploatarea acestora sunt necompetitive 
şi intens poluante. Randamentul tehnologic nefavorabil, preţurile de producţie  
corelate defectuos cu cele de vânzare, subvenţiile multiple şi “încrucişate”, 
precum şi politica economică şi industrială greşite sunt principalii factori ai 
exploatării eronate a factorilor naturali.   

Datorită unei structuri puternic energofage a industriei, precum şi unor 
procedee cu randament scăzut de consum al resurselor energetice de către 
populaţie, România nu are resurse energetice suficiente, fiind la începutul 
noului mileniu, un importator de resurse energetice primare. 

1.2. Reconstrucţia ecologică 

Lista cuprinzând întreprinderile româneşti care poluează grav mediul în-
conjurător a fost trimisă  în luna iunie 2000, Comisiei Internaţionale pentru Pro-
tecţia Dunării, cu sediul la Viena, la alcătuirea ei participând şi Grupul de Lucru 
Baia Mare, înfiinţat după accidentul de la Aurul SA.  

Conform Regional Inventory of Potencial Accidental Risk Spots, 
România are 43 de potenţiale surse de poluare. Dintre acestea, 24 de 
întreprinderi sunt clasificate ca având un grad extrem de ridicat de poluare, cap 
de listă fiind SC Terapia SA Cluj – poluare cu substanţe chimice. Urmează, în 
ordine, poluatorii Someşului, unul din afluenţii Tisei: SC Aurul SA, SM Borşa-
Colbu, SM Borşa-Novat, SM Baia Mare UP, SC Allied Deals Phoenix SA, SM 
Baia Mare – EM Cavnic, EM Aurum – Ilba, SM Baia Mare, EM Herja, CMNPN 
Remin Baia Mare – EM Turt, EM Aurum – Nistru, CNMPN Remin SA Baia 
Mare, SM Baia Mare – EM Băiuţ, SC Someş Dej SA, Dej, SC Cominex 
Nemetalifere SA Aghireş, SC Agroconsuin SA Bontida. 

Lista continuă cu CNCAF Minvest – SC Devamin SA, mina de la Brad şi 
CNCAF Minvest – SC Devamin SA, mina de la Băiţa, principalii poluatori ai 
Crişurilor, SC Bicapa SA, EM Abrud, EM Roşia Montana, EM Baia de Arieş şi 
EM Coranda Certej, poluatorii râului Mureş încheie lista celor 24 de 
întreprinderi româneşti cu risc maxim de poluare. Alte 19 societăţi din ţară au 
fost clasificate ca având un risc mai scăzut de poluare: SC Zahărul SA, SC 
Nutrisam SA Satu Mare ş.a.  

Capitala României deţine tristul record de a fi, cu cele 273 tone de praf 
depuse, în 30 de zile, pe kmp, cea mai prăfuită metropolă europeană. Câteva 
(din multiplele) cauze ale acestei stări ar fi:  

 situarea în mijlocul Câmpiei Bărăganului;  

 distrugerea masivă a ariilor împădurite din jurul Capitalei, unele dintre ele 
din cauza lucrărilor la Canalul Bucureşti-Dunăre;  

 şantierele neterminate din ultimii 20 de ani; clădirile abandonate sau pă-
răginite au devenit generatoare permanente de pulberi atmosferice;  

 extinderea parcărilor a eliminat în ultimii 12 ani cel puţin 800 hectare de 
spaţii verzi şi plantate cu arbori;  
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 lipsa  de profesionalism a celor de la Administraţia Domeniului Public, 
care au făcut ca aproximativ 20% din aliniamentele stradale şi cca 40% 
din spaţiile verzi aflate în custodia lor să aibă alte funcţii decât  cele ini-
ţiale;  

 nedelimitarea spaţiilor verzi şi cu pământ prin borduri, pentru ca astfel să 
se evite scurgerea în permanenţă a noroiului pe trotuare sau la rigole;  

 un sistem defectuos de abordare a desfundării canalelor, al căror noroi 
este lăsat să se usuce pe borduri;  

 nedefrişarea şi neînlocuirea unor arbori uscaţi;  

 extinderea ilegală a cârciumilor, chioşcurilor, tarabelor etc. peste zonele 
verzi existente;  

 dereglările climatice, care au contribuit şi ele la deşertificarea spaţiilor 
verzi existente.  
Organizaţia ECO-CIVICA apreciază că pot fi avute în vedere următoare-

le soluţii de redresare a acestei stări:  

 cedarea în   custodie a tuturor zonelor cu pământ, a aşa-ziselor spaţii 
verzi şi a arborilor de aliniament către riveranii cei mai apropiaţi. Astfel, 
asociaţiile de locatari, agenţii economici, persoanele particulare pot par-
ticipa direct la amenajarea şi întreţinerea acestora;  

 în cazul în care "vecinii" zonelor verzi nu doresc să-şi asume responsabi-
litatea îngrijirii acestora, responsabilitatea va reveni Administraţiei Do-
meniului Public de sector. 
Pornind de la prevederile Strategiei dezvoltării silviculturii (elaborată de 

specialiştii atât din fostul Minister al Agriculturii, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, 
precum şi din Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti, în 1995), de 
la prevederile Strategiei protecţiei mediului (MAPPM, 1996), de la unele 
prevederi ale Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă, elaborată sub 
egida Guvernului (1999), dr. ing. Cristian D. Stoiculescu vede în conservarea 
pădurilor virgine un pas spre reintegrarea europeană a României şi propune 
adoptarea unui Program naţional pentru conservarea peisajului natural şi 
redresarea economică a ţării, prescurtat Programul verde. Acesta are patru 
scopuri principale: 

 conservarea biodiversităţii pădurilor prin prezervarea celor cca 400 mii 
ha păduri naturale virgine şi cvasivirgine şi constituirea, până în anul 
2005, de rezervaţii naturale şi parcuri naturale pe cel puţin 10% din su-
prafaţa pădurilor; 

 redresarea ecologică a ţării, care prezintă soluri erodate, în proporţie de 
peste 1/3 din suprafaţă, mai exact 8,4 milioane ha şi cu tendinţe de am-
plificare, din care 2 milioane ha foarte grav erodate, 0,7 milioane ha afec-
tate de alunecări de teren, 2150 de bazine hidrografice supuse manifes-
tărilor torenţiale şi alte suprafeţe despădurite cu risc de avalanşe; 

 prevenirea şi tamponarea schimbărilor climatice; 
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 atragerea investitorilor interesaţi în: dezvoltarea infrastructurilor, promo-
varea turismului ecologic, crearea de microferme şi întreprinderi mici şi 
mijlocii nepoluante, dezvoltarea mediului rural etc. 
Consecinţele acestui program se vor regăsi în creşterea avuţiei naţio-

nale, combaterea eroziunii solurilor şi ameliorarea terenurilor degradate, 
menţinerea şi dezvoltarea fondului forestier până la realizarea unui procent de 
împădurire de cca 40% (considerat critic) din suprafaţa ţării, dezvoltarea de 
activităţi conexe privind produsele accesorii ale pădurii, reducerea şomajului 
prin crearea de locuri de muncă în mediul rural, atragerea de fonduri 
comunitare nerambursabile etc.   

Problema pădurilor şi Codul silvic au constituit astfel tema unor noi 
proiecte de legi. Adesea, documentele de provenienţă a materialului lemnos 
sunt pline de lipsuri şi se găsesc în posesia unor persoane care nu au nici o 
legătură cu masa lemnoasă respectivă. Fapt pentru care s-a propus ca 
materialul lemnos să poată fi transportat numai însoţit de documentele de 
provenienţă, pe toată durata transportului, din care să rezulte cu certitudine 
legalitatea provenienţei acestora. Documentele de provenienţă ar urma să fie 
eliberate de organele silvice competente în raport cu locul exploatării, pe baza 
cererii înaintate de către cel care a tăiat materialul lemnos. De asemenea, a 
fost introdusă interdicţia de a încredinţa documentele de provenienţă altor 
persoane decât celor care transportă, prelucrează sau comercializează 
materialul lemnos. 

Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului (MAPPM) a elaborat la 
finele anului 2000, Strategia naţională şi Programul de acţiuni privind 
combaterea deşertificării terenurilor şi secetei în România. Strategia face parte 
din acţiunile pe care România s-a angajat să le întreprindă în conformitate cu 
prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite privind combaterea deşertificării, 
convenţie la care ţara noastră este semnatară. Obiectivul convenţiei este 
combaterea deşertificării şi reducerea efectelor secetei în ţările care se 
confruntă cu seceta gravă şi/sau cu deşertificarea. Acest obiectiv urmează să 
se realizeze prin strategii integrate, pe termen lung. În România sunt 
aproximativ 3 milioane de hectare de teren potenţial afectate de deşertificare, 
din care 2,8 milioane de hectare sunt terenuri agricole. Eroziunea prin apă şi 
vânt, alunecările de teren, acidifierea şi salinizarea solurilor, poluarea şi multe 
altele, afectează mai mult de o treime din suprafaţa ţării, manifestându-se atât 
în zonele semiaride şi uscat-umede supuse deşertificării, cât şi în cele umede. 
Pentru realizarea proiectelor ce vizează implementarea strategiei pentru 
perioada 2001-2020 ar fi necesare aproximativ 4,5 miliarde de dolari, din care 
43% vor fi folosiţi din bugetul naţional, 41% din surse externe şi 16% din alte 
surse. 

Delta Dunării este una din cele mai întinse zone cu apă dulce din 
Europa, fiind populată cu cca 5.000 de forme de viaţă sălbatică (dintre care 
319 specii de importanţă europeană şi 12 specii periclitate pe plan global). 
Este, de asemenea, o zonă deosebit de importantă pentru speciile migratoare, 
iarna găzduind peste 80% din exemplarele rasei de gâscă cu gât roşu, precum 
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şi populaţii semnificative de pelican comun, pelican creţ şi cormoran mic, pe 
cale de dispariţie. 

Locuitorii din Delta Dunării au cunoscut în ultimii 20 de ani un declin nu-
meric important, de cca 30%, datorat infrastructurii necorespunzătoare, dar şi 
reducerii activităţilor tradiţionale (pescuit, recoltarea stufului, agricultură). 

În 1990, recunoscând importanţa acestei zone, a biodiversităţii sale pe 
plan global şi naţional, Guvernul a declarat cele 580 mii de ha care o alcătu-
iesc, Rezervaţie a Biosferei, iar în 1991 zona a intrat în Patrimoniul Mondial 
Natural UNESCO, fiind considerată şi zonă umedă de importanţă internaţională 
– Ramsar. Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (RBDD) este împărţită în trei ti-
puri principale de zone: 1) zonele strict protejate (9% din aria RBDD), în care 
accesul este permis numai pentru cercetare, monitorizare şi supraveghere eco-
logică, iar activităţile economice (vânătoarea, pescuitul etc.) sunt interzise; 2) 
zonele tampon (38% din aria RBDD), în care activităţile economice sunt limita-
te; 3) zonele economice (53% din aria RBDD), care includ ariile inundate în 
mod natural, aşezările umane şi polderele, în care pot fi exploatate resursele 
naturale. Administraţia RBDD a fost înfiinţată tot în 1990 pentru administrarea, 
conservarea şi managementul biodiversităţii ecosistemelor şi a resurselor natu-
rale din Delta Dunării, rolul său fiind legalizat abia în 1993. Cele trei obiective 
principale ale Administraţiei RBDD sunt: conservarea peisajului, a habitatelor şi 
ecosistemelor; promovarea utilizării durabile a resurselor rezervaţiei; asigura-
rea de sprijin, bazat pe rezultatele cercetării ştiinţifice. Romulus Ştiucă, directo-
rul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) decla-
ra în luna iulie 2001 următoarele: 

 "În această zonă, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului are 
cea mai puternică organizaţie. Rezervaţia Deltei gestionează 2,5% din 
teritoriul României. Rolul nostru, ca institut,  este de a fundamenta ştiinţi-
fic Delta, institutul fiind declarat de specialiştii din UE centru de excelen-
ţă, dintr-un număr de 183 de propuneri din 20 de ţări central-europene. 
Există 33 de centre de excelenţă, dintre care patru sunt în România. Am 
semnat un contract cu UE în valoare de 3 milioane de dolari SUA, în ba-
za lui urmând să dezvoltăm proiecte-cheie în vederea restructurării, 
menţinerii, protejării şi conservării biodiversităţii într-o zonă umedă. 
Acesta vine după ce, în 1994, Banca Mondială a semnat cu Guvernul un 
împrumut nerambursabil, de 4,5 milioane de dolari SUA, pentru proiectul 
Biodiversitatea Deltei"; 

 "În ultimii 30 de ani, volumul de apă din Delta Dunării s-a diminuat cu 
10%, ceea ce poate avea consecinţe dramatice pentru flora şi fauna din 
această zonă".    
Anual, în Deltă, pătrunde un volum mediu de apă de peste 5 km

3
, apă 

care aduce cu ea, cca 55 milioane tone de aluviuni, ce sunt apoi decantate în 
"chiuveta deltaică", producând astfel fenomenul de colmatare a lacurilor, bălţi-
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lor, canalelor şi gârlelor. Singura soluţie de stopare a acestui fenomen este de-
colmatarea unor canale din zonele cele mai afectate, iar în acest sens, au fost 
demarate din 1999 numeroase lucrări (cum sunt cele din zona Crişan – Cara-
orman – Roşu – Puiu – Canalul Sondelor). Cercetătorii INCDDD din Tulcea au 
finalizat, în primul trimestru al anului 2001, un studiu în care sunt analizate ca-
uzele ce au dus la degradarea în ultimele decenii a mediului înconjurător delta-
ic, precum şi a efectelor dezechilibrelor ecologice produse. Printre cauzele de-
teriorării mediului înconjurător în Delta Dunării se numără: intervenţia brutală a 
omului în această zonă, intervenţie care a avut loc cu câteva decenii în urmă, 
când s-au exploatat haotic unele resurse naturale (stuful, peştele), precum şi 
realizarea unor amenajări agricole şi piscicole în zone neadecvate acestor ac-
tivităţi economice. 

Principalii poluanţi care afectează semnificativ biotopul deltaic sunt: pes-
ticidele, produsele petroliere, îngrăşămintele chimice şi  metalele grele. Un fe-
nomen alarmant asupra căruia cercetătorii tulceni atrag atenţia este 
eutrofizarea. Este vorba de introducerea în ecosistemele acvatice a unor canti-
tăţi excesive de nutrienţi – fosfor şi azot. Sistemul acvatic deltaic este eutrofizat 
mai ales din cauza deversărilor masive din reţelele de canalizare ale marilor 
oraşe aflate pe malul Dunării. Este cunoscut faptul că oraşe mari cum ar fi Ga-
laţi, Brăila şi Tulcea nu au staţii de epurare a substanţelor provenite din reţelele 
de canalizare şi, ca atare, respectivele substanţe, foarte bogate în nutrienţi, 
sunt deversate direct în Dunăre şi, de aici, ajung în Deltă. Apele fluviului şi, im-
plicit cele din Deltă, sunt îmbogăţite cu nutrienţi şi din cauza utilizării îngrăşă-
mintelor chimice, precum şi datorită deversării unor dejecţii organice de la fer-
mele zootehnice. Pentru combaterea acestor fenomene care pot afecta semni-
ficativ biotopul deltaic, se propun mai multe măsuri. Pe lângă intensificarea 
măsurilor de protecţia mediului, care vizează un regim mai strict de utilizare a 
unor substanţe chimice de către agenţii economici sau realizarea neîntârziată a 
unor staţii de epurare pentru toate sistemele de canalizare din oraşele dunăre-
ne, se are în vedere şi refacerea unor zone umede atât în Lunca Dunării, cât şi 
în Deltă. O altă măsură propusă este aceea a reechilibrării sistemului de circu-
laţie a apelor în unele zone ale Deltei. Dar cea mai importantă măsură propusă  
de specialiştii institutului tulcean este aceea a renaturării unor amenajări pisci-
cole care nu mai sunt folosite pentru producţia piscicolă de aproximativ un de-
ceniu. În această situaţie se află aproximativ 30.000 hectare de amenajări pis-
cicole şi agricole din Deltă. Cercetătorii susţin că redarea circuitului acvatic na-
tural al respectivelor amenajări ar contribui la reţinerea undelor de viitură în caz 
de inundaţii, la autopurificarea apelor din sistemul acvatic al Deltei, precum şi 
la îmbunătăţirea climei în anumite zone care au devenit foarte secetoase în 
urma efectuării lucrărilor de desecare. Principalul efect ar fi însă cel economic 
imediat: refacerea populaţiei de peşti şi de păsări în zonele care ar urma să fie 
inundate în regim natural. Aceste ipoteze au fost deja verificate în ultimii ani în 
zonele Babina şi Cernovca, care au fost reconstruite ecologic. Ele au devenit, 



 

 

15 

în numai câţiva ani, veritabile paradisuri ale peştilor de mare valoare econom i-
că şi pentru păsările specifice Deltei.  

1.3. Reconstrucţia regională  

România a cunoscut disparităţi regionale de-a lungul întregii ei evoluţii 
statale. În timp ce activitatea industrială era concentrată în anumite regiuni ale 
ţării, preponderent acolo unde se aflau şi resursele minerale şi energetice ac-
cesibile, alte regiuni se caracterizau prin dominanţa activităţilor agricole şi de 
servicii. După cel de-al doilea război mondial, conducerea comunistă a urmărit 
în procesul de implementare a politicii de industrializare a ţării, o serie de prin-
cipii majore, privind amplasarea noilor obiective industriale, precum: amenaja-
rea acestora în apropierea surselor de materii prime sau a principalelor aglo-
meraţii urbane; utilizarea la maximum a resurselor de muncă  disponibile, mai 
ales în zonele subdezvoltate; valorificarea prin industrializare şi prelucrare a 
materiilor prime locale; sprijinirea creşterii şi dezvoltării de noi platforme indus-
triale în arii urbane. Astfel, în judeţele cele mai sărace ale ţării, precum Bistriţa-
Năsăud, Buzău, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Sălaj, Vaslui, au fost dezvoltate ra-
muri ale industriei grele şi uşoare: construcţii de maşini, chimie, metalurgie, 
textile şi confecţii-textile etc. Între 1970 şi 1989, ritmul de creştere a producţiei 
industriale din aceste noi ramuri a fost impresionant. În anul 1975, conducerea 
politică a ţării a definit, în termeni foarte precişi, obiectivele politicii de dezvolta-
re teritorială în cadrul procesului de industrializare. Acestea se exprimau prin 
stabilirea pragului minim de 10 mld. lei producţie industrială anuală, ca obiectiv 
şi sarcină la nivelul fiecărui judeţ. În 1980, acest prag a fost modificat, fiind co-
relat cu mărimea fiecărui judeţ. Urmarea procesului de industrializare a fost 
crearea unei baze de producţie industrială în fiecare judeţ. Motivaţia şi obiecti-
vul acestei dezvoltări au fost de a utiliza integral potenţialul resurselor de mun-
că  şi de a diminua disparităţile interjudeţene. Acest mod de redistribuire a re-
surselor naţionale globale a dus în cele din urmă la o încetinire a ritmului de 
dezvoltare economică pe ansamblul ţării.  

După introducerea sistemului economiei de piaţă, resursele tind să se 
orienteze către acele regiuni unde maximizarea utilizării lor este posibilă. Ca 
urmare, regiunile cele mai sărace, care au cunoscut o dezvoltare industrială 
artificială, suportă în prezent un impact sever al procesului de tranziţie şi al 
ajustării structurale în vederea trecerii la sistemul economiei de piaţă. O hartă 
ad-hoc a disparităţilor regionale din România, a permis localizarea spaţială a 
sărăciei şi subdezvoltării, în două arii principale ale ţării: nord-estul, care inclu-
de practic în totalitate regiunea istorică a Moldovei şi sudul, respectiv cea mai 
extinsă zonă agricolă a ţării – Câmpia Română. Spre deosebire de aceste do-
uă arii,  vestul şi centrul ţării se conturează drept zonele mai bogate şi mai pu-
ternic dezvoltate, din punct de vedere al veniturilor din gospodăriile populaţiei, 
precum şi al echipării şi dotării tehnico-sociale şi a potenţialului economic. Ana-
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lizele economice au relevat câteva aspecte de detaliu, simptomatice pentru 
tipologia problemelor specifice diferitelor arii. 

1. Judeţele cu cel mai scăzut nivel de trai sunt localizate în cele două prin-
cipale zone ale sărăciei: prima, cu o situaţie deosebit de critică, este si-
tuată în estul Moldovei şi cuprinde judeţele Vaslui şi Botoşani, iar a doua 
în zona de câmpie din sudul ţării şi cuprinde judeţele Teleorman, Giurgiu, 
Călăraşi şi Ialomiţa. Despre judeţele Botoşani şi Vaslui se poate spune 
că se caracterizează printr-o stare generalizată de sărăcie, având resur-
se materiale foarte reduse şi niveluri înalte ale mortalităţii infantile, ale 
migraţiei şi şomajului. Judeţele din sudul ţării şi, mai ales, Călăraşi, Giur-
giu şi Teleorman sunt exemple tipice de sărăcie culturală, după cum sus-
ţin sociologii, caracterizate printr-un nivel educaţional scăzut şi printr-o 
rată înaltă a mortalităţii infantile datorată precarităţii condiţiilor sanitare.  

2. Subdezvoltarea infrastructurii şi sărăcia din gospodăriile populaţiei sunt 
puse în evidenţă de unele cazuri tipice, precum cel al judeţului Gorj, ca-
racterizat prin nivelul scăzut de dezvoltare a infrastructurii (tehnice şi so-
ciale). Urmează situaţia din judeţele Hunedoara şi Constanţa, unde nive-
lul scăzut al calităţii vieţii din gospodăriile populaţiei contrastează cu ni-
velul ridicat al activităţilor economice, exprimat ca atare de indicatorii 
specifici.  
Studiul disparităţilor regionale şi al evoluţiei acestora trebuie să fie însoţit 

şi de analize privind schimbările petrecute în structura ocupaţională a 
populaţiei şi în sectorul antreprenorial. Aceste analize adaugă noi aspecte şi 
semnificaţii în vederea unei mai bune înţelegeri a disparităţilor regionale. 
Principala corelaţie între fenomenele de natură economică şi aspectele vieţii 
sociale, la nivel regional, o reprezintă declinul numărului locurilor de muncă  
din industrie. Scăderea numărului de salariaţi din industrie a fost de peste 50% 
din totalul scăderilor înregistrate pe ansamblul economiei. 

Peste 45% din numărul total al firmelor înregistrate în România se con-
centrează în cele mai dezvoltate opt judeţe, cu un total de 30% din populaţia 
ţării. Valori mai ridicate ale şomajului se înregistrează în judeţele cu un nivel 
mai scăzut de dezvoltare şi cu o rată ridicată a declinului numărului de salariaţi 
din industrie (Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Tulcea, Vaslui etc.). Sub aspectul dis-
tribuţiei spaţiale poate fi observată, de asemenea, o grupare a disparităţilor 
globale, cu diferenţe majore între estul şi sudul ţării şi zonele centrale şi de 
vest. Cele mai multe dintre judeţele slab şi foarte slab dezvoltate se află în 
Moldova şi Muntenia, în timp ce majoritatea celor cu nivel ridicat şi foarte ridi-
cat de dezvoltare se află în Transilvania şi Banat. Regiunile istorice ale Olteniei 
şi Maramureşului se caracterizează printr-un nivel mediu de dezvoltare. Una 
dintre ariile cel mai puţin dezvoltate se află în jurul Capitalei, excepţie făcând 
doar zona puternic industrializată şi urbanizată a judeţului Prahova.  

Disparităţile regionale ating valori remarcabile pentru anumiţi indicatori, 
evidenţiind decalajele din domeniile economic, social, al echipării tehnice sau 
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în ceea ce priveşte calitatea vieţii, în general. Schimbările cele mai dinamice 
au fost evidenţiate în rândul indicatorilor care ilustrează categoriile 
infrastructură şi sociodemografie. Indicatorii economici s-au caracterizat printr-
un declin general în ultimii 12 ani, în timp ce indicatorii calităţii vieţii au 
cunoscut scăderi pentru o mare parte a populaţiei în aceeaşi perioadă. 
Schimbări pozitive au putut fi observate la indicatorii creşterea numărului de 
autoturisme proprietate personală şi a numărului abonamentelor telefonice. 
Nivelul de urbanizare, exprimat ca procent al populaţiei urbane din populaţia 
totală a unui judeţ, a rămas relativ constant, indicând lipsa unor deplasări 
majore de populaţiei din mediul rural către mediul urban sau invers.  

Cele mai relevante scăderi ale nivelelor de dezvoltare au fost înregistrate 
în judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Hunedoara, în timp ce judeţele Brăila, 
Dâmboviţa şi Ialomiţa au cunoscut unele creşteri. Maximum de stabilitate s-a 
înregistrat atât în cazul judeţelor bine dezvoltate (Sibiu, Braşov, Cluj şi Timiş), 
cât şi în cazul celor mai slab dezvoltate (Giurgiu, Botoşani, Vaslui, Călăraşi, 
Teleorman). Dinamicile regionale în România s-au caracterizat printr-o creştere 
a disparităţilor economice în condiţiile unui declin general al economiei naţiona-
le. Schimbările regionale au evoluat după modele diferite în cazul resurselor 
gospodăreşti, a infrastructurii sau a structurilor economice. Producţia întreprin-
derilor industriale a suferit cel mai acut declin, dovedind că aceste structuri au 
fost cel mai puţin capabile de a se adapta la schimbările specifice economiei 
de piaţă. Viteza cu care se desfăşoară reforma economică  este cea care influ-
enţează, în ultimă instanţă, creşterea, mai lentă sau mai rapidă, a disparităţilor 
regionale.  

Începând cu anul 2001, România trebuie să primească, timp de şase 
ani, 100 milioane de euro anual din partea UE, pentru programe de dezvoltare 
regională. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, prin intermediul viitoarelor 
programe de dezvoltare regională s-ar putea crea în ţara noastră cca 50.000 
de noi locuri de muncă, în special în sectorul privat, susţinut cu precădere în 
dezvoltarea sa de către UE. Contribuţia Guvernului român la derularea viitoare-
lor programe, în parteneriat cu Uniunea Europeană, va fi de 25% din totalul 
fondurilor europene alocate. Din cele 449 de proiecte aprobate pentru finanţare 
în ultimii 5 ani, 261 sunt pentru dezvoltarea iniţiativei locale (cu fonduri de pes-
te 12 milioane de euro), 107 proiecte se adresează pregătirii resurselor umane 
(3,4 milioane de euro), iar 81 sunt în turism (3,6 milioane de euro). 74% din 
aceste proiecte se vor derula în mediul urban, semnificativ fiind însă faptul că 
118 proiecte se adresează comunităţilor rurale şi însumează un buget de 5,4 
milioane de euro pentru cca 2.700 de noi locuri de muncă.  

Agenţia Naţională Pentru Dezvoltare Regională (ANDR) urmăreşte şi 
controlează societăţile comerciale după privatizare, monitorizează derularea 
contractelor de vânzare-cumpărare şi îndeplinirea clauzelor speciale prevăzute 
în cazul privatizării pe piaţa de capital. ANDR urmăreşte şi modul de îndeplinire 
a obligaţiilor asumate de cumpărător, modul de realizare a angajamentelor 
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asumate de administratorii societăţilor comerciale prin programele de restructu-
rare, respectarea prevederilor legale privind introducerea în capitalul social al 
societăţilor comerciale a valorii terenului pentru care s-a emis titlu de proprieta-
te după privatizare şi efectuează controale şi verificări periodice sau la sesiza-
rea persoanelor fizice sau juridice. ANDR trebuie să acţioneze în judecată, 
atunci când acest lucru se impune, cumpărătorii care nu îşi execută obligaţiile 
contractuale. În cazul societăţilor în care cumpărătorul nu a respectat obligaţiile 
contractuale, se poate înfiinţa un comitet de supraveghere care va analiza ca-
uzele neîndeplinirii obligaţiilor. În situaţia în care cumpărătorul nu poate plăti 
ratele scadente sau nu poate realiza obligaţiile investiţionale prevăzute, valoa-
rea penalităţilor aferente acestora poate fi transformată în acţiuni cu valoare 
egală cu cea achitată de cumpărător, în favoarea statului, diminuându-se în 
mod corespunzător pachetul de acţiuni al cumpărătorului. ANDR gestionează 
zonele defavorizate şi are în componenţă 8 agenţii de dezvoltare regională 
(ADR): ADR 1 în nord-est, cu sediul la Piatra Neamţ; ADR 2 în sud-est, cu se-
diu la Brăila; ADR 3 în sud-Muntenia, cu sediu la Călăraşi; ADR 4 în sud-vest 
Oltenia, cu sediu la Craiova; ADR 5 în vest-România, cu sediul la Timişoara; 
ADR 6 în nord-vest, cu sediul la Cluj Napoca, ADR 7 în centru, cu sediul la Al-
ba Iulia şi ADR 8, cu sediul la Bucureşti. 

Pe de altă parte, cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale, Guvernului Ma-
rii Britanii şi al Uniunii Europene, Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Im-
plementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere a urmărit înfiinţa-
rea unor centre de promovare şi facilitare a investiţiilor în zonele miniere, cen-
tre de plasament, centre comunitare de profil şi cantine pentru săraci. Scopul 
principal al acestei agenţii guvernamentale este cel de absorbţie a forţei de 
muncă disponibilizate şi de refacere a zonelor miniere. 

În anul 2000, cel mai mare PIB pe locuitor se înregistra în Bucureşti, 
4.377.300 lei (faţă de 3.180.400 lei, media pe ţară), urmat de regiunea de vest 
(3.453.300 lei) şi regiunea de sud (3.403.400 lei), iar cel mai mic în regiunea 
centru (3.013.700 lei), regiunea de nord-vest (2.981.300 lei) şi regiunea de 
nord-est (2.527.500 lei). Cea mai industrializată regiune este cea de Centru, iar 
cea mai slab industrializată – regiunea de nord-est. Agricultura este cel mai 
bine reprezentată în regiunea sud, urmată de sud-vest şi nord-est, în timp ce 
comerţul şi sectorul financiar bancar sunt cel mai bine reprezentate în regiunea 
cu centrul la Bucureşti. 

Zona defavorizată reprezintă o arie geografică, strict delimitată teritorial, 

care îndeplineşte cel puţin una din următoarele condiţii: a) are structuri produc-
tive monoindustriale, care, în activitatea zonei, mobilizează mai mult de 50% 
din populaţia salariată; b) este o zonă minieră unde personalul a fost disponibi-
lizat, în proporţie de peste 25%, prin concedieri colective; c) este o zonă în ca-
re s-au efectuat concedieri colective în urma lichidării, restructurării sau privati-
zării unor agenţi economici, care au afectat mai mult de 25% din numărul an-
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gajaţilor cu domiciliul în zona respectivă;  d) rata şomajului depăşeşte cu 30% 
media existentă la nivel naţional;  e) este o zonă izolată, lipsită de mijloace de 
comunicaţii, iar infrastructura sa este slab dezvoltată. O zonă defavorizată poa-
te aparţine uneia sau mai multor unităţi administrativ-teritoriale. La 25 martie 
1999 a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 191 privind declararea unor zone 
miniere ca zone defavorizate. 

 

1. Albeni jud. Gorj 11. Hida-Surduc-Jibou-Bălan jud. Alba 

2. Schela   “ 12. Sărmăşag-Chiojd-Bobota jud. Sălaj 

3. Motru-Rovinari “  13. Baia Mare jud. Maramureş 

4. Ştei-Nucet jud. Bihor 14. Borşa-Vişeu “ 

5. Borod-Suncuiuş-
Dobreşti-Vadu 
Crişului 

jud. Bihor 15. Filipeşti jud. Prahova 

6. Popeşti-Derna-
Aleşd 

 “ 16. Ceptura “ 

7. Bocşa jud. Caraş-
Severin 

17. Comăneşti jud. Bacău 

8. Moldova Nouă-
Anina 

“ 18. Bucovina jud. Suceava 

9. Rusca Montană “ 19. Altân Tepe jud. Tulcea 

10. Ip jud. Sălaj 20. Baraolt jud. Covasna 
 

La începutul lunii octombrie 1999 a fost declarată ca zonă defavorizată, 
pe o perioadă de zece ani şi  zona minieră Apuseni, judeţul Sălaj. Aria 
geografică a zonei miniere Apuseni ca zonă defavorizată cuprinde localităţile 
Zlatna, Almaşu-Mare, Abrud, Ciuruleasa, Bucium Sohodol, Mogoş, Roşia 
Montană, Baia de Arieş, Bistra, Lupşa şi Sălciua. Numărul zonelor 
defavorizate, declarate de Guvern este 29, reprezentând 6% din suprafaţa 
totală a ţării. Valoarea totală a investiţiilor realizate în perioada iulie 1999-
decembrie 2000, de către investitorii din zonele defavorizate se ridică la 1.875 
miliarde lei. Cele mai mari investiţii au fost realizate în regiunea nord-vest, 
reprezentând cca 38% din totalul sumei investite. La sfârşitul lunii decembrie 
2000, exista un număr de 1.755 de certificate definitive de investitor, eliberate 
celor care au dorit să investească în zonele defavorizate, din care 235 
certificate pentru investitorii străini. Peste 72% din numărul total de certificate 
de investitor au fost eliberate pentru investiţii în regiunile de dezvoltare nord-
vest şi vest, acestea fiind, de fapt, şi regiunile cu cele mai numeroase zone 
declarate defavorizate, dar şi cu populaţia cea mai numeroasă, aproximativ 
65% din populaţia totală a zonelor defavorizate.  

În toate zonele defavorizate, investitorii şi-au orientat activitatea 
îndeosebi spre ramurile industriale. Tendinţa generală a fost de orientare a 
investiţiilor către activităţi productive, care pot asimila o parte mai mare a 
populaţiei disponibilizate din zonă. Zonele defavorizate fiind în special zone 
miniere, dependente de o singură activitate, în care şomajul are o proporţie 
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însemnată, impun dezvoltarea activităţilor productive, precum şi a activităţilor 
de formare şi reconversie profesională a şomerilor.  

Conform unei analize elaborate de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, 
valoarea cumulată a exporturilor derulate de agenţii economici din zonele 
defavorizate a însumat 138 milioane de dolari SUA, iar cea a importurilor 
81 milioane de dolari SUA, iar taxele vamale de care au fost scutiţi agenţii 
economici din respectivele zone au însumat peste 440 miliarde de lei. În cadrul 
zonelor defavorizate au fost create 16.386 locuri de muncă. Valoarea totală a 
facilităţilor acordate investitorilor din zonele defavorizate se ridică la peste 700 
miliarde de lei, din care peste 80% reprezintă scutiri de la plata taxelor vamale 
şi TVA pentru importuri de produse, precum şi scutiri de TVA pentru 
achiziţionarea unor bunuri produse în ţară în vederea efectuării şi derulării de 
investiţii în zonă. Exceptarea de la plata taxelor vamale şi TVA pentru 
importuri, de la declararea zonelor defavorizate şi până la 31 decembrie 2000, 
se cifrează la peste 300 miliarde de lei. 

Principalele obiective ale proiectului de dezvoltare rurală sunt întărirea 
capacităţii instituţionale locale pentru dezvoltare rurală şi  promovarea 
accesului la serviciile de infrastructură rurală. Costul total este estimat la 120 
milioane de dolari SUA, din care Banca Mondială va participa cu un împrumut 
în valoare de 100 milioane de dolari SUA, iar judeţele selecţionate vor contribui 
cu 10% din valoarea investiţiei. Perioada de implementare a proiectului este 
estimată la patru ani. În primii doi ani se va urmări construirea unei capacităţi 
iniţiale pentru dezvoltarea rurală şi se vor disponibiliza fonduri pentru 
infrastructura din cinci judeţe, selectate din cadrul celor opt regiuni existente, 
pe baza criteriului celui mai mic venit pe locuitor şi  pe baza altor indicatori 
sociali.  

Începând din 2001, fondurile PHARE – componenta coeziune economică 
şi socială – şi fonduri de cofinanţare corespunzătoare de la bugetul statului, se 
distribuie pe 11 zone de restructurare industrială, cu potenţial de creştere eco-
nomică. Aceste zone acoperă o treime din populaţia României. Din localităţile 
aparţinând celor 11 zone se vor selecta, cu prioritate, conform procedurilor 
PHARE, proiecte de investiţii din sectorul public şi privat care se înscriu în  pr i-
orităţile naţionale de dezvoltare regională cuprinse în  Planul Naţional de Dez-
voltare şi agreate de Comisia Europeană: dezvoltarea întreprinderilor mici şi 
mijlocii, a infrastructurilor locale şi regionale, dezvoltarea serviciilor sociale şi a 
turismului. Criteriile recomandate de Comisia Europeană care s-au aflat la ba-
za identificării zonelor sunt: existenţa unor areale – concentrate geografic – cu 
întreprinderi aflate în  dificultate din diferite motive (închidere, restructurare, 
privatizare), având şomaj ridicat şi grave probleme sociale, probleme de polua-
re a mediului, dar care au şi potenţial de creştere economică. Direcţionarea 
fondurilor PHARE spre zonele defavorizate stabilite ar trebui să susţină şi să 
completeze programul general de dezvoltare a României.  

Prin Legea nr. 129 din 1998 a fost creat Fondul Român de Dezvoltare 
Socială, destinat finanţării proiectelor locale în combaterea sărăciei la nivelul 
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comunităţilor. Beneficiarii sunt grupuri de comunităţi rurale sărace, grupuri 
dezavantajate şi grupuri productive provenind din comunităţi sărace. Pentru a 
beneficia de prevederile acestei legi, comunităţile rurale sărace şi grupurile 
productive provenite din comunităţi sărace trebuie să dobândească personali-
tate juridică, pe baza actului de constituire, încheiat de cel puţin zece membri 
ai comunităţii şi înregistrat la primăria comunei în raza căreia se află satul sau 
aşezarea umană izolată. Fondul are ca scop contribuţia la reducerea sărăciei 
prin finanţarea de proiecte pentru comunităţi sărace beneficiare şi pentru gru-
purile dezavantajate, creşterea capacităţii manageriale locale, susţinerea des-
centralizării administrative şi creşterea capacităţii de organizare la nivel local. 

Fondul Român de Dezvoltare Socială este constituit cu susţinerea finan-
ciară a organizaţiilor financiare internaţionale şi a altor donatori din ţară şi stră-
inătate. Valoarea maximă a unei finanţări acordate este de 75.000 de dolari 
SUA pe proiect; comunitatea beneficiară are obligaţia de a contribui cu mini-
mum 10% din valoarea proiectului. Ca proiecte posibile pentru finanţare din 
Fondul Român de Dezvoltare Socială enumerăm proiectele legate de: mica 
infrastructură: drumuri, podeţe, aprovizionarea cu apă şi canalizare în zonele 
rurale; servicii sociale comunitare: asistenţă pentru copii abandonaţi, îngrijire la 
domiciliu pentru cei vârstnici şi servicii pentru persoane fără adăpost; organiza-
rea unor cursuri de calificare sau asistenţă tehnică pentru crearea de locuri de 
muncă în satele sărace. 

 

Importanţa regiunilor de dezvoltare ale României 
 

Regiunea  Nr. locuitori 
(mii loc.) 

Spor nat. 
(la mia de loc.) 

Număr de 
şomeri  

(mii loc.) 

Pondere PIB/ 
în PIB /loc.  

% 

Nord-est 3.756,5 1,8 1.443,7 13,26 

Sud-est 2.943,3 - 1,3 1.154,0 12,84 

Sud 3.496,6 - 3,3 1.384,1 14,73 

Sud-vest 2.419,7 - 3,2 1.103,6 10,27 

Vest 2.073,7 - 3,6 881,4 9,98 

Nord-vest 2.861,5 - 2,1 1.173,9 11,92 

Centru 2.660,7 - 1,1 1.115,1 12,64 

Bucureşti 2.304,9 - 4,4 866,8 14,15 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2000. 
 

Iniţiat în cadrul PHARE, de către Uniunea Europeană şi Guvernul Ro-
mâniei, programul pentru politica de dezvoltare regională a demarat în luna 
februarie 1996. Împărţirea României în zone sau regiuni de dezvoltare a susci-
tat multe opinii, generate de caracterul de noutate al proiectului şi soluţiile, par-
ţial finalizate, de aplicare a principiilor regionalismului în ţara noastră.  



 

 

 

22 

În ciuda preocupărilor teoretice, concretizate şi în organizarea unor se-
minarii pe aceste teme, încă din 1997, predomină disparităţile regionale, adm i-
nistrarea şi managementul deficitar al politicilor regionale, precum şi încercările 
de adecvare la realitatea autohtonă a instrumentelor politicii regionale din Ro-
mânia. În domeniul dezvoltării regionale, am fost pregătiţi din toamna anului 
1999 să începem negocierile pentru aderarea al UE. Un comunicat al Comisiei 
Europene din iunie 1999 aprecia că România  face parte din “avangarda” state-
lor candidate în schema de organizare a politicii de dezvoltare regională. Ariile 
identificate ca fiind zone slab dezvoltate se confruntă, în prezent, ca urmare a 
trecerii la economia de piaţă, cu mari probleme de ordin economic şi social, 
dovedind imposibilitatea de a se redresa singure şi de a se adapta la noile 
condiţii impuse de mecanismele pieţei libere. Cunoscând faptul că tranziţia la 
economia de piaţă adânceşte disparităţile existente între zonele dezvoltate şi 
zonele slab dezvoltate, datorită faptului că resursele tind să se orienteze spre 
acele zone unde maximizarea utilizării lor este posibilă, se impune intervenţia 
directă şi susţinută a administraţiei publice, prin programe specifice de natură 
economică şi socială. Pe măsură ce reforma avansează pe plan naţional şi lo-
cal, se impune elaborarea unor programe de redresare economică şi de pro-
tecţie socială pentru zonele defavorizate. 

Obiectivul major pentru dezvoltarea zonelor defavorizate identificate îl 
constituie restructurarea economică, elaborarea şi implementarea alternativelor 
de dezvoltare. Apreciem că cele mai importante obiective ale dezvoltări regio-
nale în ţara noastră sunt reducerea disparităţilor regionale între diferite regiuni 
ale României şi integrarea activităţilor din sectorul public, pentru a realiza un 
nivel superior de dezvoltare a regiunilor. S-au conturat şi câteva obiective de 
ordin calitativ, care reliefează sensul diversificat al dezvoltării economico-
sociale judeţene, şi anume: ridicarea standardului de viaţă; crearea de noi lo-
curi de muncă;  protecţia şi regenerarea calităţii mediului; oferirea de bunuri 
competitive pe plan internaţional; regenerarea ambientului. Legat de aceasta, 
se pot contura următoarele obiective operaţionale: reabilitarea infrastructurii 
fizice a zonelor defavorizate; identificarea potenţialelor locale şi promovarea 
avantajelor comparative; atragerea de investiţii în zonă; promovarea programe-
lor sociale specifice zonelor defavorizate. Domeniile-ţintă, considerate ca direc-
ţii principale de dezvoltare în vederea realizării obiectivului general şi a obiecti-
velor calitative, sunt: industria, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, spaţiul 
rural, turismul şi serviciile.  

Pentru realizarea acestor obiective, este necesară implicarea tuturor ac-
torilor cu responsabilităţi în dezvoltarea locală, cu sprijinul implicit din partea 
autorităţilor guvernamentale şi participarea directă şi consistentă a sectorului 
privat. Fără realizarea unui larg parteneriat, în care să fie implicată şi întreaga 
comunitate locală, problemele zonelor defavorizate nu vor fi rezolvate corect şi 
durabil. Prin realizarea obiectivelor propuse, pe termen mediu şi lung, se va 
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ajunge la ridicarea standardului de viaţă în zonele identificate în prezent ca de-
favorizate şi se va putea preîntâmpina producerea de noi dezechilibre. Proce-
sul de reabilitare a zonelor defavorizate se poate conduce pe trei direcţii priori-
tare: recalificarea şi reîncadrarea în muncă a persoanelor disponibilizate ca 
urmare a restructurării industriale, atragerea de mari firme în zonă şi înfiinţarea 
de incubatoare şi prestări de servicii pentru întreprinzători, cât şi a unui centru 
tehnologic. 

Obiectivele pentru dezvoltarea industriei sunt: restructurarea industriei 
grele;  dezvoltarea şi specializarea ramurilor existente; stimularea înfiinţării de 
noi ramuri industriale. Prin atingerea acestor obiective, produsele industriei tre-
buie să răspundă rigorilor pieţei, cerinţelor consumatorilor şi utilizatorilor, sub 
aspectul unor criterii economice şi sociale. Dezvoltarea viitoare a industriei es-
te privită în strânsă conexiune cu dezvoltarea celorlalte ramuri economice şi, în 
mod special, ca un suport pentru sprijinirea sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii. Există şi obiective operaţionale pentru dezvoltarea industriei, precum: 
1) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii industriale; 2) crearea unui mediu 
propice activităţilor inovative din industrie; 3) stimularea şi folosirea efectelor 
sinergetice ale cooperării judeţene, regionale şi internaţionale; 4) dezvoltarea 
unor ramuri industriale ecologice; 5) adaptarea nivelului de calificare-
recalificare a resurselor umane la cerinţele pieţei; 6) îmbunătăţirea condiţiilor 
de sănătate şi de protecţie a muncii.  

Pentru dezvoltarea spaţiului rural trebuie să se aibă în vedere promo-
varea unei agriculturi performante şi revigorarea spaţiului rural, ca alternativă 
socioeconomică a mediului urban. În acest sens, s-au creionat următoarele 
obiective specifice: exploatarea extensivă şi intensivă a solului; stimularea 
dezvoltării ramurilor agricole (zootehnie, silvicultură, pomicultură, viticultură, 
piscicultură şi apicultură); revigorarea mediului rural ca alternativă socială a 
mediului urban. În vederea realizării acestor obiective s-au formulat următoare-
le obiective operaţionale, care vizează domeniile de acţiune: 1) dezvoltarea in-
frastructurii activităţii asociative în spaţiul rural; 2) repopularea spaţiului rural şi 
pregătirea forţei de muncă  pentru agricultură şi servicii complementare; 3) 
crearea unui cadru favorabil de informare şi cooperare; 4) stimularea producţiei 
agricole ecologice; 5) revitalizarea şi conservarea structurilor sociale caracte-
ristice vieţii rurale; 6) stimularea dezvoltării sistemului sanitar în spaţiul rural, în 
domeniul sănătăţii. Obiectivele pentru dezvoltarea serviciilor ar trebui să fie: 
dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice; dezvoltarea serviciilor financiar-
bancare; dezvoltarea unor structuri de servicii specializate, orientate spre atra-
gerea de noi întreprinderi, astfel încât sectorul servicii să devină un sector cu 
putere economică în sine, dar şi un suport real al dezvoltării celorlalte domenii 
economice. Obiectivele operaţionale propuse pentru dezvoltarea acestui seg-
ment al economiei sunt: 1) crearea facilităţilor infrastructurale pentru dezvolta-
rea serviciilor orientate spre înfiinţarea de noi întreprinderi; 2) crearea de noi 
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locuri de muncă  şi pregătirea forţei de muncă  pentru ridicarea calităţii servicii-
lor; 3) crearea unui cadru informaţional adecvat diversificării gamei serviciilor 
de calitate;  4) stimularea unei reţele de colaborare între serviciile publice şi 
cele private; 5) stimularea serviciilor cu orientare ecologică;  6) stimularea iniţi-
ativei private în domeniul serviciilor sanitare.  

Prin implementarea politicii de dezvoltare regională în România au fost 
iniţiate parteneriate active între administraţiile publice, centrală şi locale, dar şi 
între administraţiile publice locale ale judeţelor constitutive ale regiunilor de 
dezvoltare economică, create în baza legii privind dezvoltarea regională. Se 
pune însă problema intensificării relaţiilor în toate planurile vieţii socioeconom i-
ce şi politice, astfel încât să se asigure dezvoltarea socioeconomică durabilă a 
întregii regiuni, în contextul dezvoltării naţionale. Pe lângă obiectivul economic, 
cooperarea regională trebuie să se dezvolte şi în domenii de interes şi de rele-
vanţă regională, de exemplu, sectorul de întreprinderi mici şi mijlocii şi turismul. 
În privinţa cooperării interregionale, trebuie să existe două variante de aborda-
re: a) se pot derula colaborări punctuale, chiar complementare, mergând pe 
sistemul reciprocităţii între oricare judeţ dintr-o regiune şi alte judeţe ale ţării, 
pe coordonatele impuse de priorităţile de dezvoltare ale acestor regiuni; b) se 
pot derula relaţii de cooperare între regiunile de dezvoltare, înţelese ca un tot 
unitar, pe proiecte cu grade diferite de complexitate şi de relevanţă regională. 
În acest sens, este necesar ca regiunile respective să-şi definească priorităţile, 
eventual în cadrul unor strategii judeţene, ceea ce ar permite interconectarea şi 
armonizarea diverselor programe de dezvoltare.  

 



Capitolul II  
STAREA  ECONOMICĂ   

 

2.1. Reducerea activităţii ramurilor operative 

Economia moştenită de la regimul totalitarist era caracterizată, la sfârşi-
tul anului 1989, de existenţa proprietăţii socialiste (de stat sau cooperatistă), 
centralizarea excesivă, planificarea rigidă şi eficienţa economică scăzută. In-
dustrializarea forţată, excesivă, bazată pe utilaje şi procese tehnologice cu un 
consum mare de energie, reducerea drastică a importurilor şi promovarea for-
ţată a exporturilor, fără a avea în atenţie criteriile de eficienţă, pentru a plăti cât  
mai repede datoria externă acumulată (între 1975 şi 1989, România a plătit 
peste 21 miliarde de dolari SUA), toate acestea  au dus la adâncirea crizei în 
toate ramurile economiei, ceea ce a avut drept consecinţă directă scăderea 
calităţii vieţii populaţiei. „Economia românească nu este nici cal, nici măgar”, 
afirma reputatul economist Aurelian Dochia, care continua: “s-au făcut o serie 
de schimbări care nu au fost duse la bun sfârşit. La nivel macroeconomic avem 
un cadru instituţional şi reglementări care, în mare, sunt compatibile cu eco-
nomia de piaţă. La nivel microeconomic, îndeosebi datorită întârzierii procesu-
lui de privatizare, avem însă mecanisme, acţiuni şi componente care nu sunt 
tipice mecanismelor de piaţă. Între aceste două nivele apare inevitabil disfunc-
ţia realităţii, acest aparent haos, corupţia etc.” 

Guvernul Petre Român a încercat să adopte măsuri de restructurare şi 
retehnologizare a întreprinderilor de stat, reuşind doar transformarea lor în regii 
autonome sau în companii comerciale; lipsa unor programe clare, coerente, 
combinată cu liberalizarea preţurilor, au dus la puternice tensiuni inflaţioniste, 
în condiţiile în care, anual (cu câteva excepţii), declinul economiei s-a accentu-
at iar şomajul a crescut permanent sporind astfel costurile sociale ale tranziţiei. 
Măsurile adoptate au urmărit: descentralizarea economiei, privatizarea, încura-
jarea investiţiilor străine de capital, reîmproprietărirea ţăranilor (în limita a 10 ha 
de teren arabil de gospodărie). Celelalte guverne care au urmat până la alege-
rile din noiembrie 1996, Guvernul Stolojan şi Guvernul Văcăroiu, au preferat să 
încerce realizarea unei reforme graduale cu paşi mărunţi, în loc să aplice tera-
pia de şoc care ar fi expus, însă, populaţia unor eforturi deosebite. S-a neglijat 
crearea unor pieţe reale! 

Guvernele care au condus România după alegerile din noiembrie 1996 
au încercat să aplice o reformă accelerată, însoţită de restructurarea şi privati-
zarea companiilor de stat, aşa cum solicita FMI. Cu toate acestea, după mai 
mulţi ani de aplicare a măsurilor solicitate de FMI, declinul economic al Româ-
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niei s-a accentuat, iar deficitul bugetar şi cel al balanţei comerciale au crescut. 
Guvernele Victor Ciorbea şi Radu Vasile au fost preocupate de privatizarea 
marilor întreprinderi de stat, iar Guvernul Mugur Isărescu de reluarea creşterii 
economice. Pe ansamblul guvernării economice, Puterea instalată după 1996 
nu a reuşit să constituie germenii dezvoltării durabile pe care şi-a propus-o. 
Etapele parcurse în cei 12 ani de tranziţie de la planul centralizat la economia 
de piaţă au cuprins: liberalizarea preţurilor, dezvoltarea sectorului privat în pa-
ralel cu încercarea de restructurare şi privatizare a întreprinderilor de stat.  

Principala politică de stat promovată cu ardoare, aceea a fragmentării 
marilor combinate şi întreprinderi industriale în mai multe societăţi comerciale 
mici – pe principiul “divide et impera” (divizează şi stăpâneşte), s-a dovedit  a fi 
eronată, deşi s-a perseverat în aplicarea ei la sugestia principalelor organisme 
financiare internaţionale care au experimentat, fireşte, în dauna noastră,  acest 
tip de reformă în România. Politica “întâi privatizare, apoi restructurare” s-a do-
vedit nepotrivită, puţini investitori preferând întreprinderi falimentare, grevate în 
datorii. Guvernele Radu Vasile şi Mugur Isărescu, din perioada 1998–2000, au 
încercat să  realizeze redresarea cererii interne, concom itent cu consolidarea 
stabilităţii macroeconomice,  controlul inflaţiei şi al deficitului bugetar, prin apli-
carea unor politici fiscale şi monetare restrictive. “Macrostabilizarea” a fost 
principiul defectuos, aplicat timp de aproape un deceniu, prin care s-a încercat 
să se influenţeze politica economică generală. Din păcate, guvernele care au 
condus România în deceniul 1990-1999, nu au avut în centrul atenţiei reface-
rea economică a ţării, prin impulsul dat de evoluţiile pozitive din agricultură şi 
industrie, ci, au încercat să dirijeze evoluţia economică prin măsuri monetare şi 
fiscale, fără a stăpâni baza reală a transformărilor produse. Politicile econom i-
ce ar fi trebuit să cuprindă, aşa cum se obişnuieşte în toate statele Uniunii Eu-
ropene sau în statele central şi est-europene, o suită de măsuri pentru revigo-
rarea industriei  şi agriculturii autohtone. Fundamentul  pe care ar fi trebuit să 
se sprijine aceste politici, adică economia ţării, a fost intenţionat pierdut din ve-
dere.  

Pentru prima oară în istoria statului modern român, în ultimii 12 ani nu au 
fost administrate politici de creare a avuţiei naţionale, ci, politici de vindere, de 
împărţire, de partajare a acesteia, de spulberare a ei în cele patru vânturi, de 
echivalare a unor “forme fără fond” prin politici “macroeconomice”, care au ur-
mărit orice alte scopuri decât stimularea economiei propriu-zise… Rezultatele 
obţinute au fost pe măsura politicilor economice aplicate, politici care sunt 
esenţiale pentru dezvoltare şi care sunt aflate la baza construcţiei economico-
sociale. Când politicienii români vor înţelege rolul primordial al respectării pro-
prietăţii private şi al economiei în mecanismul existenţial individual, de grup şi 
naţional, atunci vom rezolva problemele tranziţiei. “Setul minimal de priorităţi” 
urmărite nu a avut nici o legătură cu politicile bazate pe stimularea economiei 
reale. A avut în schimb o strânsă legătură cu “macrostabilizarea” economică, 
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bazată pe mecanisme financiar-bancare, care au gâtuit economia reală şi în-
clinaţia spre investiţii a întreprinzătorilor. În felul acesta, mai mulţi ani la rând, 
în pofida tuturor promisiunilor făcute şi a angajamentelor luate, indicatorii eco-
nomici au înregistrat căderi semnificative, care situează România în rândul ul-
timelor state europene, din punctul de vedere al evoluţiilor economice, mai ales 
din industrie şi agricultură, sectoarele forte ale economiei oricărei ţări. 

În perioada 1990-2000, PIB a înregistrat următoarea evoluţie: o scădere 
cu 5,6% în 1990, cu 12,9% în 1991 şi cu 8,8% în 1992. În intervalul 1993-1996 
s-a produs o creştere a PIB cu 1,5% în 1993, cu 3,9% în 1994, cu 7,1% în 
1995 şi cu 3,9% în 1996, pentru ca în perioada 1997-2000 să se înregistreze o 
scădere cu 6,1% în 1997, cu 5,4% în 1998, cu 3,2% în 1999 şi o creştere cu 
1,6% în 2000. În 1998, PIB-ul reprezenta doar 78% din cel înregistrat în 1989. 
Media pe ţară a PIB pe locuitor în 1999 a fost de 3.180.400 lei. An de an, în 
perioada 1990-1993 şi apoi, în perioada 1996-1999, PIB-ul autohton a scăzut 
comparativ cu anul anterior. Singurii cinci ani în care PIB-ul a avut evoluţii pozi-
tive au fost 1993-1996 şi 2000. Pe ansamblu însă, aproape toate ramurile eco-
nomice au înregistrat scăderi accentuate, faţă de anul considerat cel mai de-
fectuos pe plan economic, al regimului comunist – 1989. Nimeni încă nu a avut 
curajul de a face un studiu cuprinzător al evoluţiei PIB-ului României în perioa-
da 1989-1999. S-ar desprinde concluzii foarte interesante… Un alt aspect ne-
gativ consemnat de evoluţia PIB-ului este diminuarea accentuată a ponderii 
industriei, construcţiilor şi agriculturii, singura creştere înregistrată fiind în do-
meniul serviciilor. 

Unul din puţinele aspecte pozitive înregistrate este legat de creşterea 
permanentă a ponderii sectorului privat în formarea PIB, ceea ce demonstrea-
ză că România a păşit definitiv pe calea economiei de piaţă. Un rezultat esen-
ţial al perioadei de tranziţie îl constituie dezvoltarea sectorului privat, aportul 
acestuia la formarea PIB ajungând la 62% în 1999, faţă de 16% în 1990. Struc-
tura PIB este diferită de aceea care caracterizează economia UE, dar se ob-
servă o anumită tendinţă de convergenţă: ponderea sectorului agricol în forma-
rea valorii adăugate brute a scăzut de la 20% la începutul anilor ‟90 la 15% în 
anul 1999; ponderea sectorului industrial a coborât sub pragul de 31%, în timp 
ce sectorul serviciilor şi construcţiilor contribuiau în anul 1999 cu 54% din va-
loarea adăugată brută (comparativ cu circa 70% în UE), cu 20% mai mult decât 
la începutul deceniului. Valoarea PIB în anul 2000 a fost de 725.000 miliarde 
de lei, care reprezintă cca 27 miliarde de dolari SUA. 

Ca sector important al economiei naţionale, industria realizează, în pof i-
da tranziţiei sinuoase pe care o parcurge, cca 40% din PIB. Numărul agenţilor 
economici cu activitate preponderent industrială, dintre care multe întreprinderi 
mici şi mijlocii, a fost în anul 2000 de cca 35.000, faţă de cca 2.200 în 1990. 
Câte 22% dintre aceştia se aflau repartizaţi în fiecare din următoarele grupe de 
ramuri: industria alimentară, a băuturilor şi tutunului; industria textilă, a confec-
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ţiilor, pielăriei şi încălţămintei; industria de prelucrare a lemnului şi de produce-
re a mobilei. 44% reprezintă restul industriei autohtone viabile!  

Exceptând Schiţa tranziţiei la economia de piaţă, elaborată încă din fe-
bruarie 1990 de acad. Tudorel Postolache împreună cu cei mai redutabili spe-
cialişti economişti autohtoni, dar de care nimeni n-a ţinut seamă la vremea res-
pectivă, România a fost frustată până în 1999, de  strategii naţionale şi sector i-
ale, capabile să-i orienteze pe investitorii români şi străini. Nimeni nu a cunos-
cut până la sfârşitul deceniului trecut perspectivele de menţinere, de lichidare, 
de reorientare sau de dezvoltare a producţiei diferitelor ramuri, subramuri sau 
grupe de produse, iar operatorii economici industriali au fost nevoiţi să ducă o 
politică de supravieţuire, fiecare pe cont propriu, care a accentuat dezorganiza-
rea şi degringolada sistemului economic. 

Principalele cauze care au limitat activitatea în industria prelucrătoare au 
fost cererea internă insuficientă, problemele financiare şi incertitudinile mediu-
lui economic. Reforma economică şi restructurarea au impus exigenţe majore 
sectoarelor de producţie puţin elastice şi energofage. Una din ramurile indus-
triale care au trecut cu bine prin avatarurile tranziţiei a fost industria aluminiului. 
La sfârşitul deceniului, secolului şi mileniului trecut, România realiza 35% din 
producţia de aluminiu a ţărilor din centrul şi din estul Europei (cu excepţia celor 
ex-sovietice), capacitatea sa de producţie de aluminiu primar  fiind de 174.000 
tone pe an, iar cea de procesare de 67.500 tone pe an. Ţara noastră rămâne 
cel mai important furnizor de aluminiu din zona central şi est-europeană, datori-
tă purităţii metalului, net superioară celei obţinute de alţi producători din regiu-
ne. România exportă cca 134.000 tone pe an, din care 122.000 tone de alum i-
niu procesat, cele mai importante destinaţii fiind pieţele din Italia, Grecia, Aus-
tria şi Franţa. Industria aluminiului este una din reuşitele economice ale reg i-
mului comunist şi a fost creată de acest regim. Singurul producător de aluminiu 
primar este ALRO Slatina, companie înregistrată la Bursa Metalelor din Lon-
dra, care are o cifră anuală de afaceri de 250-280 milioane de dolari SUA, pa-
tru mii de angajaţi şi exportă cca 70% din producţia sa. Cel mai important client 
al ALRO este ALPROM, tot din Slatina, singurul procesor de aluminiu de pe 
piaţa internă, cu o cifră anuală de afaceri de 50-60 milioane de dolari SUA. 
Aproximativ 50% din producţia ALPROM Slatina este exportată în 30 de ţări de 
pe şase continente! Grupul Marco a cumpărat cvasitotalitatea acţiunilor ALRO 
disponibile la vânzare la Bursa de Valori Bucureşti. 

Una din puţinele ramuri industriale în care ţara noastră posedă avantaj 
competitiv faţă de ramuri similare din UE este industria lemnului. La sfârşitul 
anului 1999, în industria lemnului îşi desfăşurau activitatea 4.350 de agenţi 
economici, din care 36% în sectorul de exploatare şi prelucrare primară şi 64% 
în sectorul de prelucrare superioară a lemnului (fabricarea de mobilier, articole 
sportive, creioane, chibrituri, instrumente muzicale etc.). Dintre aceştia, doar 
7% sunt cu capital majoritar de stat, iar 93% sunt firme înfiinţate după 1990. 
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Industria lemnului are asigurată, în proporţie de 95%, baza de materii prime din 
producţia autohtonă! Dar 80% din echipamente au o vechime de peste 20 de 
ani şi prezintă un grad înalt de uzură fizică şi morală. Acelaşi procent de 80%, 
dar din producţie, este exportat! Rata medie a profitului în aceste unităţi a scă-
zut de la 13,7% în 1989, la 0,3% în 1998! Raportat la anul de bază 1989, până 
la sfârşitul anului 1996, numărul de personal s-a redus cu 28%, iar până la 30 
iunie 1999, cu 43%. 

În România, dezvoltarea IMM cu capital privat reprezintă una dintre cele 
mai complexe situaţii de după 1989. După un început în forţă în 1990, libera 
iniţiativă s-a lovit de greutăţi tot mai mari, unele determinate de căderea gene-
rală a economiei, altele provocate şi întreţinute de numeroase deficienţe de 
ordin legislativ, instituţional şi financiar. În 1992 au fost înfiinţate Consiliul Naţi-
onal al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) şi Fun-
daţia “Centrul Român pentru IMM” (CRIMM) – ca persoană juridică apolitică, 
neguvernamentală, fără scop lucrativ, al cărui scop esenţial consta în promo-
varea, stimularea şi coordonarea politicii de dezvoltare a IMM, a comunicării şi 
cooperării cu instituţii  şi organizaţii române, străine şi internaţionale, care ur-
măresc dezvoltarea IMM. La 24 martie 1995 a avut loc prima Convenţie Naţio-
nală a IMM, reuniune organizată de CNIPMMR. Evoluţia controversată a secto-
rului arată că, la sfârşitul anului 2000, IMM se aflau într-o stare de criză, acu-
mulând numeroase probleme care le ameninţă nu numai dezvoltarea, ci însăşi 
supravieţuirea. Textul Legii nr. 133 din 1999 privind stimularea întreprinzătorilor 
privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM, care a cunoscut nenumărate var i-
ante iniţiale şi a fost discutat doi ani în Parlament, a fost practic inoperabil, încă 
doi ani, în special în ceea ce priveşte acordarea unor facilităţi fiscale pentru 
IMM. Conform Agendei 2000 – punctele de vedere ale Comisiei Europene în 
legătură cu solicitarea României de aderare la UE, IMM autohtone au dat do-
vadă de un anume dinamism, în special în sectoare ale industriei uşoare, pre-
cum industriile alimentară, textilă sau de mobilă. Productivitatea s-a îmbunătăţit 
constant, dar există rezerve din partea Comisiei Europene în ceea ce priveşte 
capacitatea IMM de a respecta legislaţia comunitară în domeniu. 

Potrivit noii legislaţii care facilitează înregistrarea şi autorizarea comerci-
anţilor, începând cu 16 iulie 2001, o firmă se poate înfiinţa, obţinând toate av i-
zele de la un birou unic,  în maximum 20 zile. Ordonanţa Guvernului nr. 76/24 
mai 2001, privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistra-
rea şi autorizarea funcţionării comercianţilor şi Hotărârea Guvernului nr. 625/13 
iulie 2001 stipulează modul în care se face înregistrarea funcţionării comerci-
anţilor. Practic, Ordonanţa nr. 76 precizează la art. 3 că “solicitarea înregistrării 
comerciantului se face la biroul unic din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie 
teritorială” şi că “solicitantul va completa o cerere de înregistrare tip – care este 
formular unic – şi pe baza acestuia se vor declanşa procedurile necesare pen-
tru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comerciantului”. Conform Hotărârii 
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de Guvern nr. 625, numărul avizelor necesare funcţionării s-a redus la cinci, iar 
autorităţile implicate – brigăzile de pompieri militari, direcţiile de sănătate publi-
că, autoritatea sanitar-veterinară, inspectoratele teritoriale de protecţie a me-
diului şi inspectoratele teritoriale de muncă – au desemnat oameni care lucrea-
ză efectiv la biroul unic şi care acordă aceste autorizaţii.  Până la 24 august 
2001, firmele şi-au putut majora capitalul social, până la 2 milioane de lei în 
cazul SRL şi 25 milioane în cazul SA şi SCA. Până la sfârşitul lunii iulie 2001, 
cca 188.000 de IMM nu-şi îndepliniseră obligaţia de majorare a capitalului so-
cial, ceea ce reprezintă mai mult de un sfert din totalul societăţilor înmatriculate 
la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. 

IMM sunt decapitalizate foarte mult, ceea ce înseamnă reducerea apre-
ciabilă  a cantităţii de materii prime şi materiale achiziţionate şi, implicit, a pro-
ducţiei şi volumului de vânzări. Statisticile arată că 80% din IMM şi-au redus 
substanţial activitatea în ultimii  doi ani sau sunt în stare de faliment. IMM nu se 
pot recapitaliza, în condiţiile în care cca 90% dintre ele nu-şi pot permite să 
contracteze credite de la bănci, deoarece dobânzile mari fac imposibilă ram-
bursarea la termen a creditelor. Scăderea activităţii IMM este determinată de: 
a) scăderea dramatică a puterii de cumpărare, atât a populaţiei, cât şi a agenţi-
lor economici, fapt ce reprezintă, în esenţă, un pericol major prin restrângerea 
consumului şi limitarea pieţelor; b) reducerea ofertei de bunuri şi servicii produ-
se în ţară. Creşterea numărului de şomeri din sectorul privat este o consecinţă 
directă a scăderii activităţii în sectorul IMM. Conducerile mai multor bănci co-
merciale, confruntate cu solicitările de credite din partea IMM, caută soluţii me-
nite să îmbine propriile interese (garanţia rambursării împrumuturilor şi a do-
bânzilor aferente) cu interesele IMM. În afară de faptul că majoritatea covârşi-
toare a cererilor de creditare (peste 90%) nu sunt corect întocmite, în special în 
partea de fundamentare a proiectelor de afaceri, băncile se află în situaţia de a 
nu fi recuperat o parte însemnată din creditele acordate în anii precedenţi. 

Abia în februarie 2001 au fost aprobate Normele metodologice de aplica-
re a Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiin-
ţarea şi dezvoltarea IMM. Conform acestor norme, IMM care îşi desfăşoară 
activitatea în sfera de bunuri materiale şi servicii se definesc în funcţie de nu-
mărul mediu scriptic anual de persoane, după cum urmează: până  la 9 salar i-
aţi – microîntreprinderi; între 10 şi 49 de angajaţi – întreprinderi mici; între 50 şi 
249 de angajaţi – întreprinderi mijlocii. Nu se încadrează în prevederile legii 
IMM societăţile bancare, cele de asigurare şi reasigurare, societăţile de adm i-
nistrare a fondurilor financiare şi mobiliare şi cele cu activitate exclusivă de 
comerţ exterior. De asemenea, nu beneficiază de facilităţile din Legea IMM 
(scutiri şi reduceri de impozite, de taxe vamale etc.) societăţile comerciale, ca-
re au ca acţionari sau asociaţi persoane juridice, care îndeplinesc cumulativ 
următoarele două condiţii: au peste 250 de angajaţi şi deţin peste 25% din ca-
pitalul social. Beneficiarele Legii nr. 133/1999 sunt IMM-urile care realizează o 
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cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 8 milioane de euro. Întreprinder i-
le atestă că se încadrează în categoria IMM prin: dovada privind numărul me-
diu scriptic anual de salariaţi, eliberată în condiţiile legii de către camera de 
muncă în a cărei rază teritorială activează întreprinderea respectivă (pe baza 
numărului mediu scriptic raportat în anul anterior), şi dovada privind cifra de 
afaceri anuală, eliberată de administraţia financiară în a cărei rază teritorială 
activează întreprinderea, pe baza datelor din bilanţul contabil al ultimului an 
fiscal încheiat.  

În cazul IMM-urilor înfiinţate în anul în curs, se ia în calcul, perioada cu-
prinsă  între data înfiinţării şi data eliberării respectivei dovezi, pe baza declara-
ţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al acestora. Pentru dovada 
privind cifra de afaceri se utilizează cursul de schimb al monedei euro din data 
de 31 decembrie a anului anterior, comunicat de BNR.  

Mediul de afaceri din România a fost în ultimii ani ostil pentru mulţi între-
prinzători mici şi mijlocii, care nu au supravieţuit fiscalităţii excesive, instabilităţii 
legislative şi rigorilor impuse de bănci pentru acordarea unui credit. Cele 
400.000 de IMM asigură acum 60% din PIB, deţin 25% din avuţia naţională şi 
contribuie cu 45% la cifra de afaceri a societăţilor româneşti. François Gontard, 
senior partner în cadrul firmei de consultanţă KPMG, declara la începutul lunii 
mai 2001 că nu există destulă iniţiativă din partea întreprinzătorilor mici şi mij-
locii din România, că nu numai banii lipsesc, ci şi starea de spirit şi suficienţi 
susţinători de proiecte, care să îşi asume riscuri şi să înceapă o afacere nouă. 
IMM-urile autohtone au nevoie de ajutor din partea statului pentru a se dezvol-
ta, dar este nevoie ca şi autorităţile locale, primăriile şi consiliile judeţene, să 
susţină iniţiativele private, asigurând un climat favorabil afacerilor. Ideal este ca 
orice întreprinzător să fie asistat de consultanţi specializaţi atât la înfiinţarea 
firmei, cât şi pe parcursul derulării afacerii, mai ales atunci când îşi construieşte 
strategia de bază sau când trebuie să convingă un bancher să îi susţină finan-
ciar proiectul de investiţii.  

Pentru îmbunătăţirea ofertei de servicii destinate sectorului IMM, în spe-
cial în domeniile în care nu există o ofertă corespunzătoare, a fost creată o re-
ţea de centre de consultanţă şi incubatoare de afaceri la nivel naţional, în ca-
drul cărora întreprinzătorii privaţi primesc asistenţă şi consultanţă, beneficiază 
de instruire în management şi marketing, de servicii la preţuri reduse şi chiar 
de spaţii de producţie şi  au la dispoziţie o bază de date cuprinzând oportunităţi 
de afaceri, oferte de achiziţii publice, informaţii despre târguri şi expoziţii, de-
spre servicii şi produse. Cu sprijin PHARE pot fi realizate şi alte puncte de in-
formare pentru promovarea cooperării între întreprinderi sau servicii de cerce-
tare-dezvoltare pentru IMM-urile care nu au puterea să îşi dezvolte aceste acti-
vităţi. Activitatea acestora trebuie să fie corelată cu obiectivele de creştere a 
competitivităţii externe şi a productivităţii interne, în raport cu toţi factorii de 
producţie. În acest sens, apreciem că este important să se urmărească: ampli-
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ficarea procesului de remodelare a capacităţii şi structurii producţiei industriale, 
inclusiv prin dezvoltarea şi stimularea cooperării cu parteneri din UE, pe fondul 
consolidării funcţionării economiei de piaţă, al instaurării unui climat concuren-
ţial; revitalizarea întreprinderilor mijlocii şi mari cu potenţial de competitivitate; 
secvenţializarea procesului de selecţie şi redimensionare a agenţilor economici 
angajaţi în procesul de restructurare, urmărind asigurarea condiţiilor normale 
de desfăşurare a activităţii pentru satisfacerea cererii interne aflată în creştere, 
precum şi pentru sporirea semnificativă a volumului şi eficienţei exportului de 
bunuri şi servicii; finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale 
din industrie; expunerea unităţilor industriale rămase în proprietate publică la 
forţele pieţei, în condiţiile întăririi disciplinei legislative din domeniul concurenţei 
(inclusiv prin intermediul Legii falimentului); restructurarea sectoarelor energo-
intensive, a celor  cu supracapacităţi, în sensul reducerii pierderilor şi al obţine-
rii de sporuri substanţiale de productivitate; stimularea promovării tehnologiilor 
care asigură reducerea consumurilor energetice; revigorarea şi valorificarea 
eficientă a potenţialului naţional de cercetare şi dezvoltare tehnologică, inclusiv 
a cercetării de firmă; creşterea potenţialului concurenţial prin promovarea alian-
ţelor strategice, a structurilor de tip holding şi a grupurilor economice de inte-
res, în scopul racordării industriei româneşti la procesul globalizării, inclusiv al 
dezvoltării exporturilor complexe; dezvoltarea accelerată, externalizarea şi 
specializarea serviciilor pentru producţie; creşterea în ritm susţinut a volumului 
şi eficienţei exportului, încurajând exportul produselor cu grad ridicat de prelu-
crare şi valoare adăugată mare; susţinerea prioritară, în limitele permise de 
cadrul reglementărilor internaţionale la care România este parte, a sectoarelor 
industriale pentru care piaţa mondială este în expansiune sau care sunt purtă-
toare de tehnologii de înaltă performanţă şi care reprezintă industrii imature în 
România; valorificarea poziţiei geografice a României, prin direcţionarea expor-
turilor şi către zonele învecinate, ce reprezintă pieţe de desfacere de maxim 
interes pentru ţara noastră. 

În vederea valorificării importantului potenţial de creştere economică şi 
de creare de locuri de muncă pe care îl are sectorul IMM se va urmări: acorda-
rea de facilităţi stimulative (garanţii pentru credite, subvenţionarea dobânzii, 
acordarea de granturi competitive); organizarea de centre de consultanţă şi 
training pentru pregătire antreprenorială, de parcuri tehnologice şi incubatoare 
de afaceri asistate de către stat, care să furnizeze servicii IMM-urilor, gratuit 
sau la preţuri reduse; sprijinirea participării IMM la proiectele bazate pe investi-
ţii publice sau realizate cu finanţare externă. 

După suprafaţa arabilă, România ocupă locul al cincilea între primele 20 
de ţări europene, iar după suprafaţa amenajată pentru irigat, locul al doilea. 
Terenurile agricole însumează 9,5 milioane ha. Dintre acestea, cca 3,2 (3,5 
după alte surse) milioane ha erau amenajate pentru irigaţii, înainte de 1989. În 
1998 – recunoscut ca an secetos – statul a subvenţionat sistemul de irigaţii cu 
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390 miliarde de lei (cca 40 milioane de dolari SUA). În 2001, suprafaţa irigată 
în întreaga ţară este de 160 mii ha, din totalul de 900 mii ha cât mai însumează 
suprafeţele pe care există sisteme de irigaţii funcţionale. Societatea Naţională 
de Îmbunătăţiri Funciare (SNIF) a investit în 2001, 88 miliarde de lei pentru re-
abilitarea sistemelor de irigaţii şi re-extinderea suprafeţelor amenajate (aceasta 
incluzând şi lucrări pentru impermeabilizarea canalelor de aducţiune). SNIF a 
primit în 2001 ca alocaţii de la bugetul de stat, 995 miliarde de lei, cu 225 mili-
oane mai mult faţă de anul 2000. În 2002, se estimează că agricultura va bene-
ficia de 1,4 milioane ha irigate, iar până în 2004 – de 2 milioane ha irigate. Nici 
o previziune nu a fost făcută, privind data când vom avea, din nou, 3,2 milioane 
ha irigate. 

Circa 4,6 milioane ha sunt păşuni, iar 600.000 ha sunt ocupate cu vii, li-
vezi, pepiniere viticole şi pomicole. Această bogăţie naturală deosebită, la care 
se adaugă priceperea recunoscută dintotdeauna a ţăranului român de a cultiva 
pământul, erau argumente solide pentru a susţine, după 1989, încrederea în 
şansa agriculturii de a deveni una dintre cele mai productive ramuri ale eco-
nomiei româneşti. Suprafaţa agricolă reprezintă 62% din suprafaţa totală a 
fondului funciar (faţă de 43% în Uniunea Europeană, de exemplu), alte 28% 
sunt ocupate de păduri şi terenuri cu vegetaţie forestieră, 4% – ape şi bălţi, 4% 
– construcţii, drumuri şi căi ferate şi 2% – alte suprafeţe. Raportând suprafaţa 
agricolă a ţării la numărul de locuitori, în România revin fiecărui locuitor 0,41 
ha, valoare superioară multor ţări europene şi aproape dublă faţă  de media 
europeană care este de doar 0,241 ha/locuitor. Din suprafaţa agricolă a ţării, 
39% este pământ arabil, 14% este ocupat de păşuni, 7% de fâneţe, 1% cu vii 
şi pepiniere viticole, 1% cu livezi şi pepiniere pomicole. Pe un locuitor, în Ro-
mânia revin 0,41 ha de teren arabil, iar în UE, 0,20 ha de teren arabil. Solurile 
de calitate ridicată (de exemplu, cernoziomul), au o pondere ridicată în totalul 
terenurilor arabile. După aptitudinea terenului pentru o anumită folosinţă agr i-
colă cu randament optim, încadrarea terenurilor agricole este următoarea:  

 
clasa I – 1%; clasa a III-a – 21%; clasa a V-a – 39%. 

clasa a II-a – 15%; clasa a IV-a – 24%  

 
România dispune de un potenţial arabil superior multor ţări europene. 

Predominantă este însă folosirea extensivă a pământului. După datele publica-
te de Institutul Naţional de Statistică referitoare la anul 1997, repartizarea su-
prafeţelor agricole pe principalele culturi a fost următoarea: 70% – cereale pen-
tru boabe, 12% – plante tehnice, 12% – plante de nutreţ, 3% – legume, 3% – 
teren necultivat. Datorită preţurilor prea mari ale lucrărilor agricole şi veniturilor 
mai mult decât modeste ale ţăranilor, numeroase terenuri arabile aparţinând 
ţăranilor au rămas necultivate! 
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La începutul mileniului al treilea, România este din nou considerată o 
ţară agrară, în care cca 42% din populaţia activă este ocupată în acest sector 
economic important. Ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 18 din 1991, 
privind restituirea suprafeţelor de pământ posesorilor acestora, până la limita a 
10 ha, România a devenit ţara cu agricultura cea mai fărâmiţată din Europa. 
Fărâmiţarea proprietăţilor este similară cu situaţia din perioada interbelică: 
71,2% din proprietăţi au între 0 şi 3 hectare şi doar 0,3% sunt mai mari de 10 
hectare. Legea nr. 18 a produs cea mai proastă structură agrară de după 1907. 
Prin Legea nr. 18 din 1991, mai mult de 70% din suprafaţa agricolă a ţării a fost 
împărţită în 3,1 milioane de gospodării, dintre care doar 28% au o suprafaţă de 
peste 3 ha. Structura fondului funciar agricol pe sectoare de proprietate se 
prezenta astfel la sfârşitul anului 1998: 70,6% – sectorul privat; 11,7% – 
sectorul de stat şi 17,7% sectorul public (deţinut de primării sau păşunile 
comunale). La sugestia impusă a Băncii Mondiale a fost lansată, încă din luna 
ianuarie 2000, privatizarea fostelor întreprinderi agricole de stat (IAS-uri), în 
condiţiile în care pe plan mondial procesul de concentrare a suprafeţelor 
arabile este în plin proces de desfăşurare (în landurile estice ale Germaniei, de 
pildă, există 3.000 de ferme a câte 1.000 ha, care realizează una din cele mai 
performante agriculturi din lume). Fărâmiţarea terenurilor, după aplicarea Legii 
nr. 18/1991 privind fondul funciar (o exploataţie agricolă ţărănească are în 
medie, 1,5 ha (după alte calcule 2,4 ha) şi lipsa de bani a proprietarilor acestor 
terenuri a făcut ca sistemul de irigaţii să nu poată fi folosit nici acolo unde mai 
funcţiona. Se apreciază că cca 80% din suprafaţa agricolă şi 27% din suprafaţa 
pădurilor sunt afectate de numeroşi factori care diminuează funcţiile acestor 
suprafeţe. Prin Hotărârea de Guvern nr. 81 din 1998, cca 3 mil. ha de teren 
arabil, cu soluri puternic degradate, au fost trecute în categoria de pajişti şi 
păduri. 

Principalele erori ale tranziţiei în agricultură apreciem că au fost liberali-
zarea preţurilor şi  privatizarea numai de dragul transferului de proprietate. 
Principalele efecte negative constatate au fost: a) diferenţele foarte mari între 
preţul producătorului agricol şi preţul cumpărătorului final (exemplu preţul grâu-
lui, lânii, uleiului etc.) prin crearea unor sisteme de intermediari care au mono-
polizat pieţele făcând ineficientă activitatea producătorilor agricoli; b) apariţia 
unor mărfuri şi  produse agricole falsificate, care pun în pericol viaţa consuma-
torilor; c) lipsa unui sistem avantajos de finanţare şi protejare a producătorilor 
agricoli. Pornind de la necesitatea eliminării cauzelor care au produs efectele 
prezentate mai sus, propunem dezvoltarea unei pieţe agricole organizate în 
România, piaţă care trebuie să prezinte interes şi protecţie pentru toţi partici-
panţii, prin asigurarea unui mediu competitiv şi onest. Prin crearea pieţei orga-
nizate se caută stabilirea unor relaţii reciproc avantajoase între producători, 
depozitari, comercianţi, consumatori finali, investitori. Setul de reguli care stă la 
baza pieţei organizate se referă la: perfecţionarea procesului de tranzacţiona-
re, protejarea participanţilor împotriva riscului, creditarea producătorilor etc. 
După părerea autorizată a profesorului universitar dr. Mihai Berca, fărâmiţarea 
agriculturii (cca 40 milioane de parcele), datorată aplicării Legii nr. 18/1991 
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constituie principala cauză a prăbuşirii producţiei vegetale şi animale, seconda-
tă de lipsa oricărui criteriu de educaţie agricolă şi rurală a viitorilor posesori de 
terenuri, fără nici o legătură cu ecologia, economia şi cultura satului, drastic 
vitregite de legea sus-menţionată. De asemenea, din numărul total de proprie-
tari, aproape jumătate nu se află în apropierea proprietăţii dobândite. Suprafaţa 
medie a unei exploataţii agrare individuale este de 2,4 ha, faţă de 16,6 ha – 
media UE (suprafaţa optimă, spun specialiştii, trebuie să fie mult mai mare). 
Gospodăria ţărănească se caracterizează prin autoconsum, iar câştigurile din 
vânzarea surplusului de produse sunt mici şi decimate de “foarfecele preţuri-
lor”, 50 – 60% din banii acumulaţi de ţărani din vânzarea produselor agricole 
fiind folosiţi de aceştia pentru plata impozitelor şi a taxelor. 

La începutul mileniului al treilea, mediul rural autohton oferă o imagine 
terifiantă: întoarcerea tineretului la ţară rămâne un vis, satele sunt supuse fe-
nomenului depopulării, au apa din fântâni infestată de pesticide sau alte sub-
stanţe poluante, îngrijirea sanitară este aproape inexistentă (doar 10% din nu-
mărul de paturi de spital se află în mediul rural), analfabetismul se adânceşte 
nestingherit, satul românesc se zbate în sărăcie şi subdezvoltare. Agricultura 
românească se află în cel mai mare impas din toate timpurile. Cea mai gravă 
secetă din ultimul secol a redus recolta de grâu din anul 2000 la cel mai scăzut 
nivel posibil (4,42 milioane tone). Creşterea producţiei agricole este redusă şi 
din cauza nivelului scăzut al subvenţiilor, dar şi al imposibilităţii financiare, pen-
tru cvasitotalitatea agricultorilor, de a încheia asigurări împotriva calamităţilor 
naturale pentru terenurile pe care le au în exploatare. Şansele realizării de in-
vestiţii în sistemele de irigaţie, achiziţionarea de noi soiuri de seminţe, diversifi-
carea culturilor sau chiar încheierea de asigurări pentru suprafeţele cultivate 
sunt extrem de reduse, în condiţiile în care 40% din populaţia ţării trăieşte cu 
mai puţin de 1 dolar SUA pe zi. Împrumuturile bancare către această ramură 
foarte importantă a economiei ţării, în care lucrează aproximativ 42% din popu-
laţia ţării, au devenit extrem de rare. În ultimii ani, România a devenit o mare 
piaţă de desfacere pentru produsele agricole ale ţărilor din UE şi aceasta pen-
tru că nu a mai putut asigura pe deplin consumul intern. Domeniul culturilor de 
câmp se caracterizează prin diminuarea accentuată a producţiilor medii şi re-
strângerea sortimentului de culturi. Acesta este motivul care a dus la creşterea 
intrărilor de produse străine şi la înrăutăţirea situaţiei economice a producător i-
lor români.  

O altă cauză este utilizarea de seminţe de slabă calitate pe mai mult de 
50% din suprafaţa cultivată, dar şi reducerea cantităţilor de îngrăşăminte şi de-
precierea continuă a fertilităţii solurilor. Sortimentul actual de soiuri şi hibrizi, 
din care 108 au fost creaţi în ultimii 5 ani, precum şi producerea de seminţe din 
verigile superioare ar putea duce la creşterea producţiilor medii şi a calităţii 
acestora. De asemenea, este nevoie de aplicarea îngrăşămintelor organice, 
sporirea dozelor de îngrăşăminte chimice şi folosirea culturilor leguminoase ca 
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mijloc de fixare a azotului din atmosferă. Trebuie modernizate tehnologiile de 
bază pentru aplicarea rezultatelor obţinute în cercetare, asigurate resursele 
economice, managementul şi creşterea nivelului de informare al producătorilor. 
Trebuie diversificate sistemele de lucrare a solului, tehnica semănatului şi me-
todele care ar putea duce la creşterea producţiei agricole, reducerea consumu-
lui de energie şi a cheltuielilor efectuate.  

Producătorii agricoli ar trebui să  fie consiliaţi mai mult în alegerea cultu-
rilor, soiurilor şi hibrizilor, astfel încât să se valorifice eficient cantităţile mai re-
duse de apă din sol din aceşti ultimi ani mai secetoşi. Pentru a facilita accesul 
producătorilor agricoli la procurarea echipamentelor tehnice ar trebui luate mă-
suri legislative privind împrumuturile pe termen lung, subvenţionarea unor do-
bânzi, acordarea unor prime de export şi asigurarea accesului la informaţii de 
ultimă oră în domeniile de interes agricol. Statul trebuie să sprijine înfiinţarea 
de societăţi private pentru efectuarea de service de specialitate sau a unor so-
cietăţi de leasing ca interfaţă  între producătorii agricoli şi constructorii de trac-
toare şi maşini agricole. Fărâmiţarea excesivă a terenurilor agricole, lipsa de 
resurse financiare pentru aplicarea unei reforme coerente, neclarificările asu-
pra proprietăţii terenurilor, lipsa unei tehnologii adecvate, sunt câteva dintre 
cauzele care au dus la scăderea drastică a producţiei din agricultură şi indus-
tria alimentară. La toate acestea se adaugă diminuarea cu 80% a numărului 
specialiştilor care lucrau în agricultură în 1989. 

Anul 2001 a ilustrat, din nou în agricultură, un anumit gen de imobilism. 
Printre problemele care nu şi-au găsit rezolvarea se numără: privatizarea foste-
lor IAS-uri şi procesul de concesionare a terenurilor agricole. Sunt societăţi ca-
re au rearendat terenul, societăţi care l-au abandonat. Sutele de miliarde de lei 
care nu au fost obţinuţi din redevenţe lipsesc de la Fondul de Dezvoltare al 
Agriculturii. Printre problemele rezolvate se numără: reducerea salariilor con-
ducerilor societăţilor din subordinea ministerului şi a cheltuielilor regiilor, sista-
rea exporturilor clandestine de oi gestante şi tăuraşi, precum şi a exportului de 
buşteni. Ministerul Agriculturii s-a implicat într-o serie de acţiuni de control pri-
vind jafurile din păduri şi verificarea respectării condiţiilor de comercializare a 
produselor agroalimentare. S-au luat o serie de măsuri privind subvenţionarea 
preţului la seminţe, acordarea ajutorului de 1 milion de lei producătorilor agr i-
coli, pentru fiecare hectar cultivat şi prevenirea febrei aftoase. Începând cu 
1 ianuarie 2002, se va renunţa în totalitate la subvenţionarea dobânzii la credi-
tele pentru agricultură, datorită faptului că devin operaţionale proiectul Băncii 
Mondiale şi Programul SAPARD al UE. Dar, Programul de ajustare structurală 
a agriculturii – ASAL, încheiat cu Banca Mondială, nu s-a desfăşurat conform 
aşteptărilor, principala problemă în aplicarea programului fiind incoerenţa me-
diului legislativ, precum şi întârzierea privatizării fostelor IAS-uri. Programul 
ASAL a fost finanţat de Banca Mondială printr-un împrumut în valoare de 350 
milioane de dolari SUA.  
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România nu are, la început de mileniu, un sistem agricol dinamic, iar 
programul de reformă în agricultură trebuie finalizat astfel încât să conducă la 
creşterea productivităţii în acest sector. Rezultatele restructurării agriculturii se 
vor face simţite pe termen lung, dacă se va respecta un calendar al reformei. 
Principalele elemente care pot duce la dezvoltarea agriculturii sunt: păstrarea 
liberalizării preţurilor şi a comerţului cu produse agricole; privatizarea fermelor 
de stat; transparenţa politicilor de subvenţionare a agriculturii. Trebuie 
încurajată dezvoltarea fermelor mici şi productive, prin intermediul unui sistem 
transparent de alocare a banilor, precizându-se beneficiarii şi încadrarea în 
resursele financiare disponibile. Este necesară colaborarea Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor (MAAP) cu producătorii privaţi din 
domeniu. În România există foarte multe exploataţii mici, ai căror proprietari 
depind de producţia realizată în acestea. Reducerea sau eliminarea sprijinului 
pentru aceste exploataţii ar crea o serioasă problemă socială. Trebuie aplicate 
programe care să conducă la creşterea productivităţii fermelor mici, programe 
care să cuprindă investiţii publice în infrastructura rurală (drumuri, alimentare 
cu apă, canalizare, sisteme de irigaţii) şi trebuie creat un sistem de creditare la 
nivel rural. MAAP îşi propune iniţierea unui program prin care să se finalizeze 
privatizarea fostelor IAS-uri, înfiinţarea exploataţiilor viabile economic, precum 
şi stimularea pieţei.  

Din 1990 până în prezent, parcul de utilaje agricole s-a diminuat an de 
an. Faţă de un necesar de 372.239 de tractoare, parcul dispune doar de 
160.036 de tractoare (din care doar 126.917 sunt în funcţiune), 80% din aces-
tea fiind uzate. În România, un tractor deserveşte 70-100 hectare, în timp ce, 
în ţările vestice unui tractor îi revin 12-15 hectare de teren arabil. Noi utilizăm 
tractoare de 65 cai putere, faţă de cele din producţia vestică de peste 160 cai 
putere. Un tractor are o bună perioadă de funcţionare 10 ani, dar românii lu-
crează pământul şi cu tractoare vechi de 30 ani. Parcul de combine numără 
27.654 unităţi, în timp ce necesarul este de 74.011 combine. Gradul de uzură 
al acestora atinge 80%. În România, o combină încearcă să facă faţă la 350 
hectare, pe când o combină din ţările vestice are o încărcătură medie de 70 
hectare.  

O primă grupă de măsuri se referă la aplicarea, în continuare, a Ordo-
nanţei de Guvern nr. 36/2000, prin care s-a instituit un sistem de facilităţi pen-
tru procurarea de tehnică agricolă, inclusiv a unui sistem de subvenţionare ca-
re să acopere cca un sfert din costurile tractoarelor şi maşinilor agricole. Alte 
subvenţii care se pot acorda producătorilor agricoli sunt pentru procurarea de 
motorină, de sămânţă selecţionată şi de îngrăşăminte, dat fiind faptul că utiliza-
rea mijloacelor mecanice şi performanţele lor sunt determinate, în mare măsu-
ră, de tehnologiile care se aplică. Trebuie să crească ponderea tractoarelor de 
mai mare capacitate, pentru a face faţă condiţiilor din diferite zone în care pre-
domină terenurile grele. Este nevoie, de asemenea, de crearea a două socie-
tăţi comerciale, una pentru vânzarea tractoarelor şi maşinilor agricole, iar a do-
ua pentru operaţiuni de leasing la produsele respective, ţinând cont de facilităţi-
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le acordate cumpărătorilor şi utilizatorilor. A treia grupă de măsuri se referă la 
crearea pieţelor agricole integrate, astfel încât producţiile să fie bine valorifica-
te, întrucât pe seama acestora se efectuează şi plăţile pentru maşinile agricole 
care sunt cumpărate şi folosite. 

Potrivit unui studiu al prof. Lazăr Traian, membru al Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice, în perioada 1990 – 1999, raportul dintre preţurile produselor 
agricole şi cele ale produselor industriale necesare agriculturii a fost din an în 
an tot mai disproporţionat. Astfel, creşterea preţurilor produselor agricole în 
1999, faţă de 1990 este de 44.795%, însemnând o creştere de 448 de ori. La 
produsele agricole vegetale creşterea de preţuri a fost de 531,4 ori, iar la pro-
dusele animaliere de 394,3 ori. Problema cea mai mare este că produsele in-
dustriale şi serviciile necesare agriculturii s-au scumpit în ritmuri mult mai rapi-
de, creându-se dezechilibre în aceste domenii. Indicele general al creşterii pre-
ţurilor produselor industriale era în 1999 de 110.531,4% faţă de 1990, repre-
zentând o creştere de 1.105,3 ori. La tractoare preţurile au crescut de 1.119,8 
ori, la piese de schimb de 1.193,4 ori, la îngrăşăminte chimice de 961,8 ori, la 
carburanţi şi lubrifianţi de 1.285,8 ori, iar la energie de 1.120,6 ori. În ţara noas-
tră, preţurile produselor agricole au evoluat mult mai disproporţionat, adică în 
defavoarea agriculturii. În condiţiile acestui dezechilibru între produsele agrico-
le şi preţurile produselor industriale, puterea de cumpărare a scăzut continuu. 
Pentru cumpărarea de produse industriale sunt necesare cantităţi din ce în ce 
mai mari de produse agricole. Dacă în 1990, pentru a cumpăra un tractor tre-
buia să fie vândute aproximativ 50 tone de grâu, în 1999, preţul utilajului repre-
zenta echivalentul a 120 tone de grâu. Un efect negativ determinat de acest 
dezechilibru constă în anihilarea valorii subvenţiilor pentru agricultură. Totalul 
creşterilor preţurilor produselor industriale pentru agricultură depăşeşte cu mult 
volumul subvenţiilor acordate de stat. 

Titlurile de proprietate asupra terenurilor, eliberate în baza Legii 
nr. 18/1991, trebuie înscrise în cartea funciară pentru ca, la nivelul întregii ţări, 
să existe o bază de date de înregistrare şi protecţie a drepturilor de proprietate 
asupra terenurilor. Numai că foarte multe măsurători efectuate nu sunt corecte, 
nu s-au făcut întotdeauna corespunzător şi unele informaţii înscrise în titluri nu 
corespund cu normele tehnice de cadastru, care au fost elaborate ulterior, prin 
Legea nr. 7/1996. În comisiile locale de punere în posesie au existat foarte 
puţini specialişti care să valideze măsurătorile efectuate pe teren din punct de 
vedere al încadrării în   limitele de precizie. De aici au rezultat diferenţe mari 
între titlurile de proprietate şi situaţia de fapt. Pe parcursul aplicării Legii nr. 
18/1991, oficiile de cadastru agricol din cadrul Ministerului Agriculturii s-au mai 
dotat, au apelat chiar la cadre tehnice din armată pentru efectuarea 
măsurătorilor, dar dacă Legea cadastrului ar fi fost adoptată imediat după 
Legea fondului funciar, ar fi putut fi evitate numeroase disfuncţii şi deficienţe. 
Pentru înscrierea titlurilor de proprietate existente în cartea funciară, conform 
art. 61 din Legea nr. 7/1996 este bine să fie folosită cât mai obiectiv experienţa 
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Oficiilor de Cadastru Agricol şi Organizarea Teritoriului Agricol (OCAOTA) 
judeţene şi al municipiului Bucureşti.  

Până în luna mai 2001 fuseseră retrocedate proprietarilor 8,2 milioane 
ha, reprezentând cca 80% din cele 10,2 milioane ha existente la nivel naţional. 
În schimb, procentajul retrocedărilor la păduri este mult mai mic, sub 30%, doar 
459 mii ha din totalul de 1,5 milioane ha, fiind retrocedate. Terenurile au fost 
returnate pe baza prevederilor din Legile nr. 18/1991 şi nr. 1/2000. Din cele 
10,2 milioane ha retrocedabile, peste 90% au fost validate prin Legea nr. 
189/1991, legea fiind aplicată la aproape 88% din suprafaţa totală retrocedată. 
Procedura juridică prevede mai întâi validarea cererii de retrocedare şi, ulterior, 
aplicarea punerii în posesie. 

Statisticile arată un grad mare de fărâmiţare a terenurilor, ceea ce îngre-
unează foarte mult aplicarea legii şi realizarea lucrărilor agricole. De aseme-
nea, a scăzut şi suprafaţa medie de teren agricol pe gospodărie: în 1930 acest 
indice era de 3,9 ha/gospodărie, iar în anul 2000 era de 2,4 ha pe gospodărie, în 
scădere cu aproape 40%. Ca termen de comparaţie, în Germania, suprafaţa 
medie de teren agricol care revine unei familii (ferme agricole) este de 30 ha. 
În luna iunie 2001, Guvernul a adoptat Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 1/2000, având în vedere faptul că în procesul de aplicare 
al acesteia au fost constatate unele deficienţe şi disfuncţionalităţi, care au dus 
la prelungirea perioadei necesare pentru punerea în posesie şi eliberarea titlu-
rilor de proprietate; prin modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar este 
obligatorie evaluarea terenurilor agricole situate în extravilan, care se scot din 
circuitul agricol definitiv sau temporar, în vederea calculării valorii taxelor res-
pective. 

La sfârşitul lunii iulie 2001 a fost deschisă oficial Agenţia SAPARD, a do-
ua după cea din Bulgaria, care a primit acreditarea din partea organismelor 
specializate ale UE. Din anul 2002, România urmează să beneficieze din par-
tea UE, în cadrul Programului SAPARD, de 153,2 milioane euro. Adăugând 
contribuţia anuală a statului român(cca 50 milioane euro) şi contribuţiile private 
pentru dezvoltarea agriculturii şi a infrastructurii rurale, s-ar putea obţine 309,2 
milioane euro.  România ocupă locul al doilea, după Polonia, ca resurse aloca-
te de UE prin acest program, care se va derula până  în 2006 şi va avea o va-
loare totală de 2.122,7 milioane euro (din care contribuţia UE reprezintă 
1.072,7 milioane euro, a României – 350 milioane euro şi a beneficiarilor privaţi 
– 700 milioane euro). Programul SAPARD, termen care provine de la denumi-
rea sa în limba engleză Special Accession Programme for Agriculture and Ru-
ral Development, este un instrument de asistenţă financiară nerambursabilă al 
UE pentru statele candidate la aderare; se adresează beneficiarilor privaţi, care 
au posibilitatea să contribuie cu o sumă reprezentând 50% din valoarea proiec-
tului pentru care vor să obţină fonduri. Autorităţile locale pot beneficia de finan-
ţarea integrală a proiectului, cu condiţia ca acesta să nu genereze venituri. Do-
cumentaţia privind investiţia pe care doresc solicitanţii să o realizeze cuprinde 
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un memoriu justificativ şi un plan de afaceri sau studiu de fezabilitate, elabora-
te după structură orientativă. Obiectivul prioritar al programului SAPARD îl 
constituie consolidarea cadrului necesar implementării măsurilor de preadera-
re, pentru o agricultură performantă, precum şi dezvoltarea durabilă a zonelor 
rurale în ţările candidate la UE. Dintre obiectivele mai importante cităm: sprijini-
rea reformei structurale în sectorul agricol, adoptarea legislaţiei comunitare re-
feritoare la Politica Agricolă Comună, finanţarea unor investiţii în exploataţii 
agricole sau pentru prelucrarea unor produse agricole, dezvoltarea şi îmbună-
tăţirea infrastructurii rurale, a managementului resurselor de apă sau împăduriri 
etc. Politica de dezvoltare rurală, urmăreşte: modernizarea şi articularea sec-
toarelor de producţie şi comercializare în conformitate cu standardele de calita-
te şi normele UE; consolidarea exploataţiilor agricole de dimensiuni optime şi 
diversificarea activităţilor complementare cu caracter nonagricol; dezvoltarea 
infrastructurii social-edilitare; acordarea de consultanţă şi instruirea producăto-
rilor agricoli, a proprietarilor de terenuri şi păduri.  

Măsurile de reformă în sectorul agricol trebuie să aibă în vedere securi-
tatea alimentaţiei populaţiei, precum şi modernizarea satului românesc, prin 
următoarele modalităţi: stimularea formării de exploataţii de dimensiuni optime 
(cca 20 ha), eficiente din punct de vedere economic, prin asociere, schimb şi 
cumpărare de teren, descurajându-se diviziunea proprietăţii sub o anumită limi-
tă; promovarea formelor asociative, de parteneriat, de integrare şi manageriat, 
pe baza competitivităţii şi a intereselor producătorilor agricoli, inclusiv practica-
rea arendării şi concesionării pe durată îndelungată, în scopul promovării pro-
gresului tehnic în producţia agricolă; adâncirea reformelor structurale, cu ac-
cent deosebit pe consolidarea exploataţiilor agricole, privatizarea societăţilor 
comerciale din mediul rural la care statul este majoritar; perfecţionarea cadrului 
legal şi instituţional pentru funcţionarea pieţelor agricole şi rurale esenţiale – 
piaţa produselor, a materiilor prime şi serviciilor pentru agricultură, piaţa credi-
tului şi cea funciară, sprijinirea dezvoltării infrastructurii necesare pentru funcţi-
onarea acestor pieţe; promovarea politicilor de produs vizând sprijinirea creşte-
rii eficienţei economice pe întregul lanţ de activitate agricolă, de la producţie 
până la comercializarea pe piaţa internă şi externă. 

S-au făcut paşi importanţi în adaptarea legislaţiei, normelor şi standarde-

lor pentru produsele alimentare, în conformitate cu cele aplicate în UE, iar 

aceste reglementări trebuie adoptate de Parlament şi puse în aplicare în cel 

mai scurt timp, după încheierea programului PHARE RO9704 din domeniul in-

dustriei alimentare. Obiectivul general al acestui program, finanţat de UE cu 

aproximativ 3,8 milioane de euro, a fost acela de a pregăti România pentru in-

tegrarea în structurile europene atât prin preluarea legislaţiei europene în do-

meniu, cât şi prin sprijinirea producătorilor români din industria alimentară pen-

tru adaptarea la noile condiţii concurenţiale de pe piaţa unică europeană. Pro-

gramul a avut două componente, respectiv PHARE RO9704.01 – "Sprijin pen-
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tru ministere şi alte instituţii publice pentru armonizarea standardelor alimenta-

re", realizat de firma Smits Engineering – Belgia şi finanţat cu 1,89 milioane de 

euro şi PHARE RO9704.02 – "Sprijin pentru întreprinderile din industria alimen-

tară", realizat de firmele BDPA – Franţa şi New Systems România, cărora li s-

au alocat 1,99 milioane de euro. În ceea ce priveşte primul proiect, s-au tradus 

153 de acte legislative ale UE din domeniul industriei alimentare, enumerate în 

Cartea Albă, privind pregătirea ţărilor candidate, ceea ce corespunde unui 

număr de 79 de acte legislative europene, transpuse în 25 de acte legislative 

româneşti. Domeniile vizate pentru armonizarea legislativă sunt: a) etichetarea, 

aditivii alimentari, solvenţii de extracţie, aromele alimentare, contaminanţii ali-

mentari; b) materialele în contact cu alimentele, igiena alimentelor, controlul 

oficial al alimentelor; c) alimentele ecologice, cele congelate rapid, alimentele 

speciale, noi sau tratate cu radiaţii ionizante; contaminarea radioactivă a ali-

mentelor; d) apă potabilă, apă minerală; e) miere, zahăr, lapte, sucuri de fructe, 

gemuri şi jeleuri de fructe; f) cafea şi cicoare, cacao şi ciocolată.  
Acquis-ul comunitar şi noua legislaţie în curs de elaborare, vizând securi-

tatea alimentară, reprezintă factori de calitate care nu se pot negocia, pentru 
care UE nu acceptă derogări şi, de aceea, trebuie preluaţi integral de statele 
candidate. Cartea Albă a UE privind securitatea pe lanţul alimentar uman şi 
animal, prevede trei priorităţi în domeniu: 1) crearea unei Autorităţi Europene 
pentru securitatea alimentelor, care va începe să funcţioneze din ianuarie 
2002; 2) abordarea integrată a lanţului alimentar, asigurându-se posibilitatea 
de a te întoarce pe acest lanţ şi a depista problemele apărute în cadrul unui 
sistem de alertă rapidă; 3) responsabilizarea operatorilor economici din întregul 
lanţ alimentar, astfel încât să se asigure acelaşi nivel de igienă şi securitate în 
toate statele membre. În politica alimentară europeană accentul s-a schimbat 
de la cantitate la calitate. Pentru România, ca de altfel pentru toate statele 
candidate, există obligativitatea de a controla operatorii  din domeniul alimentar 
asupra modului în care  respectă cerinţele europene. O altă realizare a primului 
proiect a constat în dotarea cu echipamente a cinci laboratoare la nivelul între-
gii ţări, precum şi a două laboratoare-pilot (la Cluj-Napoca şi Deva, care au be-
neficiat de instruire în problematica sistemelor de calitate ISO 17025, fiecare 
construindu-şi singur propriul sistem pentru a putea fi ulterior acreditat. În ceea 
ce priveşte recunoaşterea laboratoarelor româneşti la nivel european, între 
RENAR (organismul românesc unic de acreditare) şi European Accreditation a 
apărut o problemă tehnică: nu s-a semnat încă Memorandumul de Recunoaş-
tere Multilaterală şi, de aceea, deocamdată principala metodă folosită este co-
acreditarea între RENAR şi un organism din reţeaua europeană. Este nevoie 
ca în viitor să fie creată o reţea de laboratoare acreditate pentru controlul ali-
mentelor la nivel naţional, care să participe la teste internaţionale inter-
laboratoare, condiţie recomandată de standardele ISO 17025, care va deveni 
obligatorie peste doi ani.  
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În ceea ce priveşte proiectul PHARE RO 9704 02, acesta a ajutat produ-
cătorii şi operatorii economici din industria alimentară să înţeleagă aspectele 
armonizării legislaţiei, conţinutul normelor şi standardelor europene, organiza-
rea, procedurile, dimensiunea şi avantajele ce decurg din adaptarea la normele 
europene. Industria alimentară şi agricultura constituie pentru România avan-
taje comparative majore, care pot fi potenţate prin intermediul informaţiei. 
Aceasta a dus la crearea Centrului de Informaţii Tehnice "Calita", precum şi a 
unui nou centru de instruire în domeniu, la constituirea unei baze de date pen-
tru industria alimentară (care cuprinde legislaţie, diferite documente şi infor-
maţii economice pentru clienţii potenţiali) şi la crearea unei pagini pe internet 
unde operatorii din industria alimentară pot accesa informaţiile dorite. O atenţie 
deosebită a fost acordată pregătirii resurselor umane, în special perfecţionării 
managerilor din întreprinderile private româneşti implicaţi în controlul calităţii.  

Interesele financiare vitale ale statelor candidate la aderare şi ale UE 
sunt influenţate de şase domenii ale aquis-ului, care urmează să fie abordate 
în cadrul ultimei runde a procesului de negociere. Între aceste domenii, unul 
dintre cele mai importante este agricultura, unde sunt întâmpinate dificultăţi în 
adoptarea unor soluţii satisfăcătoare pentru regimul subvenţiilor acordate din 
bugetul UE. Agricultura, alături de politica de coeziune economică şi socială, 
este considerată de UE una dintre cele mai importante probleme, mai ales că 
se raportează în mod direct la costurile şi beneficiile extinderii, respectiv mini-
mizarea costurilor care urmează să fie suportate de bugetul UE şi maximizarea 
beneficiilor pentru viitoarele state membre.  

România este ţara în care agricultura deţine ponderea cea mai mare în 
ocuparea forţei de muncă (42%), în timp ce în celelalte state candidate această 
cifră se situează sub 20%. Încercând să răspundă la întrebarea “Ce politică 
agricolă trebuie să urmeze România?”, Dinu Gavrilescu, fost ministru al agri-
culturii şi Ioan Davidovici, de la Institutul de Economie Agrară al Academiei 
Române, sugerează următoarele două coordonate principale ale politicilor 
agricole şi de dezvoltare rurală: a) mutarea accentului de la politicile intervenţi-
oniste de stimulare directă a ofertei (subvenţii pentru reluarea ciclurilor anuale 
de producţie, reglementarea pieţelor prin politici de susţinere financiară a pro-
cesului de stabilizare a acestora, subvenţii pentru export etc.) la cele structura-
le, adică sprijinirea formării şi a funcţionării la parametrii de eficacitate a unor 
exploataţii agricole de dimensiuni medii prin intermediul mecanismelor pieţei, 
dezvoltarea cadrului instituţional şi a infrastructurii necesare funcţionării pieţe-
lor rurale şi finalizarea, cât mai urgentă, a privatizării unităţilor economice din 
mediul rural la care statul este majoritar; b) mutarea accentului de la politica 
exclusiv agricolă la o politică de dezvoltare rurală reală, în scopul facilitării 
ocupării în sectoare neagricole din mediul rural, în paralel cu reducerea ocupă-
rii în agricultură. 
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Transformarea esenţială a economiei româneşti în deceniul trecut a cre-
at premisele deschiderii sistemului socio-economic autarhic către restul lumii, 
în condiţiile noilor evoluţii ce se derulează pe plan european şi mondial. Com-
ponentele comerţului nostru exterior au înregistrat unele mutaţii notabile, pon-
derea lor în cadrul PIB crescând de la 20% în anul 1989, la 30% în anul 1999, 
în cazul exporturilor, respectiv de la 18% la 34%, în cazul importurilor. Ponde-
rea relaţiilor comerciale ale României cu UE a devenit majoritară, atât din punct 
de vedere al fluxurilor comerciale de mărfuri şi servicii, cât şi din cel al influxur i-
lor de investiţii străine. De exemplu, ponderea exporturilor către statele mem-
bre ale UE, în totalul exporturilor româneşti, a crescut de la 25% în anul 1989, 
la 65% în anul 1999, iar ponderea importurilor din UE reprezenta, în anul 1999, 
60% din totalul importurilor României, faţă de 13% în anul 1989. Ca urmare a 
politicilor de liberalizare comercială aplicate pe fondul unui sistem economic 
slab structurat a apărut dublul deficit – cel bugetar şi cel de cont curent. Defici-
tul de cont curent a avut ca sursă principală dezechilibrul balanţei comerciale. 
Deficitul bugetar a fost cauzat de creşterea nivelului cheltuielilor bugetare în 
condiţiile declinului economic, de deteriorarea capacităţii de colectare a venitu-
rilor, precum şi de insuficienta transparenţă a exerciţiilor bugetare, care au 
permis canalizarea ineficientă a resurselor financiare. Propunându-şi ca princi-
pală ancoră de redresare, controlul deficitului bugetar, autorităţile au promovat 
o fiscalitate severă. S-a demarat totodată procesul de aliniere a politicii fiscale 
la rigorile stabilite de UE şi organismele financiare internaţionale.     

În domeniul circulaţiei mărfurilor s-au adoptat acte normative semnifi-
cative, care transpun prevederile comunitare referitoare la produsele textile, 
detergenţi, produse din sticlă, aparate de uz casnic, produse cosmetice etc. 
Circa 85% din societăţile comerciale (pe acţiuni, cu răspundere limitată, în nu-
me colectiv), înmatriculate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului la înce-
putul anului 2001, desfăşurau activităţi în domeniul circulaţiei mărfurilor. Anal i-
zele întreprinse asupra comerţului reliefează poziţia marginală a României în 
acest sector economic important. Exportăm, în general, mult mai puţin decât 
ţările central şi est-europene (de cinci ori mai puţin decât Ungaria, de patru ori 
mai puţin decât Republica Cehă sau Slovacia, de două ori mai puţin decât Po-
lonia), iar faţă de alte ţări în curs de dezvoltare: de 21 ori mai puţin decât Tai-
wan-ul, de 13 ori mai puţin decât Malayezia, de 10 ori mai puţin decât Coreea 
de Sud. Două treimi din produsele româneşti au grad redus sau mediu de pre-
lucrare. Nici o politică în domeniul comerţului nu va putea fi eficientă dacă nu 
se va baza pe o puternică bază economică naţională. Reducerea deficitului 
balanţei comerciale – a celor cca 22 miliarde de dolari SUA, acumulaţi între 
1990-2000 – nu se va putea realiza decât treptat, o dată cu funcţionarea la pa-
rametrii normali a economiei autohtone. De asemenea, este important să se 
aibă în vedere gestionarea riguroasă a importurilor, inclusiv prin protejarea 
producătorilor naţionali şi stimularea acestora pentru a oferi bunuri economice 
competitive la export. Trebuie practicată o politică a comerţului flexibil, de 
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adaptare la condiţiile mediului intern şi extern, în spiritul acordurilor internaţio-
nale semnate de România. Ca urmare a aplicării unei politici comerciale nea-
decvate, determinată strâns de politicile economice, financiare şi monetare ur-
mate, principalele rezultate obţinute au fost: degradarea calitativă a structurii 
de export prin creşterea ponderii exporturilor de materii prime şi de produse 
inferior prelucrate; diminuarea eficienţei schimburilor comerciale ca urmare a 
scăderii preţurilor externe de export şi creşterii preţurilor la import; lipsa capaci-
tăţii României de a face faţă, pe termen mediu (3 – 5 ani), presiunii concurenţi-
ale de pe piaţa UE sau de pe piaţa mondială. 

Pe parcursul anilor de tranziţie, România nu a avut o politică comercială 
externă, care să-i apere interesele, adoptând prea uşor  liberalizări tarifare şi 
netarifare impuse de diverse tratate la care este parte, de exemplu: Tratatul 
privind acordul de comerţ liber al ţărilor din centrul Europei (CEFTA), Tratatul 
instituind o asociere între România, pe de o parte, şi ţările membre UE, pe de 
altă parte (Acordul European). S-a renunţat la politica de promovare şi stimula-
re a exporturilor (prin mecanismul garantării unor exporturi de către stat, practi-
carea unor dobânzi diferenţiate în favoarea producţiei de export etc.). S-a încu-
rajat în schimb, liberalizarea exportului de materii prime, descurajându-se ex-
portul de bunuri înalt prelucrate. A existat o scădere cantitativă a exporturilor, 
în paralel cu o scădere a valorii valutare încasate, din cauza deteriorării siste-
matice a structurii ofertei româneşti pe pieţele externe şi a devalorizării leului. 
Devalorizarea monedei naţionale a ieftinit în permanenţă exporturile (ceea ce 
ar fi trebuit să fie o măsură benefică în condiţiile funcţionării normale a econo-
miei româneşti) şi a scumpit importurile. Stimularea exporturilor a fost conside-
rată în anul 2000, de către Guvernul Mugur Isărescu, singura şansă de a de-
păşi actuala stare de criză economică şi de a face faţă criteriilor ambiţioase pe 
care le presupune integrarea în comunitatea statelor membre ale UE. 

În ultimii ani, România a devenit o piaţă de desfacere pentru mărfuri de o 
calitate îndoielnică în multe cazuri. “Unul din motivele căderii exporturilor este 
tentaţia comisionului de import. Managerii firmelor de stat au importat în ultimii 
ani utilaje nefolositoare ce puteau fi fabricate şi în ţară, doar pentru a încasa 
comisionul pentru operaţiuni de import…Revine generaţiilor viitoare datoria să 
recupereze deficitul de peste 22 miliarde de dolari SUA, dacă balanţa comerci-
ală nu va mai acumula şi alte noi deficite” – spunea Mihai Ionescu, preşedinte-
le Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din România. Dintr-o 
ţară industrial-agrară, exportatoare de produse agroalimentare, România a de-
venit o piaţă de desfacere pentru produsele alimentare ale ţărilor central şi 
vest-europene. Volumul de alimente importate trece de 60% din total importuri. 

În intervalul 1990-1999 importurile au cumulat peste 80 miliarde de dolari 
SUA, iar exporturile – 58 miliarde de dolari SUA. Deficitul balanţei comerciale 
în 1999 a fost de cca 2 miliarde de dolari SUA şi a depăşit “cota de alarmă”, 
exporturile fiind cu 40% mai scăzute decât importurile. Deficitul cumulat al ba-
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lanţei comerciale în perioada 1990-2000 a fost produs de erorile majore ale 
actului de guvernare în România, în toată această perioadă. Deficitul este şi 
urmarea liberalizării şi restructurării economiei, deprecierii accentuate a mone-
dei naţionale, nefolosirii adecvate a instrumentelor tarifare şi netarifare permise 
de cadrul juridic acceptat pe plan internaţional. La aceste cauze se adaugă şi 
proliferarea fenomenelor de evaziune fiscală, vamală şi valutară, a corupţiei şi 
contrabandei, ceea ce a accentuat stările negative menţionate. Deficitul co-
mercial cu ţările UE este determinat, de exemplu, de trei grupe de produse, 
unde importăm mai mult decât exportăm: maşini, aparate şi echipamente elec-
trice; produse ale industriei chimice; alimente, băuturi, tutun.  

La sfârşitul anului 2000, exporturile au depăşit 10 miliarde de dolari SUA, 
fiind pentru prima dată în istoria României când se atinge acest prag. Creşte-
rea exporturilor româneşti s-a realizat în principal cu ţările membre CEFTA, 
ţările membre UE, precum şi cu Turcia, adică acele ţări cu care România are 
acorduri de liber schimb, ceea ce demonstrează rolul creator de comerţ al 
acestor acorduri. Oamenii de afaceri români şi-au orientat producţia spre pieţe-
le externe, ceea ce înseamnă o schimbare de mentalitate, având în vedere că, 
pentru a exporta, trebuie să îndeplineşti trei cerinţe – calitatea, promptitudinea 
şi respectarea termenelor de livrare. În aceste condiţii, sunt perspective ca, în 
condiţii de funcţionare cvasi-normală a economiei româneşti, exporturile să 
atingă nivelul de 13 miliarde de dolari SUA pe an. Două treimi aproape, din ex-
porturile României au ca ţintă, aşa cum am mai menţionat,  UE. Câştigarea 
pieţelor tradiţionale, dintre care o mare parte sunt de risc, nu se poate face în-
să, fără a se avea în vedere garanţia statului, lucru imposibil în condiţiile în ca-
re nu are loc o capitalizare semnificativă a Băncii de Export-Import 
(EXIMBANK). Anul 2000 a fost primul an în care exportul de materii primare şi 
cel de resurse umane a depăşit 50% din valoarea totală a exporturilor româ-
neşti. Continuarea unor astfel de practici nu poate garanta atingerea obiective-
lor de integrare în UE, întrucât cu export de buşteni, animale vii şi piei crude nu 
putem să obţinem competitivitate pe pieţele externe. Pentru a avea într-adevăr 
ce exporta trebuie demarat programul de încurajare a investiţiilor în economie. 

Cel mai mare partener comercial al României este în prezent Uniunea 
Europeană, cu o pondere de 84% în comerţul exterior românesc. Suntem de 
acord cu  opinia exprimată de Mihai Ionescu, conform căreia analiza structura-
lă a exporturilor ţării noastre pe ultimii zece ani, demonstrează că în relaţia cu 
UE nu am depăşit stadiul de colonie economică. Din 6,6 miliarde de dolari 
SUA, valoarea mărfurilor exportate în UE, peste 90% reprezintă exportul de 
produse prelucrate în sistem lohn (4,9 miliarde de dolari SUA), plus exportul de 
materii prime (1 miliard de dolari SUA). 95% din confecţiile textile şi 98% din 
încălţămintea exportată este produsă în sistem lohn. Faţă de anul 1992, an an-
terior încheierii acordului de comerţ liber cu UE, schimburile comerciale bilate-
rale au crescut de cca trei ori. Exporturile româneşti în UE au atins în anul 
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2000, 6,6 miliarde de dolari SUA, cu 1 miliard de dolari SUA mai mult decât în 
1999, ceea ce reprezintă o creştere de 19%. Totodată, în anul 2000, importur i-
le din UE au totalizat 7,4 miliarde de dolari SUA, faţă de 6,3 miliarde de dolari 
SUA în 1999. Deficitul comercial în  relaţiile cu statele membre UE se menţine 
relativ ridicat, dar acest lucru se explică prin aceea că România are nevoie în 
perioada de tranziţie de intrări de tehnologie din partea unor parteneri europeni 
tradiţionali. Astfel, pe primul loc în  categoria mărfurilor importate se află maşi-
nile şi echipamentele (28,2%), urmate de textile şi îmbrăcăminte (24,3%), pro-
duse chimice (9,3%) şi produse siderurgice (5,8%). Chiar dacă textilele şi îm-
brăcămintea ocupă primul loc în  clasamentul mărfurilor exportate în  UE, cu 
34,3% din total, pe locurile următoare se situează maşinile şi echipamentele 
(16,2%), produsele siderurgice (12,3%), încălţămintea (11,6%) şi mobila 
(6,5%). Această structură reflectă faptul că România este o ţară ale cărei livrări 
la extern se orientează încă spre produse cu consum mare de energie, nu spre 
ramuri de vârf şi tehnologie, chiar dacă industria textilă şi de îmbrăcăminte din 
România nu face doar operaţiuni clasice de export-import, ci, lucrează în mare 
parte în lohn, cu materie primă adusă de parteneri externi, iar valoarea adău-
gată a exporturilor este relativ mică în  aceste ramuri (practic este un export de 
resurse umane).  

Exportăm deci, către UE, următoarele grupe de produse: textile şi artico-
le din textile, metale şi articole din metal, mobilă şi aparatură de iluminat, pro-
duse chimice, articole din piatră, ipsos, ciment. Cele mai bune performanţe de 
competitivitate le înregistrează materialele şi produsele metalice, materialele 
de construcţii, articolele de încălţăminte, iar cele mai slabe performanţe: maşi-
nile şi aparatele electrice, materialele plastice şi din cauciuc, hârtia şi articolele 
din hârtie. Produsele care utilizează în mod intensiv forţa de muncă (tricotaje, 
confecţii, mobilă, încălţăminte) reprezintă cel mai dinamic segment al exportu-
lui românesc către UE. Îmbunătăţirea structurii exporturilor depinde însă de 
structura producţiei, de efortul de restructurare din economia românească. Mai 
mult de o treime din exporturile româneşti în UE merg pe piaţa Germaniei, ce-
ea ce conferă acestei pieţe un rol de primă importanţă nu numai în relaţiile bila-
terale, dar şi în cele multilaterale, în cadrul grupării integraţioniste UE. Cu alte 
cuvinte, de exporturile efectuate de România în Germania depind într-o măsu-
ră importantă producţia, gradul de ocupare şi nivelul tehnologic al multor sec-
toare ale economiei româneşti. Relaţiile cu această ţară pot constitui pentru 
România un important factor de susţinere  a creşterii economice în diferite do-
menii. Pe primul loc ca importanţă, la importul de mărfuri al României din UE, 
se află Germania. 

În contextul creat de admiterea României în rândul ţărilor central şi est 
europene candidate la aderarea la UE, a continuat să avanseze liberalizarea 
comerţului nostru. Ca membru al CEFTA, ţara noastră a continuat să reducă 
tarifele şi taxele de import la produse provenind din ţările central europene, de 
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multe ori în detrimentul comercializării produselor autohtone. Este necesar ca 
şi în 2002, România să continue procesul de liberalizare a comerţului exterior 
în contextul pregătirii aderării la UE, prin negocieri suplimentare în domeniul 
comerţului cu produse agricole. Pentru ca aceste negocieri să devină profitab i-
le este necesară elaborarea unei politici agricole armonizată cu practica euro-
peană în domeniu. UE acordă sprijin intern pentru producţia agricolă, precum 
şi subvenţii la export, iar România are dreptul de a ajuta financiar producătorii 
şi exportatorii săi, pentru că a negociat în cadrul OMC posibilitatea de a acorda 
astfel de stimulente. Este însă necesar un cadru legislativ pentru organizarea 
pieţei interne a produselor agricole, precum şi o orientare corespunzătoare a 
producţiei. În intervalul 2001 – 2004 trebuie căutată deschiderea de noi pieţe 
pentru produsele româneşti, prin negocierea unor acorduri de liber schimb cu 
Lituania, Letonia, Estonia, Israel, Croaţia, Macedonia, Maroc, Tunisia, Egipt, 
luându-se în considerare, în primul rând, pregătirea integrării europene.  

Exporturile au atins în 2000, 10,3 miliarde de dolari SUA, în creştere cu 
21,9% faţă  de 1999, când au fost de 8,5 miliarde de dolari SUA. În acelaşi 
timp, importurile au însumat 13 miliarde de dolari SUA, cu 25,6% mai mult faţă 
de 1999. Media lunară la export a atins cel mai mare nivel de după 1989, de 
864 milioane de dolari SUA, în timp ce media lunară la import a depăşit 1 mili-
ard de dolari SUA, cu un vârf în luna noiembrie 2000, datorat importurilor de 
resurse energetice. Deficitul comercial în anul 2000 a fost de 2,6 miliarde de 
dolari SUA, faţă de numai 1,8 miliarde de dolari SUA în 1999. Pe ramuri, cele 
mai mari exporturi s-au realizat în industria textilă şi a confecţiilor (24%), indus-
tria metalurgică, a construcţiilor metalice şi a produselor din metal (17%), pre-
cum şi industria de prelucrare a lemnului şi industria mobilei (10%). La impor-
turi, ponderea este deţinută de grupa de maşini şi dispozitive mecanice, apara-
te şi echipamente electrice (25%), urmată de textile, confecţii, pielărie şi încăl-
ţăminte (21%) şi de produsele minerale (14%). 74 – 77% din exporturile româ-
neşti au provenit din sfera ramurilor industriale energointensive şi vânzarea 
forţei de muncă din industria textilă. Pe piaţa externă, acest tip de export atinge 
doar 15% din total exporturi.  

Volumul schimburilor comerciale derulate de România în cursul anului 
2000 a fost de cca 22,5 miliarde de dolari SUA, cu un nivel istoric al exporturi-
lor de peste 10 miliarde de dolari SUA, aşa cum am mai menţionat. Primul se-
mestru al anului 2001 s-a încheiat cu un deficit comercial de 2,05 miliarde de 
dolari SUA, dublu faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2000. Im-
porturile au cunoscut în aceeaşi perioadă o creştere puternică, de cca 30%, 
ajungând la 7,7 miliarde de dolari SUA. Potrivit datelor publicate de Institutul 
Naţional de Statistică pentru primele 5 luni din 2001, grosul deficitului comerci-
al al României provine din relaţiile cu Federaţia Rusă, o piaţă considerată pier-
dută, unde am exportat mărfuri numai de 33 milioane de dolari SUA şi am im-
portat de peste 600 milioane de dolari SUA, în special gaze naturale. Tot în 
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această perioadă, deficitele comerciale înregistrate de România cu ţările UE 
sunt de 370 milioane de dolari SUA, iar cu ţările CEFTA – de cca 250 milioane 
de dolari SUA. Ca urmare a situaţiei mai sus-enunţate, Guvernul a aprobat în 
cursul lunii august 2001, Programul pentru diminuarea importurilor şi creşterea 
exporturilor. Principalele măsuri propuse pentru diminuarea importurilor sunt: 
examinarea detaliată a volumului, structurii şi preţurilor produselor importate, în 
scopul determinării factorilor care au condus la o rată mai înaltă a importurilor 
faţă de exporturi; reexaminarea facilităţilor la import în vigoare şi a modului în 
care acestea sunt aplicate; utilizarea “mai atentă” a fondurilor bugetare, astfel 
încât achiziţiile aprobate pentru investiţii şi dotări să se orienteze cu prioritate 
spre produsele româneşti; stoparea importului de mărfuri alimentare şi neali-
mentare care nu se încadrează în normele igienico-sanitare de protecţie a 
consumatorilor, de etichetare în limba română, de ambalare şi conservare, de 
respectare a termenelor de valabilitate pentru comercializare şi consum; depis-
tarea contrafacerii produselor; instituirea unui sistem de supraveghere a unor 
categorii de importuri pe bază de certificate de import. 

Principalele măsuri pentru stimularea exporturilor propuse în program 
sunt: reducerea pe termen scurt a deficitului balanţelor comerciale şi echilibra-
rea schimburilor pe termen mediu şi lung; accelerarea certificării calităţii pentru 
principalele produse destinate exportului conform normelor europene şi inter-
naţionale; realizarea dezvoltării economice prin stimularea exporturilor de pro-
duse, pachete de produse şi servicii cu valoare adăugată ridicată şi prin descu-
rajarea livrărilor de materii prime, materiale şi produse cu grad redus de prelu-
crare; dezvoltarea accelerată a exporturilor de produse şi servicii de tehnica 
informaţiei; elaborarea de strategii pe termen scurt şi mediu pentru creşterea 
contribuţiei serviciilor la diminuarea deficitului contului curent; recuperarea unor 
creanţe sau pierderi înregistrate în relaţiile comerciale cu ţările aflate în zone 
conflictuale şi susţinerea participării exportatorilor români la refacerea acestor 
zone. 

Adoptarea de către statul roman a acquis-ului comunitar privind politica 
comercială, în perspectiva aderării la UE, va conduce la reducerea taxelor va-
male medii practicate, de la 38,2% la 9,4% în cazul produselor agricole şi de la 
15,6% la 4,2% la produsele industriale. Principalele măsuri pentru alinierea 
României la politica comercială a UE sunt eliminarea completă a taxelor vama-
le – prin reciprocitate cu UE, adoptarea de către statul român a tarifului vamal 
practicat de comunitatea europeană, precum şi aderarea României la acordur i-
le de preferinţe vamale încheiate de UE cu statele în tranziţie. Ţara noastră a 
redus cu 80%, începând cu 1 ianuarie 2001, taxele vamale la importurile de 
produse din ţările membre ale UE, AELS şi CEFTA, cu excepţia produselor 
agricole. Taxele vamale care se mai aplică reprezintă 20% din taxa vamală de 
bază, noile taxe fiind publicate în Ghidul pentru utilizarea tarifului vamal de im-
port al României. Reducerile de taxe vamale se aplică şi pentru importurile din 
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Turcia şi Republica Moldova, state cu care România are semnate, de aseme-
nea, acorduri de liber schimb. Acordurile încheiate de ţara noastră cu organiza-
ţiile europene menţionate, prevăd diminuarea, până la eliminare, a taxelor va-
male. Anul 2001  a fost ultimul an în care s-au mai menţinut taxele vamale la 
importurile de produse industriale, cu excepţia autovehiculelor. 

Comerţul cu produse industriale este complet liberalizat, începând cu da-
ta de 1  ianuarie 2002, în relaţiile cu statele cu care România are înche iate 
acorduri de liber schimb. Ţările membre UE, precum şi cele care fac parte din 
AELS au eliminat taxele vamale pentru importurile din România încă din 1997. 
De altfel, 76% din comerţul exterior al României se derulează cu ţări cu care au 
fost semnate acorduri de liber schimb. În comparaţie cu 1999, exporturile Ro-
mâniei spre ţările care fac parte din CEFTA, au crescut cu 53% în anul 2000, 
iar spre ţările membre UE, cu 18%. Ca urmare a acordului de liber schimb cu 
Israelul, taxele vamale aplicate de ţara noastră importurilor de produse din 
această ţară sunt de 20%. Cu toate acestea, volumul exporturilor israeliene 
spre România a scăzut, în 1999, la 84,1 milioane de dolari SUA, faţă de 139,9 
milioane de dolari SUA, înregistraţi în 1998. Scăderea a fost cauzată de greu-
tăţile economice din România şi de concurenţa vest-europeană. 

România are o poziţie strategică importantă, la întretăierea principalelor 
rute ce leagă vestul Europei de Marea Neagră şi Orientul Mijlociu sau Marea 
Baltică de Peninsula Balcanică şi bazinul mediteranean. Munţii Carpaţi sunt 
traversaţi de zece linii de cale ferată. Orientarea generală a liniilor este influen-
ţată de aşezarea Capitalei în sud-estul ţării, către care converg principalele tra-
see. Bucureştiul este cel mai mare centru feroviar al ţării, din care pornesc opt 
linii magistrale, cele mai multe legându-se cu traseele internaţionale. Infrastruc-
tura reţelelor autohtone de comunicaţie, bine constituită, nu este modernizată 
la nivelul standardelor actuale. Investiţiile în sectorul de transporturi au fost de 
10% din totalul investiţiilor publice, mult mai puţin decât ceea ce se obişnuieşte 
în ţările dezvoltate. Până la sfârşitul anilor „70, ponderea cea mai mare a reve-
nit transportului feroviar, apoi ponderea s-a deplasat spre transportul fluvial şi 
maritim, prin construcţia noului port Constanţa, a canalului Dunăre-Marea 
Neagră, creşterea capacităţii flotei maritime şi începerea construcţiei canalului 
Bucureşti-Dunăre. În anii „80, transportului fluvial şi maritim i-au fost alocate 
peste 50% din fonduri, în timp ce transportului feroviar i-au revenit 27%. După 
1990, multe lucrări au fost întrerupte din lipsă de resurse financiare, în sectorul 
maritim neefectuându-se, de exemplu, nici o investiţie. 

Transporturile pe şosele şi calea ferată acoperă 95% din transportul de 
călători şi de mărfuri. Principalele drumuri naţionale urmează în general traseul 
liniilor de cale ferată şi reciproc. Reţeaua de căi ferate măsoară un total de cca 
11.400 km, din care o treime sunt electrificaţi. Reţeaua de şosele totalizează 
73.000 km, din care doar 17.700 km sunt modernizaţi. Densitatea medie este 
de cca 31 km de şosea la o suprafaţă de 100 km
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. Ca şi în sistemul căilor fera-
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te, nodul rutier principal este tot capitala ţării, de unde se desprind drumurile 
care străbat teritoriul României spre toate punctele cardinale, unele 
continuându-se în mari artere rutiere europene. Aşa este "Europa 60" de la 
Hamburg, prin Oradea şi Bucureşti până la Constanţa.  

Navigaţia fluvială majoră se practică pe Dunăre. În aval de Brăila, până 
la vărsare, pe porţiunea numită ''Dunărea maritimă'' pot naviga vase cu pescaj 
de peste 7 m. Pe ''Dunărea fluvială'' (în amonte de Brăila) circulă vase cu tonaj 
mai mic şi cu pescaj de până la 2 – 2,5 m. Prin construirea Canalului Dunăre – 
Marea Neagră şi prin darea în folosinţă a Canalului Dunăre – Main – Rin s-a 
creat o cale fluvială de mare însemnătate europeană, care leagă Marea Nordu-
lui de Marea Neagră. Prin realizarea sistemelor hidroenergetice şi de navigaţie 
Porţile de Fier I şi II, care cuprind câte un sistem dublu de ecluze, s-a putut fa-
cilita intensificarea traficului fluvial pe Dunăre.  

Se are în vedere modernizarea legăturilor terestre, aeriene şi maritime 
ale ţării.  

Urmează a fi construite treisprezece autostrăzi, cu o lungime totală de 
3.000 km, trasee feroviare însumând încă 1.200 km, poduri peste Dunăre şi 
Prut, precum şi patru noi aeroporturi, la Braşov, Galaţi, Alba Iulia, Bistriţa. Lini i-
le de cale ferată vor permite circulaţia trenurilor de mare viteză. Teritoriul Ro-
mâniei este traversat de mai multe coridoare paneuropene: Dunărea şi Canalul 
Rin – Main – Dunăre, magistrale feroviare, autostrada din partea de vest a ţării 
şi ruta Bucureşti – Chişinău – Kiev. Aflat şi acesta în tranziţie spre economia 
de piaţă, sectorul transporturilor prezintă numeroase dificultăţi, atât la transpor-
tul de călători, cât şi la cel de mărfuri, atât pe căile rutiere, cât şi fluviale, mari-
time sau aeriene. Traficul de vârf are loc în trimestrul al III-lea, în timp ce activi-
tatea cea mai redusă în transporturi se înregistrează în trimestrul I. 

Ţara noastră posedă doar 113 km de autostradă, spre deosebire de Po-
lonia, care are 258 m, Bulgaria – 314 km, Ungaria – 365 km şi Cehia – 423 km. 
La începutul anului 2000, numărul operatorilor de transport public era de cca 
25.000 pentru transportul naţional de marfă şi călători şi de cca 4.000 pentru 
transportul internaţional. Transportul naţional de marfă se execută în cea mai 
mare parte cu autocamioane (cca 90%), acestea fiind utilizate în cea mai mare 
parte la transporturi la distanţă mare – transporturile interurbane. Participarea 
privată  s-a ridicat la cca 55% la indicatorul tone transportate şi la cca 68% la 
tone pe km, nivel menţinut aproape constant în ultimii doi ani. Dotarea cu mij-
loace auto pentru transportul de călători este inegală în principalele oraşe ale 
ţării: în timp ce media pe ţară este de 18 troleibuze la 100.000 de  locuitori, în 
Braşov se înregistrează 42 de troleibuze, iar în Satu Mare doar 3 troleibuze la 
100.000 de locuitori. De asemenea, media pe ţară este de 10 troleibuze la 10 
km linie (1 troleibuz pe km linie), în timp ce în Bucureşti sunt 20, iar în Brăila 
doar un troleibuz la 10 km linie. Artera rutieră cea mai circulată (11.400 de au-
tovehicule/zi) este Câmpina-Comarnic (în lungime de 22,2 km), urmată de Bu-
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cureşti-Alexandria (78 km, cu 9.800 autovehicule/zi) şi Buzău-Râmnicul Sărat 
(39 km, cu 9.700 autovehicule/zi). Rutele Urziceni-Buzău (50 km) şi Craiova-
Slatina (45 km) înregistrează câte 7.800 autovehicule/zi. 

La începutul anului 2001, din 13.628 km de cale ferată, 4.060 km, repre-
zentând cca 30%, aveau termenul depăşit. Restanţe importante se înregistrea-
ză şi la lucrările de terasamente. Pe reţeaua feroviară există 18.739 de poduri 
şi podeţe, 179 de tunele şi 11.473 km de terasamente şi lucrări de apărare, 
consolidare, drenare şi protecţie. Peste 70% din poduri şi podeţe sunt pericu-
loase din punct de vedere al siguranţei circulaţiei. Din numărul total de poduri 
şi podeţe 2.700 au durata de viaţă expirată, 615 necesită urgent înlocuirea, iar 
10.403 sunt scadente la reparaţia capitală. Pe zi ce trece apar tot mai multe 
zone cu deficienţe de stabilitate şi puncte periculoase la terasamentele de cale 
ferată. Pentru a încetini degradarea căii ferate şi menţinerea ei în parametrii 
acceptabili din punct de vedere al siguranţei circulaţiei, lucrările de reparaţii 
capitale la linii au fost înlocuite cu lucrări de reparaţii periodice, executate cu 
utilaje de provenienţă internă, depăşite fizic şi moral. Starea tehnică a infra-
structurii căii ferate a înregistrat o degradare continuă în ultimii ani. Motivele 
sunt neexecutarea la timp a lucrărilor necesare, din cauza insuficienţei transfe-
rurilor bugetare şi imposibilităţii acoperirii necesarului de fonduri din surse pro-
prii, precum şi a reducerii personalului din ramura linii. Numărul mic al angajaţi-
lor a condus la imposibilitatea efectuării lucrărilor de întreţinere; salariile mici 
au determinat, de asemenea, migrarea personalului către sectoare de activita-
te cu posibilităţi de câştiguri mai mari şi cu condiţii de muncă mai bune. Acu-
mularea an de an a scadenţelor la reparaţiile capitale şi lucrările de terasamen-
te, nerealizarea programelor de reparaţie periodică şi, în general, neasigurarea 
bazei materiale au determinat degradarea continuă a geometriei căii, a ele-
mentelor componente ale infrastructurii, fapt care a condus la necesitatea in-
troducerii unor restricţii de viteză, fără acoperire în timpii de mers. În anul 2000 
au fost înregistrate 245 de cazuri, pe o lungime de peste 600 km. Starea tehni-
că a condus, de asemenea, la închiderea a 24 secţii de circulaţie, pe o lungime 
de 209 km. La începutul anului 2001 existau 186 restricţii de viteză fără acope-
rire în timpii de mers, pe o lungime de 624 km.  

Alte două situaţii sunt relevante pentru situaţia transporturilor pe calea 
ferată din ţara noastră: 1) un studiu al Biroului de Statistică al UE, relevă că 
cea mai extinsă reţea internă de cale ferată în cele 13 ţări candidate la aderare 
o deţine Republica Cehă (120 km liniari la 1.000 km

2
); pe ultimele locuri se află 

Turcia cu 11,1 km de cale ferată la 1.000 km
2
 şi Estonia, cu 22,5 km la 1.000 

km
2
. România se află pe locul al şaselea, având 46,2 km de cale ferată la 

1.000 km
2
; 2) între anii 1980-1989, de guvernare comunistă planificată, Româ-

nia a fost un mare exportator de vagoane şi locomotive; astfel, numai în 1989 a 
vândut la export 8.188 de vagoane de marfă şi 111 vagoane de călători. Cele 
203 locomotive construite numai în 1989 reprezentau 5,4% din totalul producţi-
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ei mondiale de locomotive. În perioada 1992-1997, de tranziţie la economia de 
piaţă,  au fost construite doar două locomotive electrice! Îmbunătăţirea trans-
portului feroviar de călători costă, în total, 4.524 miliarde de lei, din care 4.481 
miliarde de lei provin din bugetul de stat, iar diferenţa se suportă din credite 
externe. Asigurarea capacităţilor de transport cu metroul – prin exploatarea, 
întreţinerea şi repararea materialului rulant, a construcţiilor speciale şi instalaţi i-
lor tehnologice ale Metrorex – se ridică la 1.454 miliarde lei, din care 1.140 m i-
liarde de lei sunt alocate de la buget. Tot de la bugetul de stat se alocă sumele 
pentru finanţarea realizării unor dragaje având ca scop întreţinerea adâncimilor 
pe şenalul navigabil al Dunării (cu 69 miliarde de lei), precum şi semnalizarea 
şenalului prin mijloace plutitoare şi costiere (cu 6 miliarde de lei). Întreţinerea şi 
reparaţia construcţiilor hidrotehnice costă 85 miliarde de lei; jumătate din 
această sumă va fi acoperită din bugetul de stat, iar restul – din credite exter-
ne. Dezvoltarea infrastructurilor, cu luarea în considerare a Planului Naţional 
de Amenajare a Teritoriului şi a conexiunilor cu sistemul infrastructurilor euro-
pene, va avea un rol major în relansarea economiei şi asigurarea de noi locuri 
de muncă. În contextul sporirii sprijinului financiar al UE (prin instrumentul de 
preaderare ISPA) şi atragerii de resurse private, se au în vedere modernizarea, 
reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurilor de transport. Priorităţile sunt: a) de-
mararea construcţiei de autostrăzi, în conformitate cu prevederile Raportului 
final TINA, în scopul integrării infrastructurii româneşti de transport în Reţeaua 
pan-europeană de transport; b) modernizarea infrastructurii feroviare şi rutiere, 
construirea unor poduri şi variante de ocolire a aglomerărilor urbane pe trasee-
le coridoarelor pan-europene de transport nr. IV şi IX, în scopul asigurării creş-
terii mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor; c) modificarea actualului sistem 
de taxe şi tarife din domeniul transporturilor feroviare şi rutiere în vederea creş-
terii accesibilităţii serviciilor şi a alinierii la standardele europene. 

Canalul Dunăre-Marea Neagră a fost construit între 1975-1984 şi leagă 
Dunărea, la sud de Cernavodă, cu Marea Neagră, la sud de Constanţa; are 
lungimea de 64,2 km şi scurtează drumul spre mare cu aproape 400 km. Poate 
fi utilizat în ambele sensuri, are lăţimea cuprinsă între 110-140 m, adâncimea 
între 7 si 8,5 m; poate primi nave cu un pescaj până la 5,5 m. După inaugura-
rea în 1992 a Canalului Rhin-Main-Dunăre în Germania, graţie canalului Dună-
re-Marea Neagră, a fost realizată posibilitatea unei legături directe între Marea 
Neagră (Constanţa) şi Marea Nordului (Rotterdam). Conflictul şi embargoul 
asupra Iugoslaviei au adus pierderi de peste 400.000 dolari SUA/lună Adminis-
traţiei Canalului Dunăre-Marea Neagră. Datorită intrării în exploatare a tron-
soanelor Rhin-Main şi Cernavodă-Constanţa, distanţa de transport pe apă din-
tre Rotterdam şi Constanţa se reduce de la 6.200 la 3.200 km prin folosirea 
Canalului Dunăre – Marea Neagră.  Portul Constanţa este mai bine plasat, 
drumul de la Canalul Suez până aici fiind de 3 zile, faţă de 13 zile până la Rot-
terdam; numai că la Rotterdam nava stătea în radă 24 de ore, iar la Constanţa 
poate sta, datorită eficienţei reduse a utilajelor învechite, zece zile. 
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Una dintre cele mai mari din lume înainte de 1989, raportat la potenţialul 
economic al ţării, flota noastră maritimă este astăzi practic lichidată. În ultimii 
ani, compania Petromin, care a preluat resturile flotei petroliere, a fost îngloda-
tă în datorii şi a vândut masiv  navele pe care le mai avea în patrimoniu. Con-
structorii de nave  nu  au mai primit decât puţine comenzi, deşi ţara noastră era 
înainte de 1989 unul dintre puţinii producători mondiali de tancuri petroliere cu 
capacitatea de peste 150.000 tdw. Atunci, numai navele de transport a petrolu-
lui aveau o capacitate de transport de 1,1 milioane tdw, iar flota comercială şi 
petrolieră era formată din 301 nave. După 1990, Întreprinderea de Exploatare a 
Flotei Maritime s-a divizat în trei companii: Petromin, care a preluat petrolierele 
şi mineralierele (de la 12.000 la 165.000 tdw); Romline, care a preluat cargouri-
le şi navele specializate de transport; Navrom, care a preluat cargourile de mic 
şi mare tonaj. Nici o instituţie a statului român nu a fost preocupată să cunoas-
că exact stadiul evoluţiei economice şi al privatizării acestor companii. Din cei 
peste 30 de directori care s-au succedat în timp la conducerea acestor compa-
nii, doar unul singur a scăpat fără a fi cercetat în justiţie. Navele flotei româ-
neşti, în mare parte închiriate unor companii dubioase, în condiţii care nicioda-
tă nu au fost transparente pentru opinia publică, zac prin porturi fără nici o spe-
ranţă, cu marinari care mor de foame şi nu au posibilitatea de a se întoarce 
acasă. De exemplu, societatea Navrom a plătit în februarie 2000, peste 
600.000 de dolari SUA autorităţilor kuweitiene pentru taxe portuare şi penalităţi 
începând din 1998, când tancul petrolier Opal a fost arestat de aceste autorităţi 
(motivul arestării nu a fost comunicat şi nici cei care se fac vinovaţi de el. În 
cursul anului 1999, Petromin a vândut 11 nave unor parteneri tradiţionali, nave 
pe care a încasat 403 miliarde de lei, dar a înregistrat pierderi de 443 miliarde 
de lei în domeniile de exploatare de nave şi financiar. La sfârşitul anului 1999, 
România mai poseda din flota de odinioară, doar 17 tancuri petroliere şi 34 na-
ve comerciale (dintre care 22 închiriate unor companii de operare, 9 nave ope-
rate în colaborare cu alte firme şi trei corpuri de navă ancorate în portul Ag i-
gea), toate cu un grad ridicat de uzură şi o vechime medie de exploatare pe 
navă de 17 ani (aproape de casare). Dintre cele trei corpuri de navă ancorate 
la Agigea, două se aflau sub sechestru asigurator, pus de Banca Naţională a 
Greciei, pentru datorii la firma Moira, care era proprietarul în acte al acestora. 

Anul 2000 a însemnat sfârşitul fără glorie al flotei comerciale a ţării. Cele 
opt nave operative scoase la vânzare în luna februarie 2000 de Navrom nu şi-
au găsit cumpărători. În luna iulie 2000, Petromin şi-a încetat activitatea. Lichi-
datorul Price Waterhouse Coopers a reuşit cu greu să realizeze lista creditori-
lor Navrom, aflată, de asemenea, în lichidare judiciară. Dintre navele arestate 
în porturi străine la sfârşitul anului 2000, patru aveau la bord echipaje româ-
neşti: Costineşti era arestată la Ravena (Italia), Star – în portul Azua (Republi-
ca Dominicană), Lisa M – în portul Nemrut (Turcia) şi Horezu – în portul Pireu 
(Grecia). Pentru repatrierea personalului navigant de pe cele patru nave ares-
tate a fost alocată, în ianuarie 2001, suma de 10,36 miliarde de lei. 
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Între 1990 şi 1997, Romline a închiriat nave în regim de time-charter sau 
bare-boat. Datorită incapacităţii de a controla modul în care sunt respectate 
clauzele contractuale de către utilizatorul navelor şi a acceptării principiului uti-
lizării navelor proprii pentru garantarea unor credite bancare luate de la navlo-
sitori, societatea s-a aflat, practic, la discreţia partenerilor de afaceri. Acest lu-
cru a condus la acumularea în contul Romline a unei datorii de 240 miliarde de 
lei, iar datoriile salariale au depăşit 50 miliarde de lei. Există acum certitudinea 
că Romline a reuşit să piardă în anul 2000 toate cele 16 vapoare pe care le 
mai deţinea: 4 arestate în porturile sus-menţionate, iar pe 12 nave s-a instituit 
sechestru pentru datoriile companiei deţinute de fosta Bancorex. După 11 ani 
de tranziţie, am rămas şi fără vapoare, iar cei 12.000 de lucrători din flota co-
mercială a ţării au rămas fără locuri de muncă. 

Blocarea Dunării în războiul din Iugoslavia, în anii 1999-2000, de către 
aviaţia NATO, a fost cea mai gravă întrerupere a căii navigabile a Dunării după 
cel de-al doilea război mondial, cu costuri enorme pentru ansamblul regiunii 
Balcanilor. Blocarea navigaţiei pe Dunăre a costat zilnic ţările riverane, 1 milion 
de euro. În cei doi ani de blocare a fluviului, peste 4.000 de români şi-au pier-
dut locurile de muncă legate de navigaţia pe Dunăre şi de industria navală. 
Blocajul a costat România cel puţin 220 milioane de dolari SUA, pe care nu ni-i 
va returna nimeni, niciodată. Pe lângă oamenii care nu au avut de lucru, foarte 
mult au pierdut companiile de transport naval şi industria al cărei flux de pro-
ducţie depinde de acest tip de transport. Traficul pe Dunăre a fost reluat la 
sfârşitul anului 2000, fiind folosit un canal adiacent – Franz Joseph – pentru a 
ocoli zona blocată de la Novi Sad. Taxele ce se cer pentru a folosi acest canal 
– 20-22 de dolari SUA pentru un convoi normal – reprezintă mai mult o pro-
blemă politică decât una tehnică.  

Societatea naţională TAROM, care aşteaptă să fie privatizată, avea cur-
se aeriene pentru 15 oraşe din ţară şi peste 40 de oraşe de pe patru continen-
te. Alte companii aeriene româneşti care furnizează servicii, atât pe rute interne 
cât şi externe, sunt: Miravia, Romavia, Jaro. Studiul privind privatizarea 
TAROM a fost întocmit de consorţiul ABN Amro, iar firma Lufthansa Consulting 
a câştigat, prin licitaţie, contractul de consultanţă, restructurare şi pregătire în 
vederea privatizării. Într-o notă prezentată la sfârşitul anului 2000, Lufthansa 
Consulting a solicitat constituirea unui management de criză la TAROM, deşi în 
ultimii trei ani (1998 – 2000) s-au înregistrat creşteri ale numărului de pasageri 
cu 8%, 12% şi, respectiv, 20%. TAROM este compania cu cea mai tânără flotă 
din Europa, loc obţinut printr-un program de achiziţii de aeronave de ultimă ge-
neraţie. După cum reiese din nota prezentată, propunerile Lufthansa Consul-
ting urmăresc transformarea TAROM într-o companie regională, deoarece se 
propun măsuri cum ar fi lichidarea flotei Airbus şi restrângerea dramatică a pie-
ţei, prin anularea unor rute operate atât de aeronavele Airbus 310, cât şi de 
Boeing 737. Beneficiarii acestor măsuri ar fi în exclusivitate companiile aeriene 
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concurente, care ar câştiga, practic fără nici un efort, 400.000 pasageri pe care 
compania TAROM i-a atras de pe piaţă în ultimii trei ani. Trei pătrimi din pier-
derile operaţionale brute (care erau la sfârşitul lunii august 2000 de 40 milioane 
de dolari SUA, nivel sub valoarea estimată de ABN Amro), se datorau creşterii 
preţului petrolului (10 milioane de dolari SUA) şi devalorizării monedei unice 
europene euro, cu impact asupra reducerii cifrei de afaceri cu circa 20 milioane 
de dolari SUA.  

Din 1950 şi până în 1985, puterea instalată în termocentralele şi hidro-
centralele puse în funcţiune a crescut de cca 100 de ori, de la 60 MW la 6 000 
MW. Energia electrică produsă în hidrocentrale a crescut, în acelaşi interval de 
timp de la 170 milioane de kWh la 17 miliarde de kWh, deci tot de cca 100 de 
ori. În sectorul energetic sunt în curs de derulare reforme majore. Noua lege a 
energiei, intrată în vigoare în 1998, oferă principiile de bază pentru restructura-
rea şi reglementarea pieţei energiei şi pentru introducerea proprietăţii private şi 
a competiţiei. Producţia de energie electrică realizată în 2000 a fost de 
51.578,4 milioane kWh, în creştere cu 2,9% faţă de 1999. 60% din producţie s-
a realizat în termocentrale, în timp ce ponderea hidrocentralelor s-a redus de la 
36,5% în 1999 la 28% în 2000, ca urmare a secetei prelungite. În total, resur-
sele de energie electrică s-au ridicat în anul 2000 la 52.353 milioane kWh, din 
care importuri de 1,5%. Consumul final de energie electrică a fost  de 43.994,6 
milioane kWh, în creştere cu 3,3% faţă de 1999. Principalele destinaţii pentru 
energia electrică au fost: economia (68,6%), consumul populaţiei (14,5%), 
consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii (13,2%), export de energie elec-
trică (2,8%). Creşteri importante în consumul de energie s-au înregistrat în 
economie (4,5%) şi iluminatul public (17%), în timp ce populaţia şi-a redus 
consumul cu 2,8%. 

Ţiţeiul se rafinează în 10 rafinării, două aflate în proprietatea Petrom (Ar-
pechim Piteşti şi Petrobrazi Ploieşti) şi opt privatizate (Astra Română, Dărmă-
neşti, Petrolsub, Petromidia, Petrotel, Rafo Oneşti, Steaua Română şi Vega). 
Necesarul de 11,5 milioane tone de ţiţei este asigurat în proporţie de 55% de 
Petrom, acesta dominând practic sectorul extracţiei, transportului de ţiţei şi dis-
tribuţiei produselor rafinate. Principala preocupare a tuturor acestor societăţi 
este reducerea costurilor şi menţinerea unor preţuri scăzute, preţul fiind princi-
pala modalitate de diferenţiere a produselor şi de atragere a cumpărătorilor. 
Indicele de utilizare a capacităţilor de rafinare a fost de cca 70%. Sectorul pe-
trolier contribuie cu 3,5% la formarea PIB, consumul de produse rafinate fiind 
dependent de creşterea economică. Scăderea PIB din anii 1997 – 1999 a con-
dus la creşterea competiţiei şi la orientarea companiilor mai mici către produse 
derivate (bitumuri, lubrifianţi, parafine). Rafinăriile caută să devină mai puţin 
dependente de furnizorul şi, în acelaşi timp, distribuitorul principal de pe piaţă – 
Societatea Naţională a Petrolului (SN PETROM). Reţeaua sa de distribuţie cu-
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prinde 496 de benzinării, faţă de sectorul particular unde operează 919 staţii de 
benzină. 

Producţia şi consumul de energie electrică au cunoscut o scădere conti-
nuă faţă de 1989. Uşoara creştere din anii 1995 şi 1996 nu s-a mai înregistrat 
şi în anii următori, când o serie de consumatori importanţi şi-au încetat activita-
tea. Astfel, faţă de anul 1998 consumul de energie electrică din 1999 s-a redus 
cu 5%. SC Termoelectrica SA a acoperit în 1999 circa 49% din totalul consu-
mului de electricitate. Analiza producţiei de energie electrică pe sorturi de 
combustibili relevă o creştere procentuală a celei pe bază de cărbune. Acest 
lucru s-a datorat greutăţilor întâmpinate în aprovizionarea cu hidrocarburi. 
Creşterea producţiei de energie electrică pe bază de cărbune s-a realizat în 
principal pe seama centralelor Mintia, Turceni, Rovinari şi Işalniţa. Termocen-
tralele mai vechi de 20 ani, nerentabile, care nu mai pot fi retehnologizate (pre-
cum Anina, Piteşti Sud, Vulcan, Târgu-Jiu, Constanţa şi Fântânele), vor fi valo-
rificate prin vânzarea componentelor la fier vechi. SC Termoelectrica alimen-
tează cu energie termică 29 de localităţi mari din ţară, asigurând 40% din pro-
ducţie la nivel naţional. Declinul înregistrat în ultimii ani la consumul de energie 
electrică a fost şi mai accentuat în domeniul energiei termice. Raportată la 
1989, producţia din 1999 a fost de 45%, iar raportată la 1998 a fost de 82%. 
Cu toate că producţia de energie termică pe total, a înregistrat un declin accen-
tuat, livrările de căldură către populaţie s-au menţinut la un nivel de 65% din 
totalul de energie termică produsă în 1989 şi de 78% din cea produsă în 1998. 
Structura producţiei de energie electrică luată în calcul pentru 2001 indică o 
reducere a producţiei în hidrocentrale din cauza secetei. Reducerea va fi com-
pensată prin creşterea producţiei în termocentrale. Preţul acesteia este însă de 
circa cinci ori mai mare decât în hidrocentrale. Termoelectrica a contractat de 
la înfiinţare (în luna septembrie 2000), credite în valoare de 385 milioane de 
dolari SUA (aproximativ 10.740 miliarde de lei), de pe pieţele externe de cap i-
tal. Creanţele SC Termoelectrica, incluzând şi penalităţile, se ridicau, în aprilie 
2001, la peste 5.400 miliarde de lei. Cel mai mare datornic al SC Termoelectri-
ca este RADET Bucureşti, care datora la acea dată 1.850 miliarde de lei, inclu-
siv penalităţi. Datorii mari la SC Termoelectrica au mai acumulat regiile de dis-
tribuţie din judeţul Iasi, cu peste 512 miliarde de lei, judeţul Constanţa, cu peste 
455 miliarde de lei, Galaţi, cu peste 443 miliarde de lei.  

Apărută ca entitate de sine stătătoare în 1998, odată cu divizarea fostei 
Regii Autonome RENEL, SC Hidroelectrica este principalul furnizor de energie 
hidroelectrică din ţară. Energia hidroelectrică este produsă în 129 de centrale, 
cu o putere totală instalată de 5.816 MW, asigurând circa 30-35% din consu-
mul energetic al ţării. Criza financiară în care se află Hidroelectrica este o ca-
racteristică generală a sistemului  energetic naţional, iar rezolvarea ei nu se 
poate face decât într-un cadru general. Conform Programului naţional de creş-
tere a producţiei de energie, demarat înainte de 1989, în vederea realizării in-
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dependenţei energetice a României, a început construirea unui număr însem-
nat de hidrocentrale. Din cauza costurilor foarte ridicate, majoritatea acestor 
investiţii s-au blocat după 1990. SC Hidroelectrica avea la începutul anului 
2001 o listă de 24 obiective de investiţii, pe care spera să le finalizeze cu ajuto-
rul investitorilor străini. Pentru finalizarea hidrocentralelor aflate în diverse sta-
dii de construcţie, efortul financiar al statului român este estimat la 1,8 miliarde 
de dolari SUA. Din surse proprii, SC Hidroelectrica poate asigura anual doar 
circa 50-60 miliarde de lei, iar mediul financiar descurajant din România i-a ţi-
nut deocamdată departe pe investitorii străini. Lacurile de acumulare întreţinute 
de SC Hidroelectrica au o capacitate de peste 10 miliarde metri cubi. Statul, ca 
proprietar de drept, ar fi trebuit să asigure sumele pentru întreţinerea lor dar, 
deocamdată, SC Hidroelectrica le acoperă singură, din banii obţinuţi din vânza-
rea energiei electrice, bani care de mult nu mai asigură costurile. A existat o 
propunere pentru înlăturarea acestei anomalii care viza constituirea unor com i-
tete de bazin, care ar fi trebuit să gestioneze banii dintr-o taxă specială pe care 
utilizatorii energiei din fiecare bazin hidrografic ar fi plătit-o.  

Preţul de vânzare către SC Electrica al energiei produse de societatea 
SC Hidroelectrica era la începutul anului 2001 de 7,9 dolari SUA/MWh, pentru 
o rată de schimb calculată la 21.500 lei pentru 1 dolar SUA. În aceste condiţii, 
Hidroelectrica a cerut încă din iunie 2000 un preţ de 11 dolari SUA/MWh, în 
acest preţ nefiind însă cuprinsă şi amortizarea investiţiilor de la Porţile de Fier 
I. După calcule economice de eficienţă, în ianuarie 2001 preţul de vânzare al 
energiei către SC Electrica ar fi trebuit să fie de 16 dolari SUA/MWh. În aceste 
condiţii, pierderile SC Hidroelectrica, numai în anul 2000, s-au cifrat la cca 600 
miliarde lei. La rândul său, SC Hidroelectrica avea de primit de la SC Transe-
lectrica şi SC Electrica aproape 900 miliarde de lei şi de achitat la furnizori cir-
ca 400 miliarde de lei.  

Cele 4 societăţi comerciale rezultate din spargerea RENEL – SC  Hi-
droelectrica, SC Termoelectrica, SC Electrica şi SC Transelectrica – au avut ca 
principal rezultat în cei doi ani, 1999 şi 2000, doar acumularea de datorii. Blo-
cajul financiar care îi afectează pe cei doi producători de energie, SC Hidroe-
lectrica şi SC Termoelectrica, s-a amplificat aproape nestingherit, iar palidele 
tentative de deblocare a situaţiei financiare (cum ar fi plata cu prioritate a factu-
rii energetice la societăţile comerciale), nu au fost decât nişte paleative. SC 
Transelectrica şi SC Electrica, care nu sunt decât distribuitori, câştigă mai mult 
decât producătorii de energie, practicând adaosuri comerciale mult prea mari şi 
umflând astfel, în mod nejustificat, facturile la energia electrică. 

Fenomenul furturilor de componente din reţelele electrice de distribuţie a 
apărut în anul 1990 şi a cunoscut o agravare alarmantă în ultimii ani. În anul 
2000, prin furturi de energie electrică şi componente din reţelele de distribuţie, 
SC Electrica a înregistrat pagube de peste 116 miliarde de lei, din care 84 mili-
arde (adică 72%), reprezintă furturi de componente din reţelele de distribuţie şi 
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32 miliarde de lei sunt furturi de energie electrică. În marea majoritate a cazur i-
lor, din instalaţiile SC Electrica au fost sustrase elemente din aluminiu, cupru, 
elementele stâlpilor reţelelor electrice, precum şi cadrele de susţinere din otel, 
uşi metalice şi elemente de susţinere din posturile de transformare. Toate 
acestea au fost furate pentru a fi valorificate prin unităţile care colectează şi 
prelucrează deşeurile refolosibile. Pentru a încerca stoparea furturilor şi recu-
perarea prejudiciilor, încă din anul 2000 s-a demarat o acţiune comună a Minis-
terului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei şi Minis-
terului Funcţiei Publice. Reprezentanţii celor patru ministere au analizat modali-
tăţile de combatere a furturilor şi posibilităţile de recuperare a daunelor, pre-
cum şi promovarea unei legislaţii adecvate. Una dintre urmările acestei acţiuni 
a fost promovarea de către Guvernul a Ordonanţei de Urgenţă nr. 207 din 
15 noiembrie 2000, privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Co-
dului de procedură penală. Acesta prevede introducerea în Codul penal a pre-
vederii că furtul de componente din reţelele electrice se pedepseşte cu închi-
soare de la 4 la 18 ani. A fost stabilit, de asemenea, un plan de măsuri pentru 
prevenirea sustragerilor de elemente componente din reţelele electrice de dis-
tribuţie. În baza prevederilor acestui plan, organele de poliţie, ale Gărzii Finan-
ciare şi persoane abilitate din partea sucursalelor de distribuţie au căpătat noi 
atribuţii. Printre acestea se numără organizarea de controale la centrele de co-
lectare a deşeurilor refolosibile şi în zonele frecvent afectate de furturi. Organe-
le care efectuează controalele pot populariza prin intermediul presei cazurile 
de sustragere a elementelor componente din reţelele electrice de distribuţie 
insistând pe pagubele produse, pericolul pe care îl reprezintă acestea şi con-
secinţele asupra consumatorilor. Una din activităţile permanente este acţiunea 
de efectuare a controalelor pentru depistarea furturilor de energie electrică. În 
anul 2000, lucrătorii sucursalelor de distribuţie a energiei electrice au efectuat 
830 mii de controale, la toate categoriile de consumatori. În cadrul acestor con-
troale au fost depistaţi cca 28 mii de consumatori, care utilizau energie electr i-
că în mod neregulamentar. Energia recalculată şi facturată consumatorilor care 
au fost depistaţi cu nereguli în anul 2000 a fost de cca 50 milioane kWh, totali-
zând contravaloarea a aproape 32,5 miliarde de lei. Dintre cei care prezentau 
nereguli, doar 9,7 mii au fost instrumentaţi pentru consum fraudulos, de la 
aceştia recuperându-se cca 23 miliarde de lei, reprezentând contravaloarea a 
cca 26 milioane kWh. O parte din activităţile SC Transelectrica au fost preluate 
de Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de 
Transport "Smart" SA Societatea "Smart" efectuează revizii şi reparaţii la echi-
pamentele primare din reţelele electrice, remediază incidente la instalaţiile 
electrice, prestează servicii în domeniul energetic şi are microproducţie de 
echipamente electrice.  

Necesitatea restructurării a apărut atât din condiţionări interne, cât şi ex-
terne. Condiţionările interne au rezultat din necesitatea creşterii eficienţei eco-
nomice, implementarea progresului tehnic, crearea de centre de cost şi profit, 
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independenţa şi flexibilitatea managerială, cât şi responsabilizarea faţă de de-
ciziile adoptate, asigurarea unui standard de calitate al serviciilor pentru satis-
facerea tuturor clienţilor. Existenţa în acelaşi timp a unor tipuri diferite de pro-
ducători de energie electrică şi termică (unele grupuri retehnologizate, altele 
uzate moral), care produceau energie electrică având costuri diferite, a creat 
posibilitatea apariţiei unei pieţe interne a energiei electrice. Condiţionările ex-
terne au pornit de la principiile fundamentale ale Tratatului de aderare la Uniu-
nea Europeană. Astfel, s-a recomandat României înfiinţarea unei pieţe compe-
titive a energiei electrice în spiritul circulaţiei libere a bunurilor şi a concurenţei, 
pentru operarea căreia să existe regulamente tehnice comune, transparente 
care să asigure interoperabilitatea sistemelor.  

Pentru crearea pieţei interne, s-a propus separarea activităţilor de ex-
ploatare-producţie, transport şi distribuţie. Consultantul de specialitate Bechtel 
International a făcut recomandări privind externalizarea distribuţiei şi separarea 
activităţilor, cât şi pentru introducerea International Accounting System şi a 
Management Integrating System. Prima etapă a început cu promulgarea Hotă-
rârii de Guvern nr. 365 din 1998 prin care s-a înfiinţat Compania Naţională de 
Electricitate CONEL, prin reorganizarea fostei Regii Autonome RENEL, etapă 
care a permis organizarea activităţilor de bază (producţie, transport, distribu-
ţie), ca filiale ale Societăţii Naţionale de Electricitate CONEL, societăţi comer-
ciale cu personalitate juridică relaţionate pe baze contractuale. Cu această 
ocazie s-a reevaluat şi realocat patrimoniul fiecărei entităţi. După delimitarea 
domeniilor de interes şi a responsabilităţii fiecărei entităţi s-a constatat atât o 
alocare neadecvată a dividendelor, cât şi a modului de achitare a datoriilor la 
bugetul de stat şi au apărut şi alte disfuncţionalităţi ale fluxurilor financiare. De 
asemenea, durata de exploatare a utilajelor care produceau energia electrică 
era depăşită în cea mai mare parte, ceea ce a creat o stare de incertitudine 
asupra siguranţei sistemului, reflectată de numărul de defecte înregistrate la 
instalaţiile în funcţiune.  

În etapa a doua de restructurare s-au creat societăţi comerciale inde-
pendente pentru activitatea de producţie şi distribuţie a energiei electrice şi 
termice. Capitalul social al societăţilor comerciale înfiinţate este deţinut în în-
tregime de statul român, reprezentat de Ministerul Industriei şi Comerţului 
(MIC). Societăţile de distribuţie sau producţie a energiei electrice pot desfăşura 
activităţi de import-export de energie electrică având acordul MIC. Prin înfiinţa-
rea acestor societăţi naţionale şi comerciale s-au creat mai multe posibilităţi: 
pregătirea pieţei concurenţiale în domeniul energiei electrice, eliminarea sub-
venţiilor încrucişate între producători, atragerea de capital privat în activităţile 
de explorare, producţie, înmagazinare şi, respectiv, distribuţie; crearea posibili-
tăţii promovării şi dezvoltării investiţiilor directe şi majorărilor de capital, începe-
rea cotării acţiunilor acestor societăţi la Bursa de Valori. Trebuie clarificat însă 
cadrul legislativ pentru aspectele specifice acestui domeniu, referitoare la pro-
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prietate şi la întărirea disciplinei contractuale, încălcată în prezent de marii 
consumatori rău-platnici.  

Cea de-a treia etapă a constat într-un program care a avut patru stadii: 
primul stadiu s-a desfăşurat până la 31 martie 2000 şi a constat în pregătirea 
tuturor condiţiilor necesare continuării programului de restructurare; al doilea 
stadiu, desfăşurat între 1 aprilie 2000 şi 30 iunie 2000, a constat în demonopo-
lizarea sistemului energetic naţional, prin divizarea Companiei Naţionale de 
Electricitate şi înfiinţarea unui număr de unităţi şi subunităţi, cu sau fără perso-
nalitate juridică, independente, determinând apariţia competiţiei în domeniul 
producţiei şi distribuţiei energiei electrice; în al treilea stadiu, desfăşurat între 1 
iulie şi 30 septembrie 2000, au fost consolidate entităţile nou create, dar şi rela-
ţiile între ele. În acelaşi timp, a fost realizat un studiu privind posibilităţile de 
privatizare în domeniul producerii şi distribuţiei energiei electrice, cu sprijinul 
unui consultant internaţional; începând cu 1 octombrie 2000 s-a desfăşurat  al 
patrulea stadiu, care presupune privatizarea în domeniul producerii şi distribu-
ţiei de energie electrică. De la 1 decembrie 2000 a început publicarea preţurilor 
marginale de sistem la energia electrică tranzacţionată pe piaţa spot. România 
a făcut astfel, primul pas spre formarea unei burse a energiei: a început publ i-
carea preţurilor marginale de sistem (PMS) la energia electrică tranzacţionată 
pe piaţa spot de electricitate, acesta fiind un semnal pozitiv adresat investitor i-
lor din domeniu. În urma reorganizării CONEL a apărut Operatorul Pieţei de 
Energie Electrică din România (OPCOM SA), o societate comercială care func-
ţionează independent, având personalitate juridică, în cadrul Companiei Naţio-
nale de Transport a Energiei Electrice-Transelectrica. De exemplu, pentru data 
de 4 decembrie 2000, cel mai mic PMS a fost de 840.000 lei/MWh, în intervalul 
orar 01-05, iar cel mai mare preţ a fost de 1.100.000 lei/MWh, între orele 17 şi 
21. 

Piaţa en-gros de energie electrică din România este formată din piaţa 
contractelor reglementate cu preţuri stabilite de către Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care reprezintă 85% din cantităţi-
le de energie tranzacţionate şi din piaţa concurenţială, ce reflectă gradul actual 
de deschidere a pieţei de 15%. La rândul ei, piaţa concurenţială este constitui-
tă din piaţa contractelor bilaterale, negociate între producători şi consumatorii 
eligibili, care reprezintă 12-14% din piaţa en-gros şi din piaţa spot. OPCOM 
stabileşte, cu ajutorul unui instrument informatic elaborat de specialiştii proprii 
şi aprobat de ANRE, ordinea de merit, pe baza ofertelor producătorilor şi a ce-
rerii de consum prognozate, în urma căreia rezultă PMS pentru fiecare oră; de 
asemenea, OPCOM asigură administrarea pieţei en-gros de energie electrică 
din România şi determină obligaţiile de plată între toţi participanţii la piaţă.  

Obiectivul principal al Strategiei naţionale de dezvoltare energetică a 
României pe termen mediu îl reprezintă crearea unor pieţe eficiente de ener-
gie, a căror dezvoltare durabilă să fie realizată în condiţii de înaltă calitate şi 
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siguranţă  a alimentării cu energie, de utilizare eficientă a energiei şi de protec-
ţie a mediului. Obiectivele derivate sunt: a) încadrarea evoluţiei sectorului ener-
getic în dezvoltarea durabilă a economiei României; b) interconectarea sistemu-
lui electroenergetic naţional (SEN) cu sistemul Uniunii Europene pentru coor-
donarea transportatorilor de electricitate; c) asigurarea unor surse diversificate 
de resurse energetice şi formarea stocurilor pentru funcţionarea sigură a SEN; 
d) corelarea legislativă a sectorului hidroenergetic cu cel al gospodăririi apelor 
şi al apărării împotriva inundaţiilor; e) dezvoltarea tehnologică a întregului lanţ 
energetic; f) completarea şi perfecţionarea cadrului instituţional şi legislativ; g) 
promovarea neechivocă a mecanismelor concurenţiale pe piaţa de energie. Au 
fost stabilite următoarele direcţiile fundamentale de acţiune: 1) deblocarea f i-
nanciară a sectorului energetic; 2) asigurarea funcţionării şi dezvoltării stabile 
pe termen mediu; 3) demararea privatizării, precum şi următoarele condiţionali-
tăţi: desfăşurarea restructurării şi privatizării în sectorul energetic condiţionează 
acoperirea necesarului de fonduri de investiţii şi costuri sociale; în anumite si-
tuaţii, majorarea substanţială a capitalului de către un investitor strategic este 
de dorit în comparaţie cu simpla vânzare de active; un cadru de reglementare 
stabil, transparent şi echitabil asigură credibilitate; viabilitatea agenţilor econo-
mici din sectorul energetic este determinată de reducerea arieratelor; strategia 
energetică a României depinde de cotaţiile internaţionale ale resurselor ener-
getice. 

Din totalul resurselor financiare necesare în vederea susţinerii producţiei, 
cca 55% vor fi utilizate în sectorul de petrol şi gaze naturale. Pentru susţinerea 
producţiei în sectorul energiei electrice şi termice, inclusiv pentru acoperirea 
importurilor de păcură şi gaze naturale de către SC Termoelectrica SA, vor fi 
utilizate cca 41% din totalul de resurse financiare. Restul de 4% din resurse vor 
fi folosite pentru susţinerea producţiei interne de cărbune energetic. La nivel 
sectorial, cca 70% din resursele necesare sectorului energiei electrice şi termi-
ce vor fi asigurate prin credite bancare, iar în sectorul de petrol şi gaze natura-
le, cca 93% din resurse vor fi acoperite din surse proprii. În sectorul minier, 
25% din resurse vor fi acoperite prin alocaţii de la bugetul de stat, iar restul din 
surse proprii. În următorii doi ani trebuie să se acorde prioritate politicii de con-
servare a energiei, pentru aceasta fiind necesari 400 milioane de dolari SUA. 
Trebuie  finalizate hidrocentralele începute şi aflate în stadii apropiate de pune-
re în funcţiune, care necesită  investiţii de 312 milioane de dolari SUA. Se va 
reevalua situaţia celorlalte capacităţi începute, ce necesită investiţii supli-
mentare de executat de cca 1,5 miliarde de dolari SUA şi care vor fi finalizate 
după 2004. 

Potenţialul hidroenergetic amenajabil al ţării este de 40 Terrawattoră/an, 
din care a fost amenajat până în prezent doar 40%. Strategia Ministerului In-
dustriei şi Resurselor (MIR) ia în considerare creşterea consumului de energie 
în medie cu 3,5% în următorii trei ani, creştere ce va fi determinată de evoluţia 
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economică. Va fi necesar importul de resurse energetice, deoarece potenţialul 
hidroenergetic, energetica nucleară şi sursele convenţionale şi neconvenţiona-
le nu pot asigura echilibrarea balanţei energetice. Producţia de ţiţei va creşte 
până în 2004 la 6,6 milioane tone, iar cea de gaze la 14 miliarde m

3
/an. În do-

meniul termocentralelor pe cărbune, se are în vedere posibilitatea construirii 
unor unităţi pilot în bazinele miniere. Soluţia pe care o are în vedere MIR este 
orientarea sectorului energetic către importul de gaze naturale. Estimările MIR 
referitoare la importuri energetice în anul 2004, se ridică la 3.900 milioane m

3
 

de gaze naturale şi 7.800 milioane tone de ţiţei. În domeniul producerii energiei 
electrice şi termice, în perioada 2001 – 2004, se are în vedere reabilitarea unor 
grupuri în termo şi hidrocentrale. În cazul termocentralelor este în curs sau se 
va efectua reabilitarea a 6 grupuri însumând o putere de 1.028 MW. Investiţia 
totală care mai trebuie executată este de cca 287 milioane dolari SUA, din care 
peste 60% vor proveni din credite externe. Realizarea retehnologizării centralei 
hidroelectrice Porţile de Fier I cu mărirea puterii instalate şi începerea reabilită-
rii centralei Lotru, vor costa 330 milioane de dolari SUA, iar lucrările se vor fina-
liza după 2004. O altă măsură prevede realizarea, în regim de producători in-
dependenţi de energie, a unor capacităţi totale de cca 100 MW, cu investiţii de 
90 milioane de dolari SUA, în instalaţii cu gaze şi recuperare de căldură, în 
principal pentru acoperirea cererii de energie termică în oraşele Bucureşti, Cluj, 
Târgovişte.  

În domeniul transportului energiei electrice, în următorii doi ani vor fi rea-
bilitate liniile electrice aeriene, lucrări care necesită investiţii de 105 milioane 
dolari SUA. De asemenea, este necesară modernizarea telecomunicaţiilor 
(pentru care sunt necesari cel puţin 42 milioane de dolari SUA), realizarea sis-
temului pieţei en-gros de electricitate (31,5 milioane de dolari SUA), extinderea 
facilităţilor de conducere prin dispecer (13,5 milioane de dolari SUA), informati-
zarea operatorului comercial (4,2 milioane de dolari).  

În sectorul minier sunt necesare investiţii de 150 milioane de dolari SUA 
pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie şi pentru retehnolo-
gizarea capacităţilor de extracţie din subteran. Se doreşte creşterea productiv i-
tăţii în domeniul minelor de cărbuni. 

Modernizarea sectorului gazelor naturale presupune alocarea unor 

resurse pentru cercetare-explorare, pentru descoperirea de noi rezerve de 

ţiţei şi gaze. Investiţiile necesare pentru acesta sunt de 74 milioane de do-

lari SUA anual. Pentru dezvoltarea capacităţii de înmagazinare subterană, 

de la 1,5 miliarde m3 în 2000 la 3,5 miliarde m3 în 2004, se estimează un 

nivel al investiţiilor de 320 milioane de dolari SUA. Până în anul 2010 se 

prevede o triplare a capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale. 
În perioada 2001 – 2004, tariful la energia electrică pentru populaţie va 

continua să fie uniform la nivel naţional, în primul rând, din considerente de co-
eziune socială. După această perioadă, trecerea la mecanismele de piaţă ar 
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putea face necesară revederea acestui principiu şi introducerea de tarife dife-
renţiate pentru consumatorii finali. Strategia prevede generalizarea tarifelor lo-
cale la energia termică, introducerea tarifelor de tip binom, diferenţiate pe dura-
te de utilizare a puterii termice maxime pentru agenţii economici, astfel încât, în 
cazul unor schimbări de comportament datorate procesului tehnologic să nu se 
producă abateri mari ale preţului mediu. Investiţiile necesare pentru reabilitarea 
sistemului energetic naţional trebuie să fie de 12 – 15 miliarde de dolari SUA 
într-un interval de aproximativ zece ani. Starea actuală a sistemului energetic 
este “complicată”, iar în următorii ani există riscul ca din cauza vechimii instala-
ţiilor să se piardă o capacitate de producţie însumată de cca 5.000 MW.  

Pentru a nu se ajunge în această situaţie, sunt necesare o serie de mă-
suri printre care se numără şi demararea lucrărilor pentru punerea în funcţiune 
a Unităţii 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, într-un interval de 50 de 
luni, începând din aprilie 2001. Investiţiile necesare pentru finalizarea lucrărilor 
la Unitatea 2 sunt de 750 milioane de dolari SUA. Finanţarea va fi făcută în sis-
tem combinat: o parte din bani vor veni de la partenerul canadian, o altă parte 
de la un investitor italian, iar în doi-trei ani Centrala va beneficia şi de un îm-
prumut extern. Ţara noastră va furniza apa grea, iar cofinanţarea părţii române 
se va ridica la circa 1.000 miliarde de lei. Suma totală furnizată de partea ro-
mână va fi de peste 2.000 de miliarde de lei, inclusiv manopera executată de 
specialiştii români. Stadiul actual de realizare a Unităţii 2 este de cca 50%, iar 
producerea de apă grea, de combustibil nuclear, cercetarea şi dezvoltarea le-
gate de aceste probleme au capacitatea asigurată în ţară. 

Privatizarea sistemului energetic va începe cu reţeaua de distribuţie a 
energiei electrice şi va continua în zona de producţie a energiei. În ceea ce pr i-
veşte blocajul financiar din sectorul energetic, datornicii nu vor mai fi iertaţi, iar 
autorităţile au promis că vor lua toate măsurile pentru recuperarea creanţelor.  

2.2. Rolul exagerat al sectoarelor speculative  

În România, de 12 ani, politica bugetară nu a fost corelată cu cerinţele 
dezvoltării pe termen lung şi ale unei economii performante. Investiţiile în cap i-
talul uman, în sectoarele: apărare naţională, ordine publică, sănătate, învăţă-
mânt, cercetare, cultură, au fost reduse, România acordând acestor sectoare 
cele mai reduse procente din PIB, aidoma celor mai sărace ţări ale planetei. 
Banii repartizaţi pentru dezvoltarea infrastructurii au fost obţinuţi din împrumu-
turi sau din taxe speciale, colectate de la populaţie. Preocuparea guvernanţilor 
s-a concentrat pe asigurarea echilibrului structural pe termen scurt al bugetului, 
rezultatul fiind un dezechilibru cronic, ce tinde să depăşească 4% din PIB, cu 
toată avalanşa de titluri de stat (împrumuturi de la populaţie) emise.  

Pentru prima dată în istoria contemporană, au fost prevăzute în bugetul 
statului cheltuieli cu închiderea unor mine şi reabilitarea unor bănci. În ceea ce 
priveşte minele, am primit şi credite de la Banca Mondială pentru a le închide, 
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iar în ceea ce priveşte băncile, am depăşit în cazul Bancorex, orice imaginaţie 
posibilă! Iată ce declara în acest sens, la începutul lunii octombrie 1999, fostul 
ministru al finanţelor, Decebal Traian Remeş: “Vom lansa o emisiune de titluri 
de stat în valoare de 21.988,6 miliarde de lei. La ordonanţele emise în acest 
an, se adaugă două ordonanţe emise în 1997, de aproape 8.000 miliarde de 
lei, privind Bancorex şi Banca Agricolă. În total, costurile pentru Bancorex vor 
ajunge la 35.000 miliarde de lei, la care se va adăuga o dobândă pe care nu 
am îndrăzneala de a o estima pentru anul 2000. Mă tem însă că suma se duce 
doar în sus şi nu în jos. În pofida tuturor măsurilor luate, Ministerul Finanţelor a 
intrat în anul 2000 cu o datorie internă de cca 75.000 miliarde de lei”. Cheltuie-
lile bugetare efectuate de Parlament, Preşedinţie şi Guvern au fost în nume-
roase cazuri exagerate, au depăşit posibilităţile de susţinere de către economia 
reală. Aceste cheltuieli s-au concretizat în dotări nejustificate cu autoturisme şi 
alte bunuri, în special de import, acţiuni de protocol, recepţii foarte costisitoare 
faţă de starea ţării, numeroase deplasări în străinătate, uneori în delegaţii su-
pradimensionate ale instituţiilor sus-amintite. Aceste mari cheltuieli bugetare, 
angajate de aleşii neamului, au fost şi sunt făcute, în continuare, în raport cu 
fondurile exagerat de reduse care au fost alocate, an de an, pentru sănătate, 
învăţământ, cultură sau cercetare ştiinţifică. 

România este statul european şi poate mondial, cu cele mai multe taxe 
şi impozite percepute cetăţenilor şi agenţilor economici: numărul lor este 175 !!! 
(faţă de 66 în Franţa sau 20 în Portugalia, de exemplu). Dintre cele mai semni-
ficative cităm: contribuţia pentru asigurări sociale de stat (24%); TVA (19%); 
contribuţia pentru fondul special de sănătate publică (7%); fondul naţional de 
solidaritate (3%); taxă pentru fondul special de solidaritate socială pentru per-
soanele cu handicap (2%) etc. Gradul de fiscalitate – cuprins între 75–80% – 
este unul din cele mai mari, dacă nu cel mai mare de pe mapamond!!! 

Asociaţia Naţională a Importatorilor şi Exportatorilor din România 
(ANEIR) şi nu Ministerul Finanţelor, cum ar fi fost de aşteptat, a realizat un 
“Codex Fiscal” pentru anul 2000, care reunea taxele şi impozitele valabile în 
acel an. Acestea pun în evidenţă uriaşa presiune fiscală care apasă asupra 
firmelor, faptul că pentru aceeaşi activitate se plătesc mai multe impozite diferi-
te şi se percepe impozit la impozit, iar prin introducerea impozitului pe venitul 
global, cota de impozitare aplicată persoanelor fizice este mai mare decât cea 
a impozitului pe profit aplicat persoanelor juridice. Dar, o relaxare fiscală majo-
ră nu se poate realiza într-o economie aflată în descreştere. 

Continuând sfaturile din anii anteriori, misiunea  FMI de la Bucureşti a 
considerat că şi în primii ani ai celui de-al treilea mileniu, este nevoie de o poli-
tică fiscală restrictivă. În privinţa cheltuielilor bugetare, subvenţiile acordate de 
Guvern trebuie să fie transparente, susţinute şi cu o destinaţie fixă (pentru pro-
grame sociale care au ca prioritate persoanele cu venituri mici). FMI nu este 
împotriva cheltuielilor sociale, mai ales când acestea pot contribui la reducerea 
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sărăciei. Totuşi cheltuielile bugetare trebuie să aibă la bază o serie de progra-
me, pentru că susţinerea companiilor de stat cu pierderi nu poate continua la 
infinit. FMI insistă ca legislaţia financiară să rămână stabilă, transparentă şi, în 
principal, recomandă Guvernului evitarea introducerii de facilităţi fiscale majo-
re. Dar tot specialiştii FMI susţin că, în condiţiile în care, motorul creşterii eco-
nomice este sectorul privat, nu este nevoie de introducerea de facilităţi fiscale. 
Cea mai importantă sarcină a Guvernului trebuie să fie susţinerea creşterii 
economice, printr-o accelerare a reformei în sectorul public şi orientarea activi-
tăţii de producţie în sensul unei eficientizări a sectorului privat.  

La 1 ianuarie 2000 a intrat în vigoare Ordonanţa Guvernului nr. 73 din 
1999 privind impozitul pe venitul global. Prin introducerea noului impozit, se 
urmăreşte eliminarea sistemului impunerii cedulare (pe fiecare venit, câştigat şi 
impozitat separat), aplicabil până în prezent şi trecerea treptată la impunerea 
globală a veniturilor. Impunerea cedulară are la bază existenţa mai multor acte 
normative, ceea ce presupune aplicarea unui tratament diferenţiat al veniturilor, 
existenţa unor metodologii diferite de determinare a bazei impozabile, cote di-
ferite de impozite şi tratament fiscal discriminatoriu, în favoarea anumitor veni-
turi şi contribuabili. Astfel, impunerea cedulară favorizează acele persoane ca-
re realizează venituri din mai multe surse, deoarece acestea nu sunt afectate  
de progresivitate. Mai mult, prin cumularea veniturilor realizate de o persoană 
fizică, într-o perioadă de un an, atât din ţară cât şi din străinătate, indiferent de 
sursa de provenienţă, se elimină tratamentul fiscal discriminatoriu al contribua-
bililor, realizându-se o impunere globală a veniturilor. Sumele fixe din cadrul 
baremului se indexează în funcţie de indicele semestrial de inflaţie. Deducerea 
personală suplimentară pentru soţul, soţia, copii sau alţi membri de familie 
aflaţi în întreţinere este de 0,5 înmulţit cu deducerea personală. Ajutoarele de 
înmormântare, pentru pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a 
calamităţilor naturale şi ajutoarele acordate unui angajat cu boli grave sau incu-
rabile sunt neimpozabile. Nu sunt impozitate veniturile sub forma darurilor 
acordate copiilor minori ai angajaţilor sau cele pentru femeile angajate cu oca-
zia zilei de 8 martie, care nu depăşesc 1 milion de lei. Sumele decontate pen-
tru transport, cazare, diurnă pe perioada de cazare sau delegare în ţară şi stră-
inătate, cheltuielile cu transportul în interes de serviciu în localitate, indemniza-
ţiile de instalare în cazul mutării acordate personalului din instituţiile speciale şi 
celor care-şi stabilesc domiciliul în zone defavorizate nu sunt impozate. Înce-
pând din 2002 în baza de impozitare vor fi incluse veniturile obţinute de per-
soane fizice din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, 
exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole, arbuştilor şi plantelor decorative, 
care vor fi impozitate cu 15%.  

La elaborarea Ordonanţei Guvernului nr. 73 din 1999, la care ne-am re-
ferit mai sus, s-au avut în vedere situaţia economică actuală şi incidenţa asu-
pra costului vieţii, precum şi nivelul relativ redus al veniturilor pentru marea 
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masă a contribuabililor. Pornind de la aceste considerente s-au cuprins în sis-
temul impunerii globale veniturile din salarii, din activităţi independente şi din 
cedarea folosinţei bunurilor. În paralel, pentru veniturile din dividende şi alte 
venituri, ordonanţa prevede o impunere fiscală pe fiecare sursă de venit. Cota 
minimă de impunere în România este de 18%, iar cota maximă – 40%. Doar 
Cehia (cu 15%) şi Spania (cu 17%) au cote minime mai mici decât ţara 
noastră, în timp ce cota maximă este mai mare în Italia (45,5%), Germania 
(53,8 %), Franţa (54%) şi Suedia (58%). Cota maximă de impunere de 40% 
este aceeaşi ca şi în Anglia, Cehia, Croaţia şi Polonia. Estonia are o cotă unică 
de impunere de 26%. Sub incidenţa impozitului pe venitul global intră şi venitu-
rile din pensii care depăşesc salariul mediu net pe economie. Contribuabilii 
care realizează venituri dintr-o singură sursă, sub formă de salarii, nu sunt 
obligaţi să depună explicit declaraţie de venit global. 

Legislaţia fiscală a fost, de asemenea, amendată pentru a permite agen-
ţilor economici: amortizarea accelerată, deductibilă din profitul impozabil; colec-
tarea trimestrială a impozitului pe profit; deductibilitatea totală a cheltuielilor 
realizate pentru publicitate şi reclamă. Rata impozitului pe salarii a fost redusă 
de la 60%, la 45% şi 35%,  dar şi aşa este prea mare pentru persoanele juridi-
ce şi fizice care plătesc acest impozit. Reorganizarea sistemului fiscal a fost 
timidă şi înceată, astfel, acesta nu a  putut răspunde stimulării necesare pentru 
dezvoltarea economiei şi îmbunătăţirea climatului general de afaceri. Transpa-
renţa sistemului fiscal a lăsat de dorit şi a fost umbrită de lipsa de organizare, 
de multe ori dezastruoasă, în colectarea impozitelor de la populaţie. 

Reforma contabilităţii s-a efectuat în salturi, corespunzătoare unor ordine 
ale ministrului finanţelor sau unor ordonanţe guvernamentale, insuficient gândi-
te şi structurate. S-a adoptat sistemul contabil francez, dar cu raportări statisti-
ce la organismele internaţionale după model anglo-saxon (american). Armoni-
zarea fiscală cu statele Uniunii Europene este mult întârziată. Organele de 
control ale statului au înregistrat numeroase abuzuri, unele grosolane, privind 
plata accizelor şi a TVA de către agenţii economici. Sistemul de colectare a 
taxelor şi impozitelor funcţionează greu, ineficient. Legea finanţelor publice lo-
cale permite autorităţilor locale să încaseze impozite prin trezorerii locale, im-
pozite care au fost până acum percepute de autorităţile centrale. Noul sistem a 
fost gândit pentru creşterea autonomiei financiare a autorităţilor locale. Înce-
pând cu 1 ianuarie 2000 se aplică o reformă fiscală, care  cuprinde: reducerea 
TVA la o cotă unică de 19% şi simplificarea sistemului de accize; reducerea 
impozitului pe profit de la 38% la 25%, în condiţiile în care impozitul pe salariile 
persoanelor fizice a rămas tot 35%; introducerea impozitului pe venitul global, 
care va proteja familiile cu venituri mici, descurajând marile venituri individuale. 

Apreciem că deficienţele finanţelor publice româneşti la început de mile-
niu sunt: imposibilitatea încasării sumelor predictibile; sistemul de facilităţi 
acordate, de regulă, clientelei politice, pe criterii subiective; întreţinerea unor 
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focare permanente de corupţie. Singurele progrese reale în domeniul fiscal,  
care au dezavantajat de multe ori ţara, s-au înregistrat în ceea ce priveşte re-
ducerea taxelor vamale şi uniformizarea tarifului vamal în conformitate cu 
acordurile internaţionale ale României. 

În România erau 42 de bănci (11 din ele cu capital mixt-autohton şi stră-
in; nouă –  filiale ale unor bănci străine, cinci – bănci cu capital străin, patru – 
bănci cu capital autohton privat, iar restul de 13 – bănci cu capital de stat). Din 
luna martie 1991, Banca Naţională a României funcţionează ca bancă centrală 
independentă, prezentând anual raportul său de activitate în faţa Parlamentu-
lui. Cu toate acestea, sistemul bancar nu a reuşit să se implice activ în susţine-
rea economiei reale, pentru că a pornit de la premisa falsă că el este primordi-
al, iar economia – secundară, că sistemul bancar susţine economia şi nu in-
vers. În România, responsabilii sistemului bancar nu cunosc sau nu acceptă 
sensul acestei relaţii, pentru că sistemul bancar este rupt de economia reală. 
Oficialii sistemului bancar sunt preocupaţi de efecte şi nu de cauze.  

În ţara noastră economia este subbancarizată, iar activele sistemului 
bancar reprezintă 17% din PIB, faţă de 250% în ţările membre UE. În UE, o 
unitate bancară revine la 1.700 de locuitori, în ţările din Europa Centrală la 
11.000 de locuitori, iar în ţara noastră o sucursală bancară revine la 23.500 de 
persoane. S-a avansat şi aserţiunea, cu care nu putem fi de acord, că sistemul 
bancar autohton nu poate susţine restructurarea economiei, că investiţiile stră-
ine reprezintă singura soluţie pentru consolidarea sistemului bancar românesc. 
Singura soluţie pentru consolidarea sistemului bancar românesc o reprezintă 
funcţionarea normală a economiei naţionale, care ar putea, astfel, să permită 
băncilor comerciale să nu mai lucreze în gol sau fără a avea echivalentul mate-
rial al valorilor băneşti pe care le circulă sau recirculă. Este cunoscut pretutin-
deni, în teorie şi practică, faptul că politica bancară se află la baza comporta-
mentului investiţional al agenţilor economici. Or la noi, de 12 ani, rata scontului 
(iar, de la 1 februarie 2002, dobânda de referinţă) se află printre cele mai ridi-
cate din lume şi nimeni dintre responsabilii economici şi politici nu sesizează 
acest lucru. Menţinerea dobânzii de referinţă şi în prezent la peste 30%, în 
condiţiile în care pe plan mondial o astfel de rată normală este cuprinsă între 
0,5 şi 3,5%, este principalul factor responsabil de degringolada economică, f i-
nanciară, bancară şi valutară în tranziţia pe care România o parcurge. 

Slăbiciunile sistemului bancar sunt ilustrate şi de faptul că singura bancă 
românească aflată în clasamentul celor mai importante 500 de bănci comercia-
le din Europa este Banca Comercială Română (ocupa, în anul 2000, poziţia 
193, în ascensiune cu 20 de locuri faţă de 1999). Revista britanică "The 
Banker" a publicat în octombrie 2000 şi clasamentul celor mai importante 100 
de bănci comerciale din Europa Centrală, inclusiv ţările baltice, unde figurează 
şi cinci bănci româneşti: BCR (locul 8), BRD-Groupe Société Générale (locul 
21), CEC (locul 43), Banc Post (locul 44) şi Banca Comercială Ion Ţiriac (locul 
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70). În intervalul, relativ scurt de timp dintre anii 1995 – 1999, sistemul bancar 
s-a confruntat cu falimentele următoarelor bănci: Columna Bank, Credit Bank, 
Albina, Bankcoop, Banca Internaţională a Religiilor şi Dacia Felix (care şi-a re-
luat activitatea, în urma unor procese juridice, prin care a evitat falimentul, pre-
cum şi prin recapitalizare); Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex), una 
din cele mai mari bănci comerciale din statele ex-socialiste, a fost devalizată în 
urma unui management bancar şi politic defectuos, iar Banca Turco-Română 
are o situaţie încă neclarificată.  

De 12 ani, politicile monetare restrictive ale BNR, necorelate cu perfor-
manţele economiei reale au dus la creşterea dobânzilor la creditele acordate 
agenţilor economici, peste limitele programate. Astfel, volumul creditelor neper-
formante a crescut permanent, în loc să diminueze. Au fost preluate la datoria 
publică aşa-zisele credite neperformante, adică împrumuturile pe care bănci de 
stat, precum Bancorex sau Banca Agricolă, le-au acordat, pe criterii politice, 
unor întreprinderi falimentare sau unor oameni de afaceri care, în urma pierde-
rilor suferite nu le-au mai putut restitui. Operaţiunea de preluare la datoria pu-
blică (sau de trecere la pierderi acoperite pe seama populaţiei) a cuprins astfel 
echivalentul în lei a 3-4 miliarde de dolari SUA, adică peste 40% din veniturile 
unui an bugetar. 

Datorită inflaţiei şi instabilităţii economice, creditele acordate de băncile 
comerciale pe termen mediu şi lung s-au redus ca pondere. Cea mai mare par-
te au fost acordate în dolari SUA (47%), în lei (37%), urmate de cele în euro şi 
monedele componente (16%). Foarte multe firme au luat credite de la mai mul-
te bănci, existând o expunere ridicată faţă de dolarul SUA. Un alt aspect nega-
tiv îl constituie faptul că cea mai mare parte a creditelor (62%) sunt cele pe 
termen scurt (12 luni). 

Între băncile comerciale se duce o competiţie destul de strânsă pentru 
piaţa de retail, respectiv a operaţiunilor cu persoanele fizice, care, în lipsa re-
structurării economiei, pare a fi cea mai rentabilă afacere. Însă, economiile în 
lei ale populaţiei în sistemul bancar cresc într-un ritm foarte mic. Foarte puţini 
cetăţeni au conturi bancare curente, românii sunt foarte precauţi, datorită nu-
meroaselor falimente bancare din sistem. Studii de specialitate apreciază că va 
fi nevoie să treacă încă o generaţie, până când principiile oamenilor să se 
schimbe. Puţinele bănci care îşi împart piaţa de retail autohtonă, în goana lor 
după câştiguri,  sunt conştiente de costurile pe care trebuie să le achite pentru 
depozitele populaţiei. Activitatea unor bănci care au atras banii populaţiei şi nu 
au reuşit să-i plaseze în câştig pentru ele, corelată cu alte slăbiciuni ale siste-
mului bancar autohton, s-a transformat treptat într-o sursă sigură de faliment 
pentru băncile respective. De altfel, cele 5-6 bănci care au creat până acum 
probleme, prin falimentul lor, au fost în general, bănci de retail. 

Principala cauză a slăbiciunii sistemului bancar românesc trebuie căuta-
tă în supravegherea bancară defectuoasă operată de BNR până în anul 1999 



 

 

69 

(cazul FNI a demonstrat chiar, cât de superficial este controlat şi sectorul fi-
nanciar nebancar). Lipsa de supraveghere şi de auditare a bilanţului contabil al 
unor bănci comerciale a permis raportarea unor profituri fictive, ceea ce a dus 
la o acută lipsă de lichidităţi la băncile respective. Băncile au devenit foarte 
atente cu agenţii economici care solicită credite sau, pur şi simplu, nu mai cre-
ditează economia reală, având în vedere riscurile de nerestituire (se pleacă de 
la premisa că "lipsa de activitate este oricum mai avantajoasă, decât implicarea 
în acordarea  de credite incerte"). Responsabilii bancari continuă să arate cu 
degetul către factorii politici, către interesele de grup, deşi adevărata vină o are 
sistemul de supraveghere bancară, care nu a funcţionat pe principiile adevăra-
tului profesionalism. Apreciem că se impune exercitarea supavegherii bancare 
integrate şi crearea unui consiliu al autorităţilor de supraveghere bancară, pe 
baza unui model instituţional funcţional de supraveghere, extins de la piaţa 
bancară şi asupra pieţelor de capital şi a asigurărilor. Este necesară creşterea 
operativităţii în analiza evoluţiei sistemului bancar şi în introducerea corecţiilor 
necesare pentru evitarea unor greşeli viitoare.  

Rapoartele anuale ale BNR pot şi trebuie să fie trimise Parlamentului, în 
vederea dezbaterii lor, cel mai târziu la finele trimestrului I (raportul pentru anul 
1999 a fost remis abia la începutul lunii septembrie 2000, iar raportul pentru 
activitatea desfăşurată în anul 2000 – în iulie 2001, în timpul vacanţei parla-
mentare). Cităm din preambulul prezentării “în premieră” a unor “ample extrase 
din incitantul studiu realizat de specialiştii BNR”, prezentare realizată în Adevă-
rul economic, nr. 36, 2001, p. 3: “Surprinde faptul că un astfel de raport-studiu 
întocmit potrivit legii şi înaintat spre analiză şi dezbatere Parlamentului Româ-
niei, nu se bucură de atenţia cuvenită, fiind chiar ignorat. Aşa se explică de ce, 
de pildă, nici până în prezent “Raportul anual al BNR pe 1999” nu a fost dez-
bătut în Parlament, aşa cum prevede legea”. 

O problemă importantă cu care se confruntă sistemul bancar autohton 
este cea a funcţionării băncilor populare, în realitate cooperative de credit. Ca 
urmare a nerespectării de către acestea a regulilor prudenţiale bancare, nefiind 
bănci, după iminentul faliment al unora dintre ele şi posibilitatea creării unui 
imens scandal popular, abia în luna august 2000, BNR a luat măsura de a le 
aduce la ordin. Astfel, au fost depuse 200 de cereri de autorizare de funcţiona-
re, de către unele din cele 925 de cooperative de credit care şi-au notificat 
existenţa. Depunerea cererilor s-a făcut în perioada 13 august-13 septembrie 
2000 şi, potrivit OUG nr. 97 din 2000, BNR urma să se pronunţe asupra calităţii 
de "bancă" a acestora în termen de maximum 120 de zile. În intervalul 13 au-
gust 2000 – 13 februarie 2001, trebuia să fie creat, prin lege specială, Fondul 
de garantare a depozitelor în sistemul organizaţiilor cooperatiste de credit, care 
să stabilească sistemul organizaţiilor participante, categoriile de depozite ga-
rantate şi nivelul garantării depozitelor. Garantarea depunerilor efectuate urma 
să curgă nu de la înfiinţarea Fondului, ci, după eliberarea autorizaţiei de funcţ i-
onare, care se poate produce în termen de doi ani de la apariţia legii, deci pâ-
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nă la 13 august 2002. În felul acesta, nimeni nu mai poate să coreleze evoluţii-
le trecute, cu cele actuale şi viitoare, în sistemul atât de controversat al bănci-
lor populare. A lăsa incertitudinile să planeze timp de doi ani de la constatarea 
unor probleme în managementul băncilor populare, înseamnă o gestionare de-
fectuoasă a crizei şi mutarea, şi de această dată, a rezolvării problemei pe 
umerii populaţiei.  

Se impune elaborarea unor reglementări care să facă sistemul bancar 
românesc cât mai folositor economiei reale şi limitarea ingerinţelor politice 
asupra acestuia şi asupra instituţiilor de supraveghere bancară. Algoritmul poli-
tic nu are ce căuta în acest sector vital al unei ţări, ci, doar competenţa profesi-
onală demonstrată şi recunoscută.  

Regimul cursului de schimb al leului este încă cel de devalorizare contro-
lată. Visul unei evoluţii mai stabile a cursului de schimb, faţă de nivelul de echi-
libru nu va putea fi atins decât prin revigorarea economică puternică. Sistemul 
bancar românesc continuă să rămână sensibil chiar dacă, în ultimul timp, s-a 
apreciat că acesta se consolidează încet, dar sigur.  

Deschiderea oficială a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a avut loc la 23 
iunie 1995, urmată la 20 noiembrie 1995 de începerea efectivă a tranzacţiilor, 
după o absenţă a instituţiei Bursei timp de aproape 50 de ani din viaţa econo-
mică românească. BVB oferă societăţilor comerciale româneşti un cadru re-
glementat şi eficient pentru atragerea capitalului necesar dezvoltării lor. Ea rea-
lizează acest lucru punând la dispoziţia investitorilor români şi străini o piaţă 
care garantează un înalt grad de lichiditate a capitalului investit prin tranzacţio-
narea valorilor mobiliare ale societăţilor comerciale înscrise la cotă. Bursa ofe-
ră societăţilor comerciale româneşti cadrul necesar creşterii prestigiului acesto-
ra, atât în ţară cât şi în străinătate, prin programele de promovare în mass me-
dia a informaţiilor de pe piaţa bursieră. Prin dezvoltarea pieţei obligaţiunilor, 
emise atât de societăţile comerciale cât şi de autorităţile publice, a pieţei valor i-
lor mobiliare emise de societăţi comerciale străine, precum şi prin atragerea 
spre BVB a băncilor şi a societăţilor de investiţii,  se vor realiza condiţiile extin-
derii pieţei bursiere şi ale consolidării rolului BVB în dinamizarea economiei 
româneşti. Diversificarea continuă a gamei instrumentelor bursiere va determi-
na extinderea facilităţilor oferite de piaţa bursieră, de care vor putea beneficia 
toate instituţiile care activează pe piaţa românească de capital. Prin extinderea 
serviciilor oferite de Registrul Bursei şi societăţilor comerciale necotate la Bur-
să se creează atât posibilitatea ca acestea să utilizeze mai eficient propriile 
resurse umane şi financiare, cît şi perspectiva apropierii acestor societăţi de 
momentul intrării lor pe piaţa bursieră. 

Încă de la crearea sa, BVB şi-a asumat rolul de barometru al economiei 
naţionale, devenind totodată calea cea mai directă de acces a societăţilor co-
merciale româneşti spre recunoaşterea lor în cercurile de afaceri interne şi in-
ternaţionale. Aceste caracteristici s-au accentuat o dată cu intrarea BVB pe 
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piaţa internaţională de capital şi prin afilierea ei la Federaţia Europeană a Bur-
selor de Valori, precum şi la Federaţia Internaţională a Burselor de Valori. Da-
că în prima jumătate a lunii februarie 2001, numai cu acţiunile societăţii “Alro” 
Slatina se făceau tranzacţii de zeci şi chiar sute de miliarde lei într-o singură 
şedinţă, în a doua jumătate a lunii august 2001, tranzacţiile săptămânale totale 
abia au depăşit 100 miliarde de lei; 82% din aceste tranzacţii s-au datorat celor 
5 SIF-uri (Oltenia, Muntenia, Transilvania, Moldova şi Banat), precum şi  celor 
două bănci ale căror acţiuni se tranzacţionează la BVB: Banca Română pentru 
Dezvoltare-Société Générale şi Banca Transilvania. De la 3 septembrie 2001 
au fost cotate şi cca 7% din acţiunile PETROM, aparţinând unui număr de pes-
te 815.000 de acţionari, ceea ce a sporit şi capitalizarea bursieră a BVB.  

A fost finalizat şi Proiectul regulamentului de funcţionare a pieţei secun-
dare a titlurilor de stat. Principala prevedere a acestui proiect legislativ este 
tranzacţionarea titlurilor de stat separat de serviciile oferite de Bursa de Valori 
şi piaţa extrabursieră RASDAQ. Scopul urmărit a fost de a permite extinderea 
pieţei de capital, a infrastructurii actuale şi de a avea o lichiditate cât mai mare. 
Dacă s-ar tranzacţiona totul prin intermediul Bursei s-ar produce o îngustare a 
pieţei. Ministerul Finanţelor este împuternicit să administreze datoria publică şi 
poate emite regulamente de funcţionare în acest sens. Până la aprobarea re-
gulamentului, titlurile de stat emise de Ministerul Finanţelor se tranzacţionează 
în continuare, pe piaţa monetară. 

Mediul economic apărut după modificarea de trei ori în cursul anului 
1999 a legislaţiei privind investiţiile străine, a făcut ca România să fie o pată gri 
pe harta fluxurilor investiţionale străine. Politica dobânzilor înalte dusă de Ban-
ca Naţională şi Ministerul Finanţelor a determinat orientarea puţinelor resurse 
investiţionale preponderent către piaţa monetară şi a titlurilor de stat.  

Raportul de activitate al CNVM pe anul 2000 afirmă că acest an a repre-
zentat pentru fondurile de investiţii, un an de criză. Prăbuşirea FNI a determ i-
nat cereri masive de răscumpărare la celelalte fonduri deschise de investiţii. 
CNVM afirmă că singurul efect pozitiv al crizei FNI a fost reducerea gradului de 
risc al fondurilor de investiţii, cu 72% în 2000, faţă de 1999. CNVM susţine că 
Uniunea Naţională a Organismelor de Plasament Colectiv a întocmit un pro-
gram de refacere a imaginii acestui sector, care va fi pus în aplicare pe măsura 
acoperirii sale cu resurse.  

Decizia de impozitare cu 1% a profitului obţinut din vânzarea de acţiuni 
pe piaţa de capital a contribuit şi ea la diminuarea interesului pentru piaţa de 
capital. În aceste condiţii, nu s-a conturat nici una din trăsăturile unui compor-
tament economic normal, în schimb se pot explica motivele unor deviaţii com-
portamentale, precum faptul că se investeşte, dar nu în sectoarele productive 
şi se consumă resurse financiare, dar nu din fluxurile transparente ale pieţelor 
financiare oficiale. Valoarea tranzacţiilor în dolari SUA, pe piaţa RASDAQ s-a 
diminuat în anul 2000, cu 40%, iar tranzacţiile la Bursa de Valori, exprimate tot 



 

 

 

72 

în dolari SUA, au înregistrat o scădere remarcabilă. CNVM susţine că, după 
activitatea din anul 2000, se impun măsuri importante de restructurare a pieţei 
RASDAQ.  

Dacă în 1990 subvenţiile explicite de la bugetul de stat reprezentau 9% 
din PIB, în timp ce nivelul arieratelor era aproape zero, la sfârşitul anului 2001, 
nivelul subvenţiilor de la bugetul de stat împreună cu arieratele din economie 
reprezentau peste 40% din PIB. În România sfârşitului de secol al XX-lea, 47 
de întreprinderi au înregistrat, fiecare în parte, în medie, timp de trei ani conse-
cutiv, pierderi anuale mai mari de 1 milion de dolari SUA.  

Blocajul financiar, deprecierea monedei naţionale şi lipsa cererii repre-
zintă principalele elemente perturbatoare ale economiei. Blocajul financiar este 
principalul factor care împiedică buna desfăşurare a activităţilor productive. 
Blocajul financiar este cauza principală a problemelor din economie. Blocajul 
financiar este o consecinţă a faptului că întreprinderile nu sunt restructurate în 
aşa fel încât să funcţioneze numai nucleul efectiv productiv. O altă parte a blo-
cajului se datorează politicii deliberate a managerilor, care, în acest fel îşi cre-
ează  resurse suplimetare. Blocajul poate fi înlăturat numai prin întărirea disc i-
plinei financiare. Măsurile aplicate de Cabinetul Năstase pentru reducerea arie-
ratelor din economia românească au avut un efect similar cu cel al unei picături 
într-un ocean. Deşi a fost declarat obiectiv prioritar, blocajul financiar a conti-
nuat să se amplifice, indiferent de măsurile aplicate. În iulie 2001, arieratele 
atinseseră 270.000 miliarde de lei, în creştere cu 50.000 miliarde de lei faţă de 
sfârşitul anului 2000. Firmele cu capital privat deţin 40% din volumul arierate-
lor, cele cu capital mixt – 30%, iar societăţile cu capital de stat – 30% din total. 
Institutul de Management şi Informatică (IMI) din cadrul Ministerului Industriilor 
şi Comerţului, care compensează zilnic arierate între firme de aproape 15 mili-
arde de lei, ar avea nevoie de cca 60 de ani pentru a efectua matematic toate 
compensările necesare (deşi în economie, fenomenele şi procesele nu au o 
evoluţie reglabilă matematic, majoritatea depinzând de factori întâmplători sau 
subiectivi).  

Deprecierea monedei naţionale generează, de asemenea, dificultăţi în 
desfăşurarea activităţii ramurilor operative. În decembrie 1989, pentru 1 dolar 
SUA se plăteau 15 lei; după 10 ani, 19.000 lei, deci de peste 1.250 de ori mai 
mult, în decembrie 2000 – 26.000 lei, adică de peste 1.730 de ori mai mult, iar 
în decembrie 2001 – 32.500 lei, deci de 2.170 de ori mai mult. La 1 februarie 
1998 a fost introdusă liberalizarea internă a cursului de schimb al leului. Orice 
cetăţean român poate schimba orice sumă de bani în monedă străină, cu con-
diţia ca băncile sau casele de schimb valutar să posede sumele solicitate. La 
sfârşitul lunii iunie 1999, după trecerea peste încă un vârf de plată în contul 
datoriei externe pe 1999, rezerva valutară a BNR (fără aur) a fost de 813 mili-
oane de dolari SUA. Orice sumă de câteva sute de milioane de dolari, adunată 
cu eforturi de BNR, de-a lungul câtorva luni, de la casele de schimb valutar sau 
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din plata unor exporturi, este folosită pentru plata ratelor scadente în contul da-
toriei externe a ţării (rezerva valutară a Bulgariei este de cca 6 miliarde de do-
lari SUA, la fel a Poloniei). Rezerva de aur, de peste 101 tone, a fost la 30 iu-
nie 1999 echivalată cu cca 849 milioane de dolari SUA, deci rezerva totală (va-
lute + aur) a fost de 1,662 miliarde de dolari SUA. În decembrie 2000, rezerva 
valutară era de 1.546 milioane de dolari SUA, iar în martie 2001 crescuse la  
2.824 milioane de dolari SUA. Tot în martie 2001, rezerva de aur se menţinea 
la 105,0 tone, a căror valoare s-a redus datorită evoluţiei preţurilor internaţiona-
le, la 874,3 milioane de dolari SUA. Nu considerăm utilă calcularea de către 
BNR a unei “rezerve internaţionale (compusă din valute plus aur)”, care este o 
pură amăgire, în condiţiile în care preţul aurului este în scădere pe pieţele ex-
terne, existând o ofertă mult mai mare decât cererea pe piaţă la acest metal 
preţios. De asemenea, nu putem conta pe aurul din "rezerva internaţională" că 
ar putea să-l cumpere cineva, dacă am avea nevoie urgentă de echivalentul lui 
în dolari SUA, iar închirierea stocului de aur, ar fi o nouă formă, contemporană, 
de repetare a experienţei cu tezaurul românesc depus pentru păstrare la Mos-
cova, în timpul primului război mondial. 

În octombrie 1999, datoria externă a României se ridica la 8,19 miliarde 
de dolari SUA. Datoria externă a României a crescut în perioada ianuarie – oc-
tombrie 2000 cu 1,9%, atingând la 31 octombrie 2000, nivelul de 9.221,7 mili-
oane de dolari SUA. Jumătate din creditorii statului român sunt instituţii financi-
are europene şi internaţionale în timp ce creditorii privaţi (care includ băncile 
comerciale, pieţele externe de capital ş.a.) reprezintă 36% din total. Creditele 
externe directe au fost destinate susţinerii balanţei de plăţi, pentru închiderea 
minelor, supraveghere vamală, servicii din agricultură, reforma sistemului sani-
tar, eliminarea efectelor inundaţiilor şi reînnoirea flotei TAROM. Pentru finanţa-
rea deficitului bugetar, România a lansat prin intermediul Ministerului Finanţe-
lor, mai multe emisiuni de euroobligaţiuni. România s-a împrumutat cel mai 
mult în dolari SUA (57%), urmează creditele în euro (13%), mărci germane 
(cca 10%), drepturi speciale de tragere (DST) – moneda “coş” a Fondului Mo-
netar Internaţional (7%) şi yeni japonezi (6%). Deficitul de cont curent extern, 
în prima jumătate a anului 2001 a depăşit sensibil deficitul de cont curent ex-
tern pe întreg anul 2000. În contul curent se vehiculează anual aproximativ 13-
14 miliarde de dolari SUA, iar în contul financiar şi de capital (care contabili-
zează mişcările pe termen lung de fonduri înspre şi dinspre străinătate), cca 4 
miliarde de dolari SUA.  

Din exporturile de bunuri şi servicii s-au obţinut în 2000 – cel mai bun an 
din întregul deceniu trecut  –  cca 12 miliarde de dolari SUA (peste 10 miliarde 
de dolari SUA din exporturile propriu-zise de bunuri, din transferuri – în princi-
pal remiteri spre ţară din venituri realizate în străinătate – circa un miliard de 
dolari SUA, iar din intrări de capital pentru investiţii, circa un miliard de dolari 
SUA. Acest total de cca 12 miliarde de dolari SUA reprezintă capacitatea ma-
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ximă anuală de plată a României. În schimb, cca 14 miliarde de dolari SUA au 
fost cheltuiţi pe importurile de bunuri şi servicii, la care se adaugă cca 0,5 mili-
arde de dolari SUA  pentru plăţi de dobânzi la creditele din datoria externă. 
Cca 1,5-2 miliarde de dolari SUA, din rulajul contului financiar şi de capital, re-
prezintă mişcări brute (intrări şi rambursări) de credite externe (fără dobânzi, 
care sunt plăţi nete luate în considerare, în calcul, în contul curent). Deci, plăţi-
le României pentru importuri de bunuri şi servicii, precum şi pentru dobânzi la 
credite externe sunt mai mari anual, cu cca 2,5 miliarde de dolari SUA decât 
încasările din exporturi. Când consumul net de resurse externe ajunge într-un 
an să reprezinte mai mult de 6% echivalent PIB (PIB-ul României era prevăzut 
să fie cca 35 miliarde de dolari SUA în 2001), pieţele internaţionale trag sem-
nalul de alarmă, cu îngrijorarea că ţara, într-o asemenea situaţie, nu va mai 
putea să constituie resursele de rambursare pentru plăţile pe care le are de 
efectuat. În cazul ţării noastre este vorba de circa 2-2,1 miliarde de dolari SUA, 
o sumă apăsătoare pentru România la dimensiunile PIB-ului său.  

Serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung s-a cifrat la peste 2,32 
miliarde de dolari SUA în anul 1999, iar în ultimii zece ani, România a plătit 
8,316 miliarde de dolari SUA în contul datoriei publice externe, ceea ce revine 
în medie la 831,6 milioane de dolari SUA pe an. Plăţile de dobânzi şi comisi-
oane au însumat 2,354 miliarde de dolari SUA (28,3% comparativ cu serviciul 
total), din care 1,651 miliarde (70%) aferent datoriei directe a statului şi 703 
milioane de dolari SUA, corespunzător datoriei garantate de stat. Rata serviciu-
lui datoriei externe, calculată ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul 
de bunuri şi servicii a fost de 17,8% la sfârşitul lunii octombrie 2000, compara-
tiv cu 35,9% la finele lui 1999. Întrucât împrumuturile făcute până acum au fost 
consumate neproductiv, aceasta înseamnă că trebuie să returnăm ratele sca-
dente la creditele acordate, plus dobânda aferentă, care, pe termen mediu re-
prezintă cel puţin o cincime din totalul creditelor respective. 

Serviciul datoriei externe publice şi public garantate, bazat pe angaja-
mentele externe actuale, cunoaşte o creştere uşoară până în 2002 şi va fi ur-
mat de o reducere constantă între 2003 – 2005. În 2002, serviciul datoriei ex-
terne publice se va situa între 1,6 şi 1,7 miliarde de dolari SUA, pentru ca în 
2005 să scadă la 600-800 milioane de dolari SUA. În acelaşi timp, se va face 
trecerea la o abordare diferită a finanţării externe, în care atragerea şi, respec-
tiv, restituirea datoriei să nu facă parte din cicluri diferite, ele fiind concepute pe 
o perspectivă de cel puţin zece ani. 

Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare (AVAB) a fost o instituţie cre-
ată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 51 din 15 decembrie 1998, pentru recupera-
rea creditelor neperformante, iar organizarea şi funcţionarea acesteia au fost 
statuate prin Hotărârea de Guvern nr. 387 din 18 mai 1999; în portofoliul său 
erau, la începutul anului 2000, credite neperformante în valoare de 2,3 miliarde 
de dolari SUA,  echivalentul a cca 12,3% din PIB-ul anului 1999. Activitatea 
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AVAB era în concordanţă cu obiectivele PSAL şi PIBL, în lume existând cca 27 
instituţii specializate de acest fel. Personalul angajat în activitatea de recupera-
re şi valorificare era alcătuit din cca 60 de specialişti cu experienţă bancară, în 
special în domeniul restructurării financiare, analizei economice şi al riscului 
bancar. AVAB se baza pe twin management, adică angaja experţi care s-au 
mai ocupat cu recuperarea unor credite neperformante, pentru a asigura trans-
parenţa acestui proces şi evitarea utilizării creditelor respective în scopuri pol i-
tice. În mai puţin de o jumătate de an de la înfiinţare, AVAB a recuperat cca 
198 miliarde de lei “de la mici peştişori, rechinii fiind undeva în larg”. În anul 
2000, AVAB a reuşit să recupereze 2.619 miliarde de lei (aproape 115 milioane 
de dolari SUA), din care a vărsat efectiv la buget 2.549 miliarde de lei. Dar, in-
teresele unor anumite cercuri de influenţă au condus la schimbarea, în cca şa-
se luni de zile, a nu mai puţin de trei preşedinţi ai AVAB. 

Pe structura fostei AVAB a fost creat din 2001, Oficiul pentru Recupera-
rea Creanţelor Bancare (ORCB), având un portofoliu de recuperat de cca 3 
miliarde de dolari SUA, creanţe care reprezintă aproape 8% din PIB-ul pe 
2000, strânse de la 3.558 de debitori. La creanţele preluate de la BANCOREX 
şi Banca Comercială Română (însumând 45.502 miliarde de lei) şi, respectiv, 
de la Banca Agricolă (9.294 miliarde de lei), s-au adăugat şi creanţele fostei 
Companii Române de Petrol (cca 500 milioane de dolari SUA). Principiul de 
bază în activitatea Oficiului este cel al recuperării activelor neperformante în 
timpul cel mai scurt posibil, cu maximă eficienţă şi cu cele mai bune rezultate 
financiare, adică valorificarea prin reconstrucţie, în sensul încercării de a revita-
liza pe cât posibil afacerile şi activităţile economico-financiare ale debitorilor din 
portofoliu. Aceasta ar putea conduce atât la o recuperare superioară, cât şi la 
influenţe pozitive asupra bugetului de stat, prin valorificările indirecte. Nivelul 
mediu al valorii de recuperat, stabilit de consultantul ORCB – Compania 
Pricewaterhouse Coopers – este de 22%. Preluarea dosarelor aferente debito-
rilor neperformanţi cedaţi s-a concretizat în încheierea unui număr de 3.797 de 
contracte privind cesiunile de creanţe, perfectate cu băncile cedente, pentru 
fiecare debitor, care a parcurs calea notificării lor prin instanţa executorului ju-
decătoresc. 

Obiectivele prioritare ale Strategiei de valorificare a activelor bancare 
neperformante sunt: a) îmbunătăţirea legislaţiei în vigoare, prin crearea unui 
cadru legislativ unic şi coerent, atât în direcţia accelerării procedurilor juridice 
în domeniu, cât şi cu privire la competenţele şi obligaţiile ORCB; b) implemen-
tarea unui sistem de metode şi proceduri de lucru vizând gruparea portofoliului 
de active bancare neperformante preluate, cu efect imediat în recuperarea 
acestora, cu maximă eficienţă. Se urmăreşte abordarea unui concept construc-
tiv astfel încât, prin acţiunile întreprinse, să fie create premisele dezvoltării 
economice, revitalizării întreprinderilor din portofoliu, menţinerii sau creării unor 
noi locuri de muncă; c) intensificarea colaborărilor cu ministerele economice şi 
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Agenţia pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, în vederea 
introducerii coerenţei şi eficienţei în acţiunile comune, inclusiv contactele cu 
investitorii străini, potenţiali participanţi la revigorarea economiei naţionale prin 
infuzii de capital în societăţile din portofoliu; d) abordarea transparentă şi con-
structivă, strâns legată de realităţile momentului, a procedurilor de valorificare 
a activelor aparţinând debitorilor din agricultură şi industria alimentară, partici-
pând astfel la stoparea declinului, redresarea treptată şi asigurarea condiţiilor 
pentru sprijinirea producătorilor agricoli care realizează producţie destinată pie-
ţei;  e) includerea ORCB într-un parteneriat economic, cu operatori din dome-
niul economic şi financiar, în scopul unei acţiuni comune de creare a unei pieţe 
dezvoltate, în care creşterea consumului să ducă la optimizarea prin eficienti-
zare a procesului de valorificare a activelor din portofoliu; f) crearea condiţiilor 
pentru restructurarea financiară a debitelor preluate în vederea reorientării şi 
redimensionării activităţii de pe poziţii economico-financiare fezabile. Procesul 
va implica identificarea societăţilor viabile, cu potenţial productiv, pentru a per-
mite repunerea în funcţiune, atingerea parametrilor proiectaţi etc. sau, după 
caz, reconsiderarea modulelor productive prin închiderea sau limitarea funcţio-
nării acestora. În acest sens se urmăreşte valorificarea activelor constatate ne-
productive, neviabile, sumele rezultate urmând a acoperi parţial datoria debito-
rului, precum şi organizarea licitaţiilor publice specializate, în vederea vânzării 
pe categorii de active. Se au în vedere şi următoarele operaţiuni: identificarea 
de noi modalităţi de selecţie a activelor supuse valorificării (imobiliare, agricole, 
mijloace de transport etc.), precum şi utilizarea celor mai moderne tehnici de 
promovare (prin extinderea bazei de informaţii pe Internet, crearea unui porto-
foliu de metode pentru promovare externă şi internă, crearea site-ului propriu); 
externalizarea unor creanţe restructurate, prin vânzare către instituţii financiare 
de investiţii, care au capacitatea de a derula angajamentele respective pe peri-
oade de timp mai mari; externalizarea prin licitaţii publice, cu mandatare, a 
unor pachete de active neperformante, neproductive şi de valori mici, în scopul 
creşterii gradului de recuperare pe unitatea de timp; corelarea eforturilor ORCB 
cu celelalte instituţii şi ministere economice, Autoritatea pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, Ministerul Finanţelor Publice, investitori 
strategici locali şi internaţionali, pentru aplicarea unor metode adecvate de va-
lorificare a activelor, coroborate cu procese de restructurare şi privatizare, pre-
cum şi pentru identificarea acelor active ce pot fi reintegrate în circuitul econo-
mic, care ar putea genera în timp disponibilităţile necesare pentru asigurarea 
priorităţilor de producţie şi care, implicit, generează surse suplimentare de 
rambursare a creanţelor.   

Metoda eşalonării creanţelor a fost aplicată la 175 de societăţi debitoare. 
Din valoarea totală eşalonată, de 3.000 miliarde de lei, s-au încasat 788 miliar-
de de lei în cadrul programelor  convenite cu debitorii. La aceste societăţi s-a 
realizat o analiză financiară exigentă pentru a stabili dacă pot susţine progra-
mul de eşalonare a datoriilor pe trei ani, s-au reevaluat garanţiile constituite de 
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acestea pentru creditele primite, care au fost securizate prin poliţe de asigura-
re, obligând totodată debitorii să achite un avans de cel puţin 10% din datorie. 
Dacă ratele nu sunt achitate la scadenţă, ORCB poate trece la vânzarea ga-
ranţiilor. Metoda care a dat până acum cele mai bune rezultate, în sensul obţi-
nerii celui mai bun preţ de vânzare, a fost cea de vânzare a creanţelor prin lic i-
taţie publică sau alte proceduri prevăzute de lege. În general, metoda a fost 
aplicată debitorilor preluaţi de ORCB a căror creanţă nu a fost garantată sau în 
situaţiile în care s-a considerat că poate duce la o restructurare a activităţii, cu 
efecte economice pozitive. În acest fel s-au recuperat 1.092 miliarde de lei de 
la 35 de debitori, care aveau în total creanţe de 4.918 miliarde de lei. Din 2001 
se aplică şi metoda convertirii creanţelor în acţiuni, care să fie vândute eventu-
al pe piaţa de capital, în cazul societăţilor cotate la Bursa de Valori Bucureşti 
sau RASDAQ. Metoda executării silite, respectiv a vânzării activelor corporale 
şi necorporale aduse ca garanţii, a fost aplicată pentru 49 de societăţi debitoa-
re, la care ORCB deţinea creanţe de 4.879 miliarde de lei, fiind recuperaţi 206 
miliarde de lei. Executarea silită a fost aplicată debitorilor care au manifestat 
rea-credinţă în utilizarea creditelor sau care au deturnat banii de la destinaţia 
iniţială. ORCB poate recupera o parte din creanţe ca urmare a reorganizării 
judiciare sau a falimentului debitorilor. Suma recuperată astfel de la 95 de so-
cietăţi este de 391 miliarde de lei. Se încearcă şi aplicarea unui sistem de 
mandatare a băncilor şi fondurilor de investiţii pentru vânzarea prin licitaţie a 
unor pachete de creanţe aparţinând societăţilor dintr-un anumit domeniu, cum 
sunt cele din agricultură sau se vor vinde active prin licitaţii specializate. Spaţi i-
le industriale sau alte active neutilizate aparţinând societăţilor debitoare pot fi 
oferite unor întreprinderi mici şi mijlocii private pentru cumpărare, închiriere sau 
leasing. Astfel, prin specificul său, ORCB îşi poate dirija activitatea ca acţionar, 
agent de privatizare, creditor, dar şi ca instituţie de atragere a investiţiilor străi-
ne. În  toate aceste calităţi, ORCB trebuie să  urmărească recuperarea cât mai 
rapidă a banilor alocaţi de la bugetul de stat, la o valoare cât mai mare. 

Toate activităţile mai sus-citate demonstrează existenţa prioritară în acti-
vitatea financiar bancară şi bursieră a eforturilor pentru  acoperirea unor lipsuri 
grave în funcţionarea ramurilor operative ale economiei naţionale, prevalenţa şi 
rolul exagerat acordat sectoarelor speculative. Se pierde din vedere că şi în 
economia de piaţă rolul primordial revine fluxurilor reale de bunuri (mărfuri şi 
servicii), nicidecum fluxurilor valorice pe care acestea se pot sprijini adesea 
fictiv, în condiţii de inflaţie. Fluxurile de bunuri, intens solicitate de consumatori 
trebuie să fie prevalente, în dauna fluxurilor valorice, băneşti, care însoţesc 
numai ca o justificare scriptică fluxurile materiale respective. 

2.3. Privatizarea şi reforma – reverii naţionale 

Unul din elementele cheie ale reformei – privatizarea – a început în agri-
cultură, mai precis în sistemul cooperatist din agricultură. Comparativ cu alte 
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state central şi est europene, cum ar fi Polonia, Cehia sau Ungaria, în România 
procesul de privatizare a fost mai lent datorită indeciziei factorilor politici, dar şi 
dificultăţilor legate de mentalitatea oamenilor, moştenită de la regimul totalita-
rist. Acest lucru a făcut şi face ca România să fie în acest proces în urma altor 
ţări din regiune, ceea ce îi agravează şi mai mult dificultăţile din economie. 
Procesul de privatizare a companiilor de stat a fost divizat în trei faze majore: 
convertirea întreprinderilor de stat în companii comerciale pe acţiuni şi regii au-
tonome; alocarea către cetăţenii români a 30% din capitalul companiilor co-
merciale prin intermediul certificatelor de proprietate; restul de 70% din capita-
lul companiilor comerciale urma să se vândă investitorilor români sau străini. 
Această parte din programul de privatizare a intrat în responsabilitatea Fondu-
lui Proprietăţii de Stat (FPS). O cotă de 40% din acţiunile care nu erau sub in-
cidenţa privatizării în masă a fost oferită spre vânzare, de către FPS, cetăţeni-
lor români sau originari din România.  

Tranzacţionarea acţiunilor întreprinderilor privatizate se face la bursa de 
valori. Piaţa OTC (over-the-counter)  a fost inaugurată în septembrie 1996. Le-
gislaţia curentă permite achiziţionarea unei părţi sau a tuturor acţiunilor unei 
companii de către un român, un străin naturalizat sau o persoană juridică abili-
tată prin lege. În 22 septembrie 1997, Bursa de Valori din Bucureşti a lansat 
oficial indicele de piaţă BET, calculat ca medie a celor mai lichide zece acţiuni.  

Eroarea făcută în aplicarea privatizării în ţara noastră a fost aceea că s-a 
considerat şi s-a acţionat pentru accelerarea procesului de privatizare ca ob-
iectiv principal pentru relansarea economică. Apreciem că trebuia să se proce-
deze invers: să se realizeze mai întâi relansarea economică şi apoi să se facă 
privatizarea. Printre cauzele care au influenţat în mod esenţial procesul de pr i-
vatizare enumerăm: lipsa capitalului intern şi extern, blocajul financiar, criza 
economică prelungită, inconsecvenţele de natură juridică şi politică (de exem-
plu, subvenţionarea preferenţială a unor firme de stat cu pierderi). După opinia 
premierului Adrian Năstase, întregul proces de privatizare nu a fost perceput 
ca un mijloc de restructurare şi reformă, ci, a fost un canal pentru a diviza, prin 
cele mai inadecvate metode, centrul decizional şi modul de conducere a socie-
tăţilor comerciale. 

Instituţia cea mai importantă angrenată în procesul privatizării a fost 
FPS, ca principal deţinător al întreprinderilor de stat supuse privatizării. Faptul 
că FPS a trecut din subordinea Parlamentului în cea a Guvernului, a condus la 
reducerea transparenţei procesului de privatizare. Principalele probleme cu 
care s-a confruntat FPS-ul au fost: 1) modificarea în etape a cadrului legislativ, 
apariţia şi persistenţa unor necorelări şi lacune ale acestuia, care au impus 
adaptarea şi completarea periodică a programelor anuale de privatizare, pre-
cum şi rezolvarea unor situaţii dificile în vederea realizării acestor programe; 2) 
lipsa de corelare între strategiile de dezvoltare şi restructurare sectorială şi 
strategiile de restructurare a regiilor autonome; 3) diferitele cauze care au creat 
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dificultăţi procesului de privatizare (atractivitatea redusă a majorităţii societăţilor 
comerciale datorată mărimii, nivelului tehnic şi tehnologic scăzut, datoriilor în-
registrate, problemelor sociale proprii etc.; întârzierea procesului de regulariza-
re a cotelor de capital social între FPS şi societăţile de investiţii financiare; ne-
soluţionarea situaţiei terenurilor incluse în capitalul social al unor societăţi co-
merciale; dificultăţile datorate lacunelor şi necorelărilor cadrului legislativ şi ca-
drului instituţional; persistenţa unei situaţii confuze privind bunurile preluate 
abuziv de către stat, în absenţa cadrului juridic necesar; problemele legate de 
identificarea, evaluarea şi asumarea de către cumpărător a obligaţiilor de pro-
tecţie a mediului); 4) dificultăţile întâmpinate în derularea programului de priva-
tizare pe piaţa de capital. 

Cadrul legal pentru reforma întreprinderilor de stat a fost cuprins într-o 
serie de legi, dintre care cele mai importante au fost: Legea nr. 31 din 1990, 
Legea nr. 58/1991, Legea nr. 55/1995, cunoscută şi ca Legea privatizării de 
masă. Aceasta a precizat că accelerarea procesului de privatizare se realizea-
ză prin transferul efectiv către cetăţenii români a 30% din capitalul întreprinderi-
lor de stat la 1 mai 1996 (restul de 70% din capitalul acestora urma să se vân-
dă investitorilor români sau străini). Iniţial s-au constituit două fonduri: Fondul 
Proprietăţii Private (FPP), care să administreze cele 30% şi Fondul Proprietăţii 
de Stat (FPS), care să administreze restul de 70% din capitalul întreprinderilor 
de stat. Ulterior, doar 40% din capitalul firmelor de stat avea să fie transformat 
în acţiuni, care să fie oferite la vânzare cetăţenilor români. Transferul celor 
30% s-a realizat prin schimbul certificatelor de proprietate (emise în conformi-
tate cu Legea nr. 5 din 1991) şi a cupoanelor (în conformitate cu Legea nr. 55 
din 1995), în acţiuni. Valoarea unui cupon de privatizare a fost stabilită la şe-
dinţa de Guvern din 26 iunie 1995, la 975.000 de lei. Ele au fost distribuite doar 
acelor cetăţeni români care nu folosiseră deja certificatul de proprietate, până 
la data distribuirii cupoanelor, adică august 1995. Privatizarea care s-a desfă-
şurat în perioada 1991-1995 a permis aplicarea următoarelor metode: oferta 
publică de vânzare, vânzarea de acţiuni către angajaţi (metoda MEBO), cum-
părarea de acţiuni de către investitorii români sau străini. Legea pentru accele-
rarea procesului de privatizare, nr. 55 din 1995, nu numai că nu a asigurat ac-
celerarea procesului, dar a produs o serie de efecte negative, datorită: aprobă-
rii cu întârziere a legii, după dezbaterea în Parlament, care a durat aproape un 
an, cu efecte extrem de nefavorabile asupra investitorilor; prevederii potrivit 
căreia la un număr foarte mare de societăţi comerciale (peste 3.000) s-au putut 
depune cupoane nominative de privatizare corespunzător unei valori a capita-
lului social de până la 60%. Astfel, s-a ajuns la situaţii în care FPS a devenit 
acţionar minoritar (cu o cotă de până la 40%). Această cotă nu este atractivă la 
privatizare pentru investitorii care doresc să deţină majoritatea voturilor în adu-
nările generale ale acţionarilor, respectiv puterea de decizie. Aceste societăţi 
au devenit, din start, neatractive la privatizare. Strategia de privatizare a fost 
concepută pentru a pune în aplicare mecanismele de privatizare care să asigu-
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re transferul rapid al dreptului de proprietate asupra acţiunilor (părţilor sociale) 
şi asupra activelor (terenuri şi clădiri) din sectorul de stat către sectorul privat, 
în concordanţă cu obiectivele de dezvoltare economică pe termen mediu şi 
lung. S-a acţionat pentru oferirea la vânzare a acţiunilor deţinute de stat la toa-
te societăţile comerciale privatizabile, inclusiv a celor înfiinţate prin restructura-
rea regiilor autonome de interes naţional şi local şi au fost diversificate metode-
le de vânzare a acţiunilor pe pieţele organizate de capital sau prin intermedie-
rea vânzărilor de către bănci sau alţi agenţi de privatizare. 

În octombrie 1996, primele tranzacţii care implicau acţiunile câtorva din 
cele 4.000 de firme incluse în programul de privatizare în masă au fost ope-
rate prin piaţa OTC (over-the-counter), inaugurată doar cu o lună înainte.  

La 11 februarie 1997 a fost adoptată Legea de modificare a Legii nr. 35 
din 1991, prin care societăţile comerciale cu capital parţial sau integral străin, 
persoane juridice române, pot dobândi în proprietate terenurile necesare des-
făşurării activităţii respective. În decembrie 1997, a fost emisă Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului, nr. 88 privind privatizarea societăţilor comerciale, apro-
bată prin Legea nr. 44 din 1998. Ulterior, în 1998 a fost emisă şi Hotărârea Gu-
vernului nr. 55 pentru aprobarea Normelor metodologice privind privatizarea 
societăţilor comerciale şi vânzarea de active, precum şi un nou regulament de 
organizare şi funcţionare al FPS.  

Privatizarea în comerţ  a fost mai avansată decât în majoritatea celorlalte 
sectoare ale economiei româneşti. Dintre cele 9.140 de societăţi luate în adm i-
nistrare de FPS încă din 1992, la finele lui 1999 fuseseră privatizate 7.221 de 
societăţi, reprezentând 79% din totalul portofoliului (274 de societăţi, adică 3% 
privatizate între 1992 – 1997; 2.468, adică 27% au fost privatizate numai în 
1998, iar în 1999 s-a reuşit privatizarea a 4.478 agenţi economici la care statul 
era majoritar, ceea ce reprezenta 49%). În anii 1998 – 1999 au fost privatizate 
76%, deci peste 2/3 din portofoliu. Aproape toţi banii încasaţi au servit pentru 
plata datoriei externe sau a serviciului acesteia, dar şi pentru acoperirea defic i-
tului bugetar intern. În felul acesta toate resursele rezultate din privatizare au 
fost consumate neproductiv, averea ţării ducându-se pe “apa sâmbetei”.  

Metodele  de  privatizare  utilizate au fost:  licitaţia publică – pentru 3.313 
societăţi ( 46,4% din portofoliul privatizat); negocierea directă – pentru 2.959 
de societăţi (41%); metoda MEBO (vinderea de acţiuni lucrătorilor respectivi) – 
pentru 775 de societăţi (10,2%); privatizarea pe piaţa de capital – pentru 174 
de societăţi (2,4%). Numărul mic de societăţi privatizate pe piaţa de capital es-
te datorat politicii FPS, care a preferat să vândă societăţile aflate în  custodie, 
prin negociere directă şi prin licitaţie, pentru că aceste metode aduc investitori 
strategici, comparativ cu privatizările realizate pe piaţa de capital, la care, de 
regulă, participă investitori financiari (de portofoliu). Între anii 1997 – 1999, pri-
vatizarea prin metoda MEBO nu a fost agreată de FPS.  
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Până la expirarea mandatului său, FPS transformat în APAPS (Autorita-
tea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului) mai are de priva-
tizat cca 1.919 societăţi comerciale, adică 21% din portofoliul de societăţi pre-
luat în 1992. După alte surse, la începutul anului 2000 au continuat să rămână 
în portofoliul FPS, 2.900 de societăţi, reprezentând 32% din capitalul social 
preluat iniţial, din care 330 în lichidare şi 2.570 pentru privatizare în continuare 
(285 arondate la sediul central şi 2.280 în direcţiile teritoriale). Capitalul social 
al întreprinderilor rămase în proprietatea statului este de peste 30.000 miliarde 
de lei, 304 din cele 1.500 de societăţi aflate în proprietatea statului fiind în curs 
de lichidare. APAPS mai deţine pachete reziduale de acţiuni la aproape 400 de 
societăţi comerciale. Există societăţi comerciale, printre care cele 615 IAS-uri, 
pentru care privatizarea a început relativ târziu, în 1999 şi apoi a fost blocată, 
datorită rezultatelor dezastruoase înregistrate după vânzarea acestora (lichida-
rea activelor, trecerea personalului în şomaj pe seama statului etc.) şi există, 
de asemenea,  circa 100 de institute de cercetare-proiectare, pentru care se 
aşteaptă încă legea de privatizare. 

Privatizarea sectorului bancar reprezintă pilonul unei economii de piaţă 
eficiente şi a fost dorită încă din 1993. Puţini au fost însă cei care au înţeles 
legătura directă care există între economie şi sistemul bancar. Dacă România 
reuşeşte să-şi stabilizeze şi să-şi dezvolte economia, abia atunci se poate vor-
bi cu adevărat de rolul pozitiv pe care l-ar putea juca băncile şi de potenţiala 
reuşită a privatizării sectorului bancar. Cele două exemple reuşite de privatiza-
re în sectorul bancar au fost Banca Română de Dezvoltare (BRD), în prezent 
BRD – Société Générale (numărul patru într-un clasament al sectorului) şi 
Banc Post (numărul opt în sector). Ambele bănci s-au confruntat însă cu unele 
probleme legate de creditele lor neperformante (10 –11% din portofoliul total 
de credite la BRD şi 5-6% la Banc Post).  

Reforma fiscală ar trebui să stimuleze întreprinderile să obţină mai mult 
profit, în condiţiile în care acestea cheltuiesc mult, consumă mult şi se menţin 
pe “linia de plutire” cu o eficienţă modestă a muncii şi cu o competitivitate mi-
nimă, ceea ce explică faptul că profiturile lor rămân reduse. O măsură contro-
versată adoptată în domeniul fiscal a fost reprezentată de introducerea cotei 
unice, de 19%, la TVA. Agenţii economici au contestat această decizie prin 
prisma faptului că taxa pe valoarea adăugată ar fi trebuit să rămână la o cotă 
redusă, până la maximum 11%, pentru produsele de bază. În multe ţări, rata 
TVA este mult mai scăzută decât în România: în Japonia, 3%, în Turcia, Spa-
nia şi Luxemburg, 12%, iar în UE, media este de 15%.  Consecvenţi ideii de 
integrare în UE, finanţiştii români au decis şi modificarea sistemului de acciza-
re, prin introducerea monedei unice europene – euro, ca instrument de plată a 
accizelor.  

Din dorinţa firească de a limita restituirile ilegale de TVA în care a fost 
implicat pe criterii politice, Ministerul Finanţelor a căzut în cealaltă extremă, 
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aceea de a tergiversa rambursarea TVA, creând, prin aceasta, imense prejudi-
cii agenţilor economici în cauză. Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România a  
semnalat, în repetate rânduri (ex. 11 aprilie 2001),  situaţia conform căreia Mi-
nisterul Finanţelor percepe penalităţi pentru neplata impozitelor, dar, nu-şi în-
deplineşte obligaţia legală de a returna TVA-ul; sumele blocate astfel ating sute 
de mii de miliarde, punând societăţile respective în incapacitate de plată. Facili-
tatea privind “TVA zero pentru exporturi” devine astfel o piedică, pentru că 
agenţii exportatori trebuie să aştepte luni şi chiar ani de zile pentru a încasa 
sumele cuvenite din recuperarea TVA. 

Pe de altă parte, după cum semnala reputatul analist economic, fost mi-
nistru al economiei, Ilie Şerbănescu, tratamentul fiscal egal faţă de oricare sec-
tor, faţă de oricare produs, este un lux costisitor. Pentru a realiza acest “model 
capitalist”, s-a impus dublarea cotei de TVA la alimentele esenţiale, precum şi 
majorarea acesteia de la 0% la 19% în cazul energiei termice şi electrice cas-
nice. Cota unică de TVA este o realitate pe care doar ţări cu un înalt nivel de 
dezvoltare şi-o pot permite: pentru simplul fapt că doar în acestea se ajunge, 
graţie veniturilor ridicate, să nu se resimtă dramatic că pâinea şi bijuteriile sunt 
impozitate în consum la fel. În ţări sărace, precum România, fiscalitatea nu tre-
buie să fie neutră. Adică nu poate să fie aceeaşi şi faţă de cel ce poate să-şi 
cumpere şi pâine şi bijuterii, şi faţă de cel care nu poate să-şi cumpere nici 
măcar pâine. 

Ministerul Finanţelor Publice lucrează pentru unificarea legislaţiei fiscale 
în vederea simplificării acesteia, urmând ca în acest an să fie elaborat Codul 
fiscal şi Codul de procedură fiscală. Este necesară unificarea reglementărilor 
fiscale pentru a nu mai apărea alte legi, iniţiate de alte instituţii, care să conţină 
prevederi fiscale. Cele mai multe hotărâri de guvern şi ordonanţe sunt în do-
meniul fiscal. Ideea este de a reduce taxele şi impozitele, pentru a micşora 
economia subterană, a spus primul-ministru Adrian Năstase, care a mai arătat 
că o acţiune în zona fiscalităţii, condusă într-un mod iresponsabil, ar putea crea 
probleme foarte mari cu asigurarea finanţării diverselor proiecte sociale şi cu 
plata salariilor. Într-o primă etapă, au fost elaborate două proiecte de legi, pri-
vind regimul accizelor şi privind regimul TVA. Proiectul de lege privind TVA nu 
prevede modificări de cote, urmărindu-se unificarea celor 400 de acte normati-
ve în domeniu. Faptul că, începând din 1992, s-au adoptat atâtea reglementări 
pentru accize şi TVA a creat nu numai o dăunătoare instabilitate fiscală, ci a 
provocat multe disfuncţionalităţi în mecanismul de încasare a impozitelor şi ta-
xelor.  

O mare atenţie se acordă modalităţilor de rambursare a TVA, astfel încât 
operaţiunea să nu dureze mai mult de 30 de zile, ceea ce reprezintă încă un 
vis pentru beneficiarii cotelor respective. Se preconizează includerea în TVA a 
unor taxe, precum cea percepută pentru fondul special al drumurilor. Se ope-
rează şi scutiri, în special pentru liberi profesionişti, mărindu-se plafonul de la 
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50 milioane de lei la 150 milioane de lei cifră de afaceri. În ceea ce priveşte 
Legea accizelor, se urmăreşte stabilirea lor în lei (spre deosebire de situaţia 
actuală, când se calculează în euro) şi vor fi corelate trimestrial cu rata inflaţiei. 
Se redefinesc produsele şi grupele de produse care intră sub incidenţa regimu-
lui accizelor, prin adoptarea reglementărilor în vigoare în ţările membre UE. Se 
acţionează pentru eliminarea dublei impozitări care se aplică, în prezent, pro-
duselor petroliere. Ca şi în cazul TVA se reevaluează sistemul scutirilor şi cel 
de acordare a unor facilităţi. În ambele domenii – accize şi TVA – se înăspresc 
sancţiunile pentru încălcarea prevederilor legale, urmărindu-se – şi pe această 
cale – întărirea disciplinei bugetare. 

Investiţiile străine totale în România se ridicau, la sfârşitul lui septembrie 
2000, la 7,02 miliarde de dolari SUA. Din această sumă, 4,9 miliarde de dolari 
SUA reprezenta participarea la capitalul societăţilor comerciale, iar 2,12 miliar-
de – volumul de investiţii în valută angajat în contractele de privatizare încheia-
te de FPS în perioada ianuarie 1993 august 2000. Numărul societăţilor comer-
ciale cu capital străin înfiinţate se ridica la 77.723, alte 144 de societăţi fiind 
beneficiare ale unor investiţii din partea cumpărătorilor străini. Franţa ocupă, în 
continuare, primul loc în clasamentul după volumul investiţiilor în ţara noastră, 
valoarea totală a investiţiilor franceze ridicându-se la 792,5 milioane de dolari 
SUA. Pe locurile următoare se situează Germania, cu 734,7 milioane de dolari 
SUA, Olanda, cu 697,8 milioane de dolari şi SUA, cu 660,4 milioane de dolari. 
Dintre cele mai mari companii cu aport străin în România se pot menţiona: Da-
ewoo Automobile România, operatorii de telefonie mobilă Mobil Rom şi 
Mobifon, Shell România (companie cu capital privat străin), Unilever, Romtele-
com, Coca-Cola.  

Atragerea investitorilor de portofoliu în România a fost un proces greu şi 
anevoios, iar statisticile arată clar că ne aflăm pe ultimul loc între ţările Europei  
Centrale şi de Est şi la acest indicator. În timp ce, la nivelul anului 2000, Polo-
nia contabiliza 1.500 miliarde de dolari SUA, în România investiţiile de portofo-
liu erau de doar 100 milioane de dolari SUA. Cu valoarea de 7 miliarde de do-
lari SUA a capitalului străin investit în perioada 1990 – 1999, România se cla-
sează pe locul al patrulea ca volum al investiţiilor străine atrase pe ansamblul 
ţărilor candidate la aderarea la UE, la mare distanţă însă de ocupantele prime-
lor trei locuri: Polonia, cu 37 miliarde de dolari SUA; Ungaria, cu 20 miliarde de 
dolari SUA şi Cehia, cu 16 miliarde de dolari SUA. În timp ce în Ungaria au fost 
investiţi circa o mie de dolari SUA pe locuitor, în Republica Cehă – cca 550 de 
dolari SUA pe locuitor, în România au fost investiţi cca 290 de dolari SUA pe 
locuitor. Sectoarele economiei care au atras cele mai multe investiţii străine 
sunt: industria extractivă, prelucrătoare, construcţii de maşini, utilaje şi echipa-
mente (împreună având o pondere de 26%), serviciile (24%), agricultura şi in-
dustria alimentară (16%), comerţul cu ridicata (17%), comerţul cu amănuntul 
(8%), transporturile şi construcţiile (câte 2,5%), turismul (1%). 
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În 12 ani de tranziţie, au fost elaborate, aprobate şi aplicate opt acte 
normative esenţiale privind regimul investiţiilor în România, care au reuşit, prin 
prevederile lor complicate şi chiar antagoniste, să-i bulverseze complet pe in-
vestitorii străini (patru legi şi patru ordonanţe: Legea nr. 35 din 1991 privind re-
gimul investiţiilor străine; Legea nr. 57 din 10 iunie 1993 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 35 din 1991; Legea nr. 7 din 22 iulie 1997 privind acorda-
rea de facilităţi suplimentare; Ordonanţa Guvernului nr. 70 din 31 august 1994 
privind impozitul pe profit; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 31 
din 16 iulie 1997 privind regimul investiţiilor străine în România, care anulează 
prevederile Legii nr. 35 din 1991 şi ale Legii nr. 71 din 1994; Ordonanţa de Ur-
genţă a Guvernului României nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea 
investiţiilor directe; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 67 din 19 
mai 1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice, precum 
şi Legea nr. 332 din 29 iunie 2001, privind promovarea investiţiilor directe cu 
impact semnificativ în economie, adoptată prin asumarea răspunderii guver-
namentale).  

Consiliul Investitorilor Străini (CIS) a luat fiinţă în 1997 şi reprezintă o 
asociaţie a celor mai importanţi investitori străini din România. Dintre cele 71 
de companii multinaţionale care îl compun, cităm pe ABB, ABN Amro Bank, 
British American Tobacco, Coca-Cola, Daewoo Corporation, KPMG, Kraft 
Jacobs Suchard, Lafarge, McDonald‟s, Mobilrom, Philip Morris, Shell, Société 
Générale, Tuborg, Unilever ş.a. Companiile componente, membre ale CIS, îm-
părtăşesc opinia că la baza succesului îmbunătăţirii climatului investiţiilor, în 
paralel cu dezvoltarea economiei româneşti, se află dialogul dintre factorii de 
decizie şi comunitatea investitorilor străini. Pe 8 decembrie 1999, CIS a lansat 
Cartea Albă – “Climatul investiţional din România”, document ce cuprinde un 
rezumat al punctelor de vedere asupra posibilelor îmbunătăţiri ale condiţiilor în 
care se derulează afacerile din România: a) elementele de atractivitate ale 
României pentru investiţiile străine rămân neschimbate: mărimea şi poziţia ţării, 
nivelul de educaţie, cultura favorabilă, toate constituind o imensă nevoie de 
creştere şi dezvoltare de noi produse şi servicii. Dar rămân importante dificul-
tăţi şi obstacole, iar ritmul schimbării este lent; b) legile sunt instrumentate fără 
ca agenţilor economici să le fie acordată şi posibilitatea de a face recomandări 
sau comentarii, iar apoi sunt puse în practică fără ca pregătirea profesională, 
echipamentul şi sistemul de urmărire să existe; c) noi taxe sunt introduse şi 
aplicate peste noapte, apariţia lor nefiind semnalată în prealabil. Pe lângă 
acestea, introducerea neanunţată a taxelor pe cifra de afaceri a avut un impact 
negativ asupra imaginii pe care potenţialii investitori şi-au format-o despre Ro-
mânia. 

România se află pe locul al patrulea între statele care prezintă cel mai 
mare risc pentru investiţii, potrivit unui clasament ce include 93 de state, 
întocmit de Economist Intelligence Unit pentru anul 2000; punctajul unei ţări ia 
în calcul 77 de indicatori diferiţi, care reflectă factori ca: stabilitatea politică, 
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calitatea modului de guvernare, politica monetară şi fiscală, politica de 
reglemetare şi control, balanţa contului curent, datoria externă, structura 
financiară şi riscul lichidităţilor. Riscul politic are o pondere de 22% în punctajul 
total. Statul cu cel mai mare risc este Rusia, cu un punctaj de 78 faţă de 
maximul posibil (100 puncte), urmat de Indonezia şi Pakistan. Cu toate 
acestea, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei (MDP) consideră că motorul 
creşterii economice îl reprezintă investiţiile. Având în vedere multitudinea de 
prevederi legale privind investiţiile, MDP şi-a propus elaborarea unui cod 
investiţional român, menit să sistematizeze, într-o viziune unitară, ansamblul 
reglementărilor în materie. Elaborarea codului (a cărui denumire urmează să 
fie examinată multidisciplinar) vizează, cu precădere, soluţionarea problemelor 
dificile care au apărut în privinţa investitorilor străini. Aceştia au acuzat şi acuză 
în continuare, inadvertenţele din diverse acte normative, precum şi modul 
inadecvat de constituire şi funcţionare a sistemului instituţional şi relaţional cu 
partenerii externi, diferenţele mari de tratament comparativ cu alte ţări aflate în 
tranziţie. La rândul lor, investitorii români se pronunţă pentru simplificarea 
legislaţiei, pentru eliminarea unor măsuri discriminatorii, pentru 
permanentizarea unor facilităţi care să vină în întâmpinarea necesităţilor 
majore ale întregii economii naţionale. Codul va ţine seama, în cel mai înalt 
grad, de standardele în vigoare ale ţărilor membre UE, ale statelor 
industrializate, astfel încât soluţiile care vor fi adoptate să reprezinte şi paşi 
înainte în procesul de integrare europeană. Se va pune accentul şi pe 
adoptarea unui set de garanţii juridice, care să stimuleze investitorii şi să 
asigure o mai mare stabilitate a mediului de afaceri, în ansamblu.  

Prima etapă din cadrul elaborării codului investiţional român se referă la 
promulgarea legii privind promovarea investiţiilor directe. În a doua etapă va fi 
elaborată legea organică de promovare a investiţiilor, prin dezvoltarea şi com-
pletarea legii investiţiilor directe, cu reglementări specifice din domeniul privati-
zării, pieţei de capital, contabilităţii, fiscalităţii. Prin legea privind promovarea 
investiţiilor directe se urmăreşte stimularea investitorilor români şi atragerea 
celor străini. În conformitate cu prevederile internaţionale, legea prevede asigu-
rarea tratamentului naţional pentru investitori, respectiv asigurarea unei depline 
egalităţi între investitorii români şi cei străini. Investiţiile străine sunt stimulate 
prin acordarea mai multor tipuri de facilităţi, în funcţie de domeniul de activitate 
în care se face investiţia, mărimea acesteia, numărul de locuri de muncă înfiin-
ţate. Sunt scutite de la plata taxelor vamale şi a TVA materiile prime, materiale-
le consumabile, piesele de schimb şi componentele importate, necesare şi fo-
losite efectiv în producţia proprie, pe o perioadă de doi ani, calculată de la data 
punerii în funcţiune a obiectivului. În cazul achiziţionării acestor bunuri din Ro-
mânia, ele sunt scutite de la plata TVA.  

Investiţiile realizate în România sunt scutite de la plata impozitului pe 
profit astfel: a) cele efectuate în agricultură şi industria alimentară, infrastructu-
ra de transport, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, cercetare, sănătate, 
învăţământ şi turism, pe o perioada de patru ani de la data punerii în funcţiune 



 

 

 

86 

a obiectivului; b) cele efectuate în domeniul industriei, cu excepţia domeniilor 
industriale enunţate mai sus, pe o perioada de trei ani de la data punerii în 
funcţiune a obiectivului; c) cele efectuate în comerţ şi orice alte servicii, cu ex-
cepţia sectorului bancar şi de asigurări, pe o perioadă de doi ani. După expira-
rea acestor perioade de timp, investitorii beneficiază anual de reducerea impo-
zitului pe profit în următoarele condiţii: 1) reducerea cu 50% a impozitului pe 
profitul reinvestit, pentru achiziţionarea de maşini, utilaje şi echipamente noi; 2) 
reducerea cu 25% a impozitului pe profit, dacă se utilizează peste 15% din 
cheltuieli pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi de dezvoltare a tehnologiei 
noi în România şi pentru procesul de formare profesională, precum  şi dacă se 
creează cel puţin 30 de noi locuri de muncă prin dezvoltarea investiţiei existen-
te sau printr-o nouă investiţie. Investiţiile directe, a căror valoare depăşeşte 1 
milion de dolari SUA sau echivalentul în lei sau alte valute convertibile la data 
prezentării proiectului de investiţie la MDP, realizate în termen de maximum 30 
de luni de la data eliberării certificatului de investiţie, beneficiază de o serie de 
facilităţi. Astfel, utilajele tehnologice, instalaţiile, echipamentele, aparatele de 
măsură şi control, produsele de software, achiziţionate din import, exclusiv noi, 
necesare investiţiei, vor fi exceptate de la plata taxelor vamale. Bunurile achizi-
ţionate din import sau din România, exclusiv noi, necesare realizării investiţiei 
şi care urmează a fi stabilite în perioada următoare, beneficiază pe perioada de 
realizare a investiţiei, până la punerea în funcţiune a acesteia, de amânarea 
plăţii TVA potrivit reglementărilor în vigoare, respectiv până la data de 25 a lu-
nii următoare datei de punere în funcţiune a investiţiei. Aceste investiţii sunt 
scutite de impozitul pe profit pe o perioadă de cinci ani şi beneficiază, de ase-
menea, de deducerea unei cote de 20% din valoare, calculată în luna în care 
se realizează investiţia, numai din punct de vedere fiscal, prin înscrierea aces-
teia la sumele deductibile prevăzute în declaraţia de impunere. Investiţiile reali-
zate în condiţiile acestei legi beneficiază de utilizarea amortizării accelerate, 
definite conform Legii nr. 15 din 1994, iar investiţiile noi, a căror valoare depă-
şeşte 10 milioane de dolari SUA, alte valute convertibile sau echivalentul în lei, 
conform proiectului de investiţie şi planului de afaceri vor fi prezentate Depar-
tamentului pentru Relaţiile cu Investitorii Străini, din cadrul Guvernului, în vede-
rea obţinerii de facilităţi suplimentare ce pot fi negociate şi supuse de Guvern 
spre aprobare Parlamentului sub formă de lege.  

În cazul în care se constată că prevederile legii nu au fost respectate şi 
investitorul a furnizat anumite informaţii neconforme cu realitatea, MDP iniţiază 
procedurile de retragere a facilităţilor acordate şi sesizează organele fiscale 
pentru a fi stabilit cuantumul sumelor ce urmează a fi plătite, reprezentând con-
travaloarea facilităţilor de care a beneficiat investitorul, precum şi  penalităţile 
aferente întârzierii plăţii taxelor şi impozitelor care ar fi trebuit achitate în ab-
senţa acestor facilităţi. În condiţiile în care investiţiile se lichidează voluntar într-
o perioadă de timp mai mică decât dublul celei pentru care investitorul benef i-
ciază de facilităţi, acesta va fi obligat să plătească impozitele stabilite pe în-
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treaga durată de funcţionare a investiţiei, precum şi penalităţile aferente întâr-
zierii plăţii taxelor şi impozitelor care ar fi trebuit achitate în absenţa acestor 
facilităţi. Penalităţile vor fi calculate pentru perioada scursă între momentul în 
care taxele şi impozitele ar fi trebuit plătite şi momentul constatării nerespectă-
rii prevederilor acestei legi. Investiţiile realizate în România nu pot fi expropria-
te, cu excepţia cazurilor de interes public şi cu plata unei despăgubiri prealabi-
le. Investitorii străini  au dreptul de a transfera integral în străinătate profiturile 
anuale ce li se cuvin, în condiţiile regimului valutar din România, după plata 
impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii. De asemenea, investitorii străini mai pot 
transfera în străinătate, în valuta investiţiei, sumele obţinute în urma vânzării 
acţiunilor, părţilor sociale sau a obligaţiunilor, precum şi pe cele rezultate din 
lichidarea investiţiilor, în condiţiile regimului valutar din România. Printre cauze-
le numărului mic de investitori străini cităm: legislaţia greoaie, aflată într-o per-
manentă schimbare (într-un singur an, în intervalul 1997-1998, au fost emise, 
de pildă, trei ordonanţe guvernamentale privind investiţiile străine); lipsa unor 
facilităţi majore acordate investitorilor străini; lipsa de transparenţă la organiza-
rea licitaţiilor publice; corupţia existentă în administraţia publică. 

Adjunctul reprezentantului OSCE în probleme economice, Charles Lu-
dolph declara la începutul lunii aprilie 2001 că investiţiile americane în Româ-
nia stagnează, ca urmare a corupţiei, birocraţiei, lipsei de transparenţă şi a le-
gislaţiei privind protecţia proprietăţii. Investitorii americani consideră că există 
prea multe taxe şi formulare de completat, soluţia fiind comasarea taxelor în 
unul singur, a adăugat Ludolph. Nu sumele care trebuie plătite contează, ci 
numărul prea mare al taxelor. Potrivit unui raport dat publicităţii în aprilie 2001 
de Standard & Poor‟s, România se află printre statele care înregistrează ratin-
guri nefavorabile investiţiilor străine. Agenţia de rating a întocmit o analiză asu-
pra situaţiei a 14 state fost comuniste. Şase dintre acestea, printre care şi Ro-
mânia, înregistrau, la sfârşitul primului trimestru al anului 2001, ratinguri nefa-
vorabile investiţiilor străine. Conform raportului, între statele aflate în tranziţie 
există anumite deosebiri, care fac posibilă împărţirea lor în trei grupe: economii 
mai avansate (Slovenia, Cehia, Ungaria, Polonia şi Estonia); economii apropia-
te de prima grupă, dar care, din diverse motive au nevoie de mai mulţi ani pen-
tru a recupera din distanţa care le separă (Letonia, Lituania, Croaţia, Slovacia); 
economii mai puţin avansate şi mai imprevizibile (Bulgaria şi România). În stu-
diul agenţiei de rating se arată că economia românească a înregistrat cele mai 
slabe rezultate în privinţa reformelor şi macrostabilizării, comparativ cu majori-
tatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est, aflate în tranziţie. România a rămas 
la nivelul unei economii fragile, cu întreprinderi de stat care produc în continua-
re pierderi şi cu un sector bancar vulnerabil. Totuşi, Standard & Poor‟s a modi-
ficat, la începutul lunii martie 2001, de la stabil la pozitiv, perspectiva economi-
ei româneşti, în condiţiile angajamentului public făcut de autorităţile de la Bucu-
reşti, privind eforturile de integrare în structurile europene. 
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Din perspectiva dezvoltării unei economii competitive, politicile bugetare 
şi financiare aplicate de statul român încearcă să armonizeze rigorile stabilităţii 
macroeconomice cu obiectivul creşterii durabile. Politicile bugetare şi financiare 
ar trebui să contribuie la stimularea economisirii şi a investiţiilor, priorităţile 
acestora pe termen mediu fiind: controlul deficitului bugetului consolidat; desă-
vârşirea reformei fiscale; raţionalizarea opţiunilor bugetare în funcţie de prior i-
tăţile stabilite în domeniul cheltuielilor; asigurarea transparenţei în cheltuirea 
banului public.  

Controlul deficitului bugetar se realizează prin măsuri vizând: 1) dimen-
sionarea cheltuielilor bugetare în raport cu sursele de venituri şi de finanţare 
neinflaţionistă a sectorului public; 2) utilizarea veniturilor din privatizare pentru 
modernizare şi dezvoltare, îndeosebi pentru cofinanţarea proiectelor realizate 
cu asistenţa UE, Băncii Mondiale, a altor instituţii internaţionale; 
c) consolidarea capacităţii de management financiar, atât la nivelul Ministerului 
Finanţelor, cât şi la nivelul autorităţilor financiare locale; d) eficientizarea opera-
ţiunilor de colectare a impozitelor. În ceea ce priveşte bugetele locale, tendinţa 
de accentuare a ponderii acestora în cadrul bugetului general consolidat va 
continua, pe măsură ce procesul de descentralizare se va adânci, iar capacita-
tea autorităţilor locale de a gestiona respectivele bugete va creşte. În cazul bu-
getului asigurărilor sociale, se vor diversifica instituţiile gestionare (Casa Naţio-
nală a Pensiilor, Agenţia de Gestionare a Fondului de Risc şi Accidente, Fon-
durile Private de Pensii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Agenţia Na-
ţională de Ocupare şi Formare Profesională).  

Îmbunătăţirea colectării impozitelor trebuie să se realizeze prin măsuri 
concertate privind: asumarea poziţiei de creditor puternic de către stat, con-
comitent cu îndeplinirea riguroasă de către instituţiile publice a obligaţiilor lor 
financiare faţă de furnizorii proprii; aplicarea unui tratament nediferenţiat faţă 
de operatorii economici cu arierate la obligaţiile fiscale, întărirea disciplinei fis-
cale la nivelul întreprinderilor; generalizarea dosarelor fiscale pentru toţi contri-
buabilii; lărgirea bazei de impozitare prin restrângerea economiei subterane; 
modernizarea sistemului de colectare a impozitelor prin utilizarea tehnologiilor 
informaţiei şi comunicaţiilor.  

Pe termen mediu, principiile generale ale reformei fiscale se vor regăsi în 
crearea unui sistem modern de impozite care să stimuleze munca, economisi-
rea şi investiţiile şi să asigure, în acelaşi timp, un regim general de echitate. 
Distorsiunile în alocarea resurselor vor fi minimizate prin asigurarea preponde-
renţei principiului neutralităţii impozitării. Impozitul pe venitul global, impozitele 
pe proprietate, taxa pe valoarea adăugată şi accizele vor constitui pilonii fun-
damentali ai sistemului românesc de impozite, în timp ce importanţa taxelor 
vamale se va reduce. Reforma sistemului de impozite va fi consolidată pe baza 
cerinţelor de maximizare a bazei de impozitare şi raţionalizare a ratelor marg i-
nale de impozitare. În privinţa impozitării pensiilor trebuie avută în vedere ne-
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cesitatea recalculării acestora, urmând ca aplicarea impozitării să se efectueze 
asupra sumelor brute astfel rezultate. Impozitele indirecte – taxa pe valoarea 
adăugată şi accizele – trebuie aliniate la exigenţele participării la Piaţa Unică 
Europeană. Pe măsura creşterii gradului de colectare, ratele impozitării, în pr i-
mul rând, pentru taxa pe valoarea adăugată, dar şi pentru accize, vor fi reduse 
la niveluri compatibile cu ţările europene membre UE. În ceea ce priveşte re-
gimul accizelor şi al taxelor vamale, este necesar să se reglementeze instituţia 
depozitelor fiscale. Această măsură permite plata taxelor vamale şi a accizelor 
numai pentru cantităţile scoase din depozitele fiscale. Măsura facilitează şi 
crearea unui sistem de suspendare a plăţii, când bunurile circulă între depozi-
tele fiscale. Pe baza acestor prevederi s-ar elimina variaţiile abrupte în fluxurile 
de lichidităţi ale afacerilor, precum şi discrepanţele dintre regimul accizelor în 
România şi Uniunea Europeană. 

Pentru eficientizarea sistemului fiscal se va avea în vedere introducerea 
Codului de procedură fiscală şi a Codului fiscal, ca modalităţi de integrare a 
tuturor reglementărilor de natură fiscală răspândite în legislaţia României. Un 
loc aparte în programele de guvernare trebuie să îl aibă politicile fiscale menite 
să scoată la suprafaţă banii din economia subterană. Intenţiile Guvernului de a 
reduce presiunea fiscalităţii nu sunt privite însă prea bine de organismele f i-
nanciare internaţionale. Între recomandările făcute Guvernului, oficialii FMI 
amintesc eliminarea corupţiei, reducerea inflaţiei şi consolidarea poziţiei exter-
ne, ce necesită disciplină morală, salarială şi financiară în întreprinderile de 
stat, consolidarea poziţiei fiscale şi menţinerea unei politici monetare prudente.  

Problema modificării legislaţiei fiscale trebuie abordată cu atenţie. 
Acţionându-se greşit în zona fiscală s-ar putea ajunge la apariţia unor proble-
me foarte mari, încât să nu poată fi acoperite salariile şi alte sume cu destinaţii 
sociale. Unul dintre obiectivele principale ale acestor măsuri este menţinerea, 
cel puţin la nivelul actual al veniturilor bugetare. Resurse care ar fi putut fi alo-
cate pe baze concurenţiale au fost direcţionate pentru susţinerea activităţii ne-
viabile la preţurile pieţei. În aceste condiţii, creşterea eficienţei operaţionale şi 
alocative a cheltuielilor bugetare impune măsuri vizând: realizarea unei analize 
detaliate a cheltuielilor bugetare. Analiza trebuie să acorde o atenţie deosebită 
cheltuielilor bugetare cu drepturi legate de investiţiile în capitalul uman (sănăta-
te şi educaţie), asigurările sociale şi asistenţa socială; cadrul instituţional al po-
liticilor fiscale şi bugetare pe termen mediu, care presupune existenţa capacită-
ţii şi a voinţei de a stabili priorităţi şi de a le respecta.  

Transparenţa fiscală este o premisă esenţială pentru amplificarea per-
formanţelor guvernării, consolidarea finanţelor publice şi asigurarea integrităţii 
politicilor guvernamentale. În vederea amplificării transparenţei fiscale, trebuie 
adoptate măsuri privind: unificarea sectorului guvernamental şi reducerea nu-
mărului fondurilor speciale; perfecţionarea contabilităţii bugetare; asigurarea 
reflectării transparente a pasivelor fiscale "ascunse"; transpunerea în cadrul 
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legislativ şi instituţional a Codului bunelor practici în domeniul transparenţei 
fiscale, adoptat în anul 1998. În ceea ce priveşte cheltuielile de protecţie socia-
lă, este necesar să se urmărească direcţionarea mai consecventă a acestora 
spre grupurile realmente defavorizate, simultan cu eventuala lor reconsiderare 
în cazul categoriilor la care nu se justifică.  

Lipsa unor politici coerente de stimulare a sectoarelor economice, rata 
înaltă a scontului (în prezent dobânda de referinţă), practicată sistematic de 
Banca Naţională a României, care a determinat rate înalte şi foarte înalte ale 
dobânzii în unele perioade, practicate de băncile comerciale, au provocat un 
mecanism vicios: investitorii particulari şi privaţi, populaţia însăşi, preferă încă 
să-şi păstreze banii la bănci în loc să îi investească în activităţi economice pro-
ductive. Chiar Societăţile de Investiţii Financiare preferă să-şi păstreze lichidi-
tăţile investite în bănci, deoarece pot fi mai profitabile decât dacă ar fi investite 
în sectorul productiv. 

În felul acesta se stimulează nemunca, inactivitatea, pasivitatea cetăţeni-
lor ţării, lipsa de interes economic productiv pentru agenţii economici întreprin-
zători. În loc să constituie pilonii esenţiali ai tranziţiei, alături de mecanismele 
monetare, privatizarea şi reforma au devenit astfel piedici de netrecut, frâne 
majore în activitatea economico-socială din ţara noastră. 



Capitolul III  

STAREA SOCIALĂ 

 

3.1. Resursele umane – capitalul cel mai preţios 

Procesul de restructurare şi transformare a economiei a impus adopta-
rea unui nou model al pieţei muncii. Odată cu demararea reformei economice, 
modelul centralizat-planificat a devenit depăşit, învechit, fiind înlocuit de un 
model nou, caracterizat prin liberalizarea pieţei muncii şi creşterea numărului 
de angajaţi în sectorul privat, precum şi prin extinderea funcţiilor de reglare ale 
statului, în ceea ce priveşte utilizarea resurselor umane.  

Prăbuşirea activităţii economice, mai ales în primii ani ai tranziţiei, a 
marcat profund piaţa resurselor umane în România. Populaţia activă ocupată a 
scăzut, ca urmare a declinului producţiei, iar şomajul a crescut la peste 10% 
din populaţia activă, estimându-se noi creşteri, cel puţin pe termen scurt, în 
contextul continuării politicii de reformă. În prezent, sectorul privat cuprinde 
aproape 50% din forţa de muncă, dar multe întreprinderi de stat menţin încă un 
număr supradimensionat de salariaţi.  

România dispune de un însemnat potenţial uman, determinat atât canti-
tativ, cât şi calitativ, compatibil în multe domenii, cu cel din ţările dezvoltate. 
Efortul general pentru realizarea reformei economice trebuie să conducă la uti-
lizarea resurselor umane la adevăratul lor potenţial, la creşterea în final a cal i-
tăţii vieţii populaţiei. 

Ţara noastră a ratificat în 1990 – Convenţia  ONU cu privire la drepturile 
copilului, iar în 1994 – Convenţia europeană privind drepturile şi libertăţile fun-
damentale ale omului(intrată în vigoare la 3 septembrie 1953). De asemenea, 
a semnat în 1997, Carta socială europeană (adoptată de Comunităţile Europe-
ne în 1961 şi intrată în vigoare în 1995); România s-a înscris printre primele 
zece ţări care au semnat Carta socială europeană, fapt apreciat de partenerii 
din UE drept un semnal al voinţei politice de integrare în UE. 

În deceniul 1991-2000, piaţa resurselor umane a evoluat ca o piaţă ten-
sionată, în care presiunea ofertei asupra cererii de resurse umane s-a menţinut 
constantă. Tensiunile înregistrate au fost determinate de efectele crizei eco-
nomice exercitate la nivelul ocupării resurselor umane, de echilibrul precar, ne-
productiv şi neperformant între politicile active şi cele pasive de pe piaţa mun-
cii. Unul din principiile dreptului muncii – egalitatea de tratament – a fost siste-
matic încălcat de-a lungul acestei tranziţii. România a fost, din nou, prima ţară 
din lume în care minerii s-au închis în subteran, la începutul anului 1997, pen-
tru a fi trimişi în şomaj şi a primi astfel plăţi compensatorii extrem de avanta-
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joase (echivalentul a 15 salarii)! Prima consecinţă de aici – reforma economică 
a devenit un proces complex şi dificil, desfăşurat în condiţii atipice. 

Au fost create instituţii noi specifice pieţei muncii din economia de piaţă: 
a) Consiliul Economic şi Social, înfiinţat prin Legea nr. 109 din 1997, reprezintă 
un organism tripartit (sindicate–patronat–stat), ce are şi competenţe pentru ne-
gocieri colective, soluţionarea unor conflicte de muncă şi a unor probleme so-
ciale ale tranziţiei, asigurarea şi consolidarea coeziunii şi păcii sociale; b) 
Agenţia Naţională de Ocupare şi Formare Profesională (ANOFP), înfiinţată prin 
Legea nr. 145 din 1998, organizează şi controlează la nivel naţional activitatea 
de ocupare şi de formare a resurselor umane. Principalele sale obiective sunt: 
instituţionalizarea dialogului social în domeniul ocupării şi formării profesionale, 
aplicarea strategiilor de ocupare şi formare profesională, protecţia socială a 
persoanelor neîncadrate în muncă. Funcţionează de la 1 ianuarie 1999 şi are 
în subordine agenţii judeţene de ocupare şi formare profesională; c) Consiliul 
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, organism tripartit, cu rol consulta-
tiv în elaborarea politicilor de specializare a adulţilor; d) Inspecţia Muncii a luat 
fiinţă la începutul  anului 2000 şi realizează controale prin intermediul corpului 
de control în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. 

 
Situaţia accidentelor de muncă înregistrate între 1995 şi 2001 

 

 
Anul 

Total acciden-
taţi, din care: 

Accidentaţi cu incapacitate 
temporală de muncă 

Accidentaţi 
mortal 

1995 7.820 7.306 514  

1996 8.483 7.931 552 

1997 8.277 7.649 628 

1998 7.043 6.512 531 

1999 6.590  6.136 454 

2000 6.603  6.123 480 

2001 (estimări) 6.322  5.986 336 

Sursa: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Inspecţia Muncii, Adevărul economic, nr. 36, 
2001, p.21. 

 

Apariţia şomajului, ca fenomen de masă, s-a datorat promovării măsuri-
lor de reformă economică, în special închiderii întreprinderilor cu pierderi. Gra-
dul de ocupare a resurselor umane s-a redus continuu, şomajul de lungă dura-
tă s-a cronicizat, iar riscul de şomaj la tineri a fost foarte înalt. În 1997, popula-
ţia ocupată s-a redus faţă de 1990 cu peste 1.815.000 persoane, iar numărul 
de salariaţi cu 2.563.000 de persoane. Ponderea salariaţilor în cadrul populaţi-
ei ocupate s-a redus de la 75% în 1990, la 63%   în 1997, iar tendinţa s-a cro-
nicizat în 1998 şi 1999. La sfârşitul anului 1998, durata medie a şomajului era 
de 17,8 luni pe total, din care: 17,2 luni pentru bărbaţi şi 18,5 luni pentru femei; 
18,9 luni în mediul urban şi 13,7 luni în mediul rural. Cea mai importantă şi ati-
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pică tendinţă în evoluţia structurii populaţiei ocupate a fost sporirea populaţiei 
ocupate în agricultură, în condiţiile practicării unei agriculturi cu accente de 
subzistenţă. 

Constant, rata şomajului a fost mai mare în rândurile femeilor (care au o 
pondere superioară bărbaţilor şi în populaţia activă). După nivelul de instruire, 
aproape jumătate din şomeri sunt tinerii absolvenţi de liceu, iar un sfert îl re-
prezintă cei care au absolvit o şcoală profesională sau de ucenici; 2,6% din 
absolvenţii de facultate sunt şomeri. 

 

Numărul şomerilor înregistraţi şi  rata şomajului 

 

1991    337.400 3,0 

1992    928.000 8,2 

1993 1.164.700 10,4 

1994 1.223.900 10,9 

1995    998.400 9,5 

1996    675.600 6,6 

1997    881.400 8,8 

1998 1.025.056 10,3 

1999 1.121.807  10,4 

2000 1.132.593  10,5 

2001 (estimări) 906.074    8,4 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Institutul Naţional de Statistică, 2000 şi 2001.
  

 
Nivelul şi profilul de dezvoltare a unor zone economice, oferta de resurse 

umane, precum şi eficienţa programelor de ocupare a resurselor umane au de-
terminat o dispunere tipică a şomajului pe judeţe. Faţă de o rată medie a şo-
majului de 11,4%, la sfârşitul anului 1999 existau judeţe care aveau un şomaj 
mult mai mare: (Hunedoara: 19,8%, Botoşani: 18,6%, Brăila: 17,6% etc.). Insti-
tuţiile abilitate ale pieţei resurselor umane au urmărit constant promovarea 
unor politici active de ocupare a resurselor umane, concretizate în măsuri pre-
cum: sprijinirea creării de locuri de muncă pentru şomeri; acordarea de facilităţi 
fiscale agenţilor economici care angajează şomeri; cuprinderea şomerilor în 
programe de recalificare şi creşterea gradului de reintegrare a acestora în acti-
vitate; acordarea de subsidii agenţilor economici care angajează absolvenţi; 
elaborarea unor programe speciale de ocupare pentru zonele defavorizate; 
sprijinirea şomerilor pentru a demara activităţi independente. 

Protecţia  socială a fost aplicată pentru persoanele ale căror contracte 
individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective, 
inclusiv salariaţii de la angajatorii cu capital preponderent privat, ca şi cei pro-
veniţi din unităţi şi instituţii finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare, cu 
excepţia salariaţilor din administraţia centrală şi locală. Cuantumul plăţilor 
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compensatorii este reglementat unitar luând ca bază de calcul salariul mediu 
net pe unitate şi este diferenţiat în funcţie de vechimea în muncă la nivelul de 
6, 9 sau 12 salarii de referinţă. Pentru situaţiile speciale se pot acorda şi alte 
plăţi compensatorii, dar nu mai mult de 8 salarii medii lunare. Salariaţii disponi-
bilizaţi prin concedieri colective care nu se încadrează în muncă în perioada 
pentru care primesc plăţi compensatorii, beneficiază de ajutor de şomaj din 
prima lună după expirarea acestei perioade, ajutor stabilit în condiţiile regle-
mentate de Legea nr. 1/1991. 

Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională şi subunităţile 
sale din teritoriu autorizează, urmăresc şi controlează activitatea de formare 
profesională, iar Consiliul Naţional de Formare Profesională  este organul con-
sultativ al Agenţiei care elaborează avize cu privire la metodologia şi criteriile 
de autorizare, precum şi avize asupra criteriilor standard pe care se bazează 
programele de pregătire. Politica naţională în domeniul formării profesionale se 
stabileşte prin consultarea partenerilor sociali implicaţi: persoanele în cauză, 
patronatul şi sindicatele. Activităţile se organizează descentralizat prin crearea 
unor comitete zonale de parteneriat, de către partenerii sus-menţionaţi.  

Cea mai uzitată formă de pregătire este ucenicia la locul de activitate, pe 
baza unor standarde de pregătire şi profesionale, care urmăresc calitatea, eva-
luarea şi atestarea calificărilor obţinute. Finanţarea activităţii de formare profe-
sională se realizează dintr-un fond naţional sau de ramură, constituit prin apli-
carea unei cote de 0,2-0,5% asupra fondului de salarii al agenţilor economici, 
precum şi prin aplicarea de stimulente pentru firmele care-şi formează proprii 
salariaţi (sub forma scutirilor de impozit pentru profitul reinvestit, formarea pro-
fesională fiind echivalentă cu o investiţie), de asemenea, din ajutoare după ne-
voi din fondul de şomaj sau dintr-un fond de formare profesională al salariaţilor 
firmei respective. 

De la 1 ianuarie 2000 şi până la 31 decembrie 2006 va continua o nouă 
fază a Programului comunitar pentru formare profesională “Leonardo da Vinci”, 
astfel proiectat încât să contribuie la dezvoltarea unei arii europene de coope-
rare în domeniul educaţiei şi formării profesionale în ţările candidate la aderare. 
Bugetul total de 1.150 milioane de euro ajută la susţinerea următoarelor obiec-
tive: îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor cetăţenilor, în special tineri, prin 
intermediul pregătirii profesionale la toate nivelurile; creşterea şi dezvoltarea 
adaptabilităţii la schimbările tehnologice şi organizaţionale; promovarea şi con-
solidarea contribuţiei pregătirii profesionale la procesul de inovare, cu scopul 
de a îmbunătăţi competitivitatea. Pentru realizarea acestor obiective sunt utili-
zate următoarele modalităţi: acordarea de sprijin pentru proiectele pilot bazate 
pe parteneriate transnaţionale, iniţiate pentru a dezvolta inovaţia şi calitatea în 
pregătirea profesională; promovarea cunoştinţelor şi înţelegerii diferitelor culturi 
în contextul pregătirii profesionale; acordarea de sprijin pentru dezvoltarea re-
ţelelor de cooperare transnaţională, care facilitează schimbul de experienţă 
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pentru formarea profesională; actualizarea materialelor de referinţă şi realiza-
rea de analize şi studii globale. 

Salariul reprezintă principala sursă de venit pentru o parte însemnată a 
populaţiei active din România. Costul scăzut al resurselor umane reprezintă un 
avantaj comparativ deosebit pentru mediul economic din România. În cei 11 
ani de tranziţie, s-a redus permanent puterea de cumpărare a salariului real, pe 
fondul promovării unor crase inegalităţi salariale, începând cu “aleşii neamului”, 
care şi-au votat salarii foarte mari în comparaţie cu ceilalţi lucrători.   

Cele mai multe activităţi, între care cele din învăţământ, sănătate, cerce-
tare, unele servicii, sunt salarizate sub valoarea salariului mediu net pe eco-
nomie. Salariul minim nu oferă posesorului său posibilitatea unui trai la limita 
minimă a subzistenţei. Criza economică fără precedent a societăţii româneşti a 
impus politici de austeritate salarială, mai ales în sectorul bugetar, în timp ce 
legislaţia liberală în domeniul salarizării a permis creşteri deosebite ale salari i-
lor în domeniul bancar sau al firmelor private, accentuând astfel, procesele de 
polarizare socială. 

Cei mai bine plătiţi, erau în aprilie 2001, angajaţii din industria tutunului – 
cca 7 milioane de lei/lună. Până în ianuarie 2001, când au efectuat reduceri de 
personal de 24,3%, angajaţii băncilor de stat au beneficiat de cele mai mari 
salarii dintre toate sectoarele economice şi sociale. Cei mai rău plătiţi sunt sa-
lariaţii din industria lemnului – cca 1,5 milioane /lună. 

 

Salariul mediu net  

1997: 632.000 lei 1998: 1.042.000 lei 1999: 1.657.000 lei 
2000: 2.529.000 lei 2001: 3.129.000 lei  
 

Salariul minim brut  

octombrie 1996:  119.000 lei  - mai 1999           :    450.000 lei 
octombrie 1997: 250.000 lei  - decembrie 1999 :    700.000 lei 
octombrie 1998: 350.000 lei  - februarie 2001   : 1.400.000 lei 
 

Începând cu 1 ianuarie 2002, s-a instituit venitul minim garantat în Ro-
mânia. Pentru familiile formate din două persoane, venitul minim garantat este 
de 1.134.000 lei, pentru 3 persoane – de 1.575.000 lei, în timp ce pentru fami-
liile cu 4-5 persoane, veniturile garantate sunt de 1.953.000 lei, respectiv 
2.331.000 lei. Pentru fiecare altă persoană peste cele cinci ale familiei, se va 
asigura suma de 157.500 de lei. Persoanele singure, fără venituri, vor primi 
maximum 630.000 de lei. În caz că veniturile lunare realizate de familie sunt 
mai mici decât venitul minim garantat, statul va plăti diferenţa acoperitoare. 
Pentru determinarea venitului net lunar pe familie, persoanele care nu sunt în-
cadrate în muncă vor putea fi luate în calcul doar dacă fac dovada că sunt în 
evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi nu au refuzat 
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nici o slujbă. Persoanele care nu lucrează, dar sunt apte de muncă, vor pierde 
ajutorul social dacă refuză să dea curs solicitării primăriilor de a lucra în intere-
sul comunităţii. În acelaşi timp, pentru a stimula interesul faţă de muncă al ce-
lor care primesc ajutorul social, se prevede majorarea cu 15% a cuantumului 
ajutorului social pe familie, pentru fiecare membru care lucrează.  

După ultimele evoluţii economico-sociale, clasa de mijloc încă nu este 
bine structurată. Dacă o socotim drept clasa situată între cei lipsiţi de proprieta-
te şi marii proprietari, clasa de mijloc se află încă în formare şi statuare legisla-
tivă, după mai mult de un deceniu de transformări destul de puţin eficiente, da-
torate în principal faptului că tranziţia socială a rămas în urma tranziţiei econo-
mice, care este şi ea mult încetinită. După cum nota regretatul acad. N. N. 
Constantinescu, “Strategia de guvernare (din 1992-n.n.), aprobată de Parla-
ment, prevedea să se ajungă la trei clase: o clasă a micilor proprietari formată 
din micii proprietari de terenuri, bunuri mobiliare (locuinţe, întreprinderi mici şi 
mijlocii etc.) şi de valori (acţiuni, bonuri de stat) care se spune, pe termen me-
diu, va fi predominantă în structura socială; o clasă a celor lipsiţi de proprietate 
şi o clasă puţin numeroasă a marilor proprietari de capitaluri.  Practica arată că 
acea clasă, puţin numeroasă, a marilor proprietari de capitaluri se formează 
destul de rapid. Sub ochii îngroziţi ai populaţiei, un număr mic de oameni au 
devenit în 1-2-3 ani posesori nu doar a sute de milioane, ci a mai multor miliar-
de de lei, în condiţiile unei corupţii fără precedent. Principalele surse de forma-
re a acestor averi au fost acapararea mai pe nimic a bunurilor publice şi specu-
larea populaţiei. De altfel, însăşi Strategia de guvernare prevede favorizarea 
proceselor de concentrare a capitalurilor, iar lupta contra corupţiei şi a speculei 
a fost fără rezultate (se vorbeşte tot timpul de ea, dar nu se iau măsurile cuve-
nite)… Chiar dacă ne oprim aici, se observă că, dacă reforma va continua în 
acelaşi chip ca până acum, predominantă în societate va fi, nu clasa micilor 
proprietari anunţată drept clasă mijlocie, ci, clasa celor privaţi de proprietate, 
ceea ce constituie un mare pericol social. Drept urmare, se impune o politică în 
stare să oprească procesul de sărăcire dramatică a populaţiei şi să asigure ţării  
clasa mijlocie reală.” 

Lipsa unui loc de muncă şi a unei perspective sociale sunt principalele 
probleme ale tinerilor de azi. 40-45% din tinerii în vârstă de 15-24 de ani sunt 
şomeri, rata de şomaj a acestora fiind de 2-2,5 ori mai mare decât rata medie a 
şomajului. Populaţia tânără a intrat într-o scădere accentuată datorită ratei mici 
a natalităţii, indusă de problemele tranziţiei economice. Tinerii nu mai urmează 
modelele sociale ale părinţilor lor. Divorţialitatea şi însingurarea fac ravagii 
printre tineri. Principalele probleme generale ale tinerilor sunt: lipsa banilor, 
găsirea unui loc de muncă, lipsa unei locuinţe proprii, lipsa posibilităţilor de 
afirmare, lipsa prietenilor. În timpul liber preferinţele tinerilor se îndreaptă către: 
vizionarea programelor tv, muzică, întâlniri cu prietenii, lectură. Printre 
activităţile mai puţin preferate se numără sportul şi frecventarea unor instituţii 
de cultură. 
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Doar cca 5% dintre familii sunt conduse de persoane tinere, cu vârsta în-
tre 18 şi 30 ani. Cauzele principale ale diminuării numărului de căsătorii la tineri 
sunt legate în principal de insecuritatea economică, lipsa unei locuinţe perso-
nale, peste o treime din tineri fiind nevoiţi să locuiască şi după căsătorie cu pă-
rinţii (doar foarte puţini tineri – cca 9% – reuşesc ca după căsătorie să-şi cum-
pere o locuinţă). 

Având în vedere această situaţie, partidul de guvernământ a creat Pro-
gramul celor 38.000 de locuinţe sociale pentru tineri, care se derulează prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, 
Transporturilor şi Locuinţei. Durata de desfăşurare a programului este de patru 
ani (2001-2004). Aceste locuinţe sunt destinate doar închirierii. Apartamentele 
ce se construiesc au 1-2 camere şi sunt destinate exclusiv tinerilor care le vor 
închiria la un nivel diferenţiat al chiriei, în funcţie de veniturile pe familie ale be-
neficiarilor. Apartamentele sunt situate în blocuri formate din parter + 4 etaje, 
se realizează din alocaţii bugetare la un preţ maximal de 250 de dolari SUA pe 
metru pătrat şi vor fi utilizate în regim de închiriere în schimbul unei sume mo-
dice. 

La începutul mileniului al treilea, în ţara noastră, numărul divorţurilor din 
vina soţului era de peste patru ori mai mare decât al celor din vina soţiei. Prin-
cipalele cauze de divorţ au rămas aceleaşi, pe parcursul ultimilor ani: infidelita-
tea conjugală (12%), alcoolismul (10%) şi violenţele fizice (7%). Nivelul di-
vorţialităţii în ţara noastră este totuşi mai scăzut, comparativ cu alte state eu-
ropene, ceea ce confirmă caracterul de relativă stabilitate a familiei în societa-
tea românească. În rândul generaţiei tinere se remarcă tendinţa de a divorţa 
mai repede; rata divorţialităţii are o valoare mai mare la persoanele tinere, sub 
20 de ani. Frecvenţa cea mai mare a divorţurilor se înregistrează între vârsta 
de 25 şi 29 ani la femei, respectiv 30 şi 34 ani la bărbaţi. Vârsta medie a soţilor 
la divorţ este 37 de ani la bărbaţi şi 34 de ani la femei, în uşoară creştere faţă 
de anii anteriori. Frecvenţa cea mai mare a divorţurilor se manifestă în cazul 
soţilor de vârstă apropiată (pe măsură ce diferenţa de vârstă creşte, numărul 
divorţurilor scade). Pentru cuplurile fără copii, frecvenţa cea mai mare a di-
vorţurilor s-a constatat după un an de căsătorie, iar pentru familiile cu un copil 
– la 8 ani după căsătorie. Căsătoriile desfăcute în cazul cuplurilor cu copii mi-
nori reprezintă 51% din total divorţuri, iar durata medie a căsătoriei desfăcute 
prin divorţ este de 11 ani. 

Un studiu efectuat de Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucu-
reşti, la sfârşitul lunii mai 2001, releva că 11% din liceenii bucureşteni se dro-
gau. Fetele consumă droguri într-o proporţie mai mică decât băieţii, iar tentaţia 
consumului de droguri creşte o dată cu vârsta. Tipurile de droguri consumate 
sunt: heroina (35%), canabis (31%), ecstasy (13%), tranchilizante (5%), amfe-
tamine (5%), cocaină (5%), LSD (2%), ketamină (2%), solvenţi organici (1%) şi 
steroizi anabolizanţi (1%). Printre motivele principale ale consumului de droguri 
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de către liceeni se află: curiozitatea (23%), îndemnul prietenilor (5%), calmarea 
unor suferinţe fizice (4%), ca o formă de protest (2%). O interesantă corelaţie 
se poate stabili între familia de provenienţă şi tânărul consumator de droguri, 
determinat să facă acest pas, datorită: certurilor cu părinţii (39%), faptului că 
părinţii sunt foarte ocupaţi cu serviciul (28%), părinţii sunt foarte autoritari 
(19%), dar şi atunci când tinerii sunt trataţi cum trebuie în familie (14% din ca-
zuri). Doar 48% din adolescenţii chestionaţi ştiu că drogurile le afectează gân-
direa, că dau dependenţă, iar 8% cred că numai drogurile tari sunt periculoase. 

La 1 iulie 1999, populaţia feminină a fost de 11.473.500 de persoane, la 
1.000 de bărbaţi revenind 1.045 de femei. În cifre absolute, în intervalul 
1990-1999, numărul femeilor şi al bărbaţilor s-a diminuat cu 284.080, respectiv 
cu 464.618 persoane, pe ansamblu înregistrându-se o scădere a populaţiei 
totale, cu 748.698 de persoane. Resursele de muncă feminine au crescut cu 
3,5% în perioada 1991-1999, în principal pe seama noilor contingente. În con-
diţiile reducerii generale a activităţii economice, gradul de ocupare a resurselor 
umane feminine s-a deteriorat continuu în perioada la care ne referim, cobo-
rând de la 79% la 63%. Structura pe activităţi a populaţiei feminine nu a înre-
gistrat însă mutaţii de amploare, aceasta continuând să se concentreze în sfe-
ra serviciilor (în special a serviciilor bancare, recent dezvoltate şi cu un nivel de 
salarizare ridicat), în agricultură şi în câteva ramuri industriale. 

La sfârşitul lunii august 1999, un salariat întreţinea 1,24 pensionari şi 
0,25 şomeri, în timp ce în 1991, raportul era de 1,24 pensionari şi doar 0,05 
şomeri! Altfel spus patru salariaţi întreţin cinci pensionari şi un şomer; în august 
1999 numărul salariaţilor înregistraţi era de 4,76 milioane de persoane, faţă de 
7,57 milioane în anul 1991! La începutul lunii martie 2000 existau practic 4,7 
milioane de salariaţi şi 4,1 milioane de pensionari!  

Din cei cca 22 milioane de locuitori ai ţării, 4,1 milioane (18% din total) 
au peste 60 ani. În grupa de vârstă 60 – 64 ani este cuprinsă 5,5% din popula-
ţie, între 65  – 69 ani: 4,9%; 70  – 74 ani: 3,9%; 75  – 79 ani: 2,3%; 80-84 ani: 
1,0%; 85 de ani şi peste: 0,7% din populaţie. Populaţia de 65 ani şi peste (13% 
din total populaţie) este în creştere în ultimii ani, iar procesul de îmbătrânire 
demografică va continua, oglindit şi de predispoziţia ilustrată în piramida vâr-
stelor. În mediul urban trăiau la 1 iulie 1998, persoane de vârsta a III-a care 
reprezentau 9% din populaţie, iar în mediul rural, 17% din populaţie, deci 
aproape de două ori mai multe persoane.  

Prin aplicarea noii Legi a pensiilor 19/2000, începând cu 1 aprilie 2001, 
cota de 5% plătită de angajat şi 30% plătită de angajator către asigurările soc i-
ale, se unifică şi se redistribuie astfel: o treime, adică 11,66% revine la plată 
angajatului, iar 23,33% angajatorului. Potrivit legii, se interzice ca introducerea 
noului mod de prelevare a CAS să diminueze veniturile nete ale angajaţilor. 
Normele de aplicare adoptate şi elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale prevăd că marea majoritate a salariilor, cele situate sub 10.920.000 lei, 
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să fie mărite cu 8,29%. Dar, prin aplicarea coeficientului de 1,0829 un salariat 
pierde astfel la venitul net 241 lei, ceea ce conduce pentru stat, pe ansamblul 
ţării, la obţinerea a cca 2,5 miliarde lei din veniturile salariaţilor!   

Cei 5% de la angajat şi 30% de la angajator se plăteau dintr-un salariu 
considerat ca întreg, 100%. Salariul mărit devine 108,29%, motiv pentru care 
aceiaşi 35%, repartizaţi 11,66% la angajat şi 23,33% la angajator, devin în rea-
litate, în raport cu fostul salariu, 12,62% si, respectiv, 25,26%. Total: 37,88%, 
adică 2,88% în plus. Altfel spus, faţă de ceea ce încasa statul până la 1 aprilie 
2001, încasările la bugetul asigurărilor sociale au crescut cu 2,88%. Dar, în lip-
sa unor creşteri corespunzătoare de productivitate, nu există în fapt resurse 
reale pentru majorarea salariilor brute, ceea ce a determinat patronii să reducă 
veniturile angajaţilor, pentru a avea de unde să dea bani în plus statului.  

În cei 12 ani de tranziţie, guvernele aflate la conducerea ţării au atins 
următoarele obiective: îmbunătăţirea cadrului legal şi instituţional pentru re-
glementarea conflictelor de muncă; crearea cadrului legal şi instituţional pentru 
eliminarea muncii la negru; modificarea legislaţiei privind activitatea sindicate-
lor şi perfecţionarea dialogului social. Pentru diminuarea conflictelor de muncă 
şi detensionarea relaţiilor de muncă s-au reglementat procedurile de conciliere, 
mediere şi arbitrare a conflictelor de interese, s-au creat complete specializate 
pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale în cadrul judecătoriilor şi curţilor 
de apel, s-a perfecţionat sistemul partenerial în raporturile de muncă. Funcţio-
nează destul de bine dialogul autorităţi ale statului – patronat – sindicate. Majo-
ritatea lucrătorilor disponibilizaţi sunt confruntaţi cu o protecţie socială inadec-
vată, specifică unui stat dominat de cea mai puternică şi îndelungată criză 
economică din istoria sa. 

În domeniul politicilor vizând mobilitatea resurselor umane s-a reuşit un 
fapt normal pentru relaţiile de pe piaţa  resurselor umane: includerea cheltuieli-
lor de formare şi perfecţionare profesională şi a cheltuielilor privind mobilitatea 
personalului în costurile de personal, precum şi protejarea dreptului angajaţilor 
la dezvoltarea carierei, cu finanţarea angajatorului.  

Politicile salariale au avut în vedere liberalizarea completă a salariilor în 
sectorul privat şi controlul riguros al costurilor aferente utilizării resurselor uma-
ne în sectorul public, concomitent cu introducerea unui sistem de criterii de 
performanţă specifice sectoarelor de activitate finanţate din bugete publice, ce-
ea ce a permis remunerarea diferenţiată a angajaţilor în funcţie de performanţa 
muncii prestate. 

Pentru protecţia salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea  în ţară, au fost 
elaborate măsuri juridice privind încadrarea personalului pe baza contractelor 
individuale de muncă şi un proiect de lege privind protecţia cetăţenilor români 
care lucrează în străinătate, în acord cu documentele Uniunii Europene şi Or-
ganizaţiei Internaţionale a Muncii. A fost elaborat, de asemenea, un proiect de 
lege privind permisele de muncă pentru persoanele fără cetăţenie română, în 
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acord cu documentele internaţionale privind libera circulaţie a resurselor uma-
ne. 

Politicile de ocupare au avut în vedere accelerarea adoptării standarde-
lor ocupaţionale şi de evaluare, precum şi echilibrarea raportului dintre cererea 
şi oferta de resurse umane. Reforma în domeniul ocupării şi al protecţiei şome-
rilor a urmărit: protecţia persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, 
creşterea ponderii măsurilor active în totalul măsurilor de protecţie; moderniza-
rea instituţiilor şi a structurilor manageriale centrale şi locale privind serviciile 
de ocupare; crearea unui cadru unitar de protecţie a diferitelor categorii de po-
pulaţie activă.  

Politicile de protecţie socială a şomerilor au urmărit creşterea eficienţei 
programelor de sprijin acordat, precum şi eliminarea aplicării paralele a unor 
prestaţii. Ajutorul de şomaj este însă insuficient pentru un trai decent, iar sis-
temul de găsire a locurilor de muncă pentru şomeri este inadecvat. Agenţia Na-
ţională pentru Ocupare şi Formare Profesională ar trebui să aibă mai mult suc-
ces cu programele sale de recalificare, corelate mai bine cu necesităţile eco-
nomiei reale. 

În domeniul liberei circulaţii a persoanelor s-au adoptat acte normative 
care transpun prevederi referitoare la regimul străinilor şi la desfiinţarea reg i-
mului de vize pentru cetăţenii din statele membre UE. Au fost elaborate şi 
aprobate normele metodologice de aplicare a acordurilor între România şi Un-
garia cu privire la schimbul de lucrători sezonieri şi stagiari; acorduri similare ar 
trebui încheiate cu Germania şi Israel. Totodată, au fost adoptate statutul me-
dicului, stomatologului, farmacistului, precum şi legea pentru exercitarea profe-
siuni de asistent medical. 

Comisia Europeană a propus, încă de la 11 aprilie 2001, instaurarea 
unei perioade de tranziţie de maximum şapte ani pentru libera circulaţie a per-
soanelor în spaţiul UE, măsură aplicabilă în cazul cetăţenilor provenind din ţări-
le candidate, după aderarea acestora la UE. Propunerea prevede o perioadă 
de tranziţie de cinci ani în cursul căreia statele membre  UE vor putea decide 
fie unele restricţii, fie, o deschidere totală a pieţei muncii, în funcţie de nevoile 
şi necesităţile lor. După expirarea celor cinci ani ar putea fi instaurată o altă 
perioadă de tranziţie de doi ani, de către statele membre, care au constatat 
perturbări serioase pe piaţa muncii. 

În 1990 au emigrat din România, cca 97 mii de persoane, după care s-a 
înregistrat o scădere continuă în intervalul 1992-1999, ca rezultat al politicilor 
restrictive ale ţărilor de destinaţie, ajungându-se în anul 2000, la numai 12,6 
mii de emigranţi (0,56 emigrări la 1.000 locuitori). Începând din 1992, a crescut 
ponderea emigranţilor cu vârste cuprinse între 20 – 34 de ani. Numărul emi-
granţilor de naţionalitate română l-a depăşit pe cel al emigranţilor de altă naţio-
nalitate (90% din totalul emigranţilor, comparativ cu 3,1% pentru cei de naţio-
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nalitate germană şi 5,5% pentru cei de naţionalitate maghiară). În structura pe 
sexe a emigranţilor, femeile deţin 53% .  

Numărul imigranţilor care au primit dreptul de domiciliu în România a 
scăzut continuu. De la 1,29 la mie în 1992, soldul migraţiei a ajuns la 0,11 la 
mie în anul 2000. Nu există statistici oficiale referitoare la numărul persoanelor 
care tranzitează anual România, de regulă ilegal. Pentru a securiza mai bine 
viitoarele graniţele estice ale Uniunii Europene, în cazul aderării României, au-
torităţile române au reuşit în ultimele luni ale anului 2001 să descopere şi să 
împiedice tranzitarea ţării spre vestul Europei de către mai mulţi cetăţeni asia-
tici. 

3.2. Calitatea serviciilor sociale 

Statul român nu alocă suficiente fonduri pentru sănătate. În statele vest-
europene, media din PIB alocată sănătăţii este de 4,5%, în timp ce în România 
a fost de-a lungul întregului deceniu 1990-2000, doar de 2,5-3%. Aplicarea  
unui program coerent de reformă trebuie să aducă România în poziţia de a i se 
aloca cel puţin 4,5% din PIB pentru sănătate. În anul 2000, pentru prima dată 
după 1989, bugetul Sănătăţii a depăşit ca valoare 1 miliard de dolari SUA. Cu 
toate acestea, distribuitorii de medicamente, neplătiţi cu lunile, au fost la un 
pas de sistarea aprovizionării. Programul naţional de educaţie pentru sănătate 
– are ca scop educaţia populaţiei în vederea însuşirii de cunoştinţe, adoptarea 
de atitudini şi schimbări de comportamente pentru dezvoltarea unui stil sănătos 
de viaţă. Alte programe naţionale importante în domeniul sănătăţii sunt: Pro-
gramul pentru prevenirea şi combaterea tuberculozei; Programul naţional de 
supraveghere şi control a infecţiei HIV/SIDA; Programul de planificare familială; 
Programul de prevenire şi control a bolilor venerice; Programul pentru preveni-
rea şi combaterea cancerului.  

Sistemul de ocrotire a sănătăţii furnizează servicii de îngrijire medicală 
prin dispensare, policlinici şi spitale. Legea nr. 145, adoptată la 27 iulie 1997 
privind asigurările sociale de sănătate a intrat în vigoare după patru zile prin 
publicarea în Monitorul Oficial, iar Casele de Asigurări de Sănătate au început 
să funcţioneze abia de la 1 ianuarie 1999. Asistenţa primară (asigurată de me-
dicul de familie şi dispensare), secundară (asigurată prin policlinici) şi terţiară 
(asigurată prin spitale) este finanţată prin contribuţiile fiecărui angajat. Angaja-
ţii, copiii şi pensionarii beneficiază de gratuitate. Programele naţionale de sănă-
tate sunt finanţate de la bugetul statului şi implementate de Ministerul Sănătăţii 
şi Familiei. 

Starea de sănătate a populaţiei şi calitatea  serviciilor medicale confirmă 
existenţa unei situaţii critice. Deşi angajaţii plătesc de la începutul anului 1999 
o contribuţie pentru sănătate de 7% din venituri, medicina primară beneficiază 
de cele mai mici alocaţii, iar investiţiile în acest sector au fost aproape nule (cu 
excepţia unor programe finanţate cu bani împrumutaţi de la Banca Mondială). 
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Sunt puţini medici generalişti, ceea ce face ca, teoretic, unui medic de familie 
să-i revină aproape 2.000 de pacienţi!  

Resursele bugetare insuficiente şi amploarea sărăciei se corelează cu o 
slabă preocupare la nivel public şi individual pentru practicarea unor obiceiuri 
de viaţă sănătoase şi pentru diminuarea factorilor ce duc la îmbolnăviri. Accen-
tul este încă pus pe serviciile publice, cele particulare neputând rezolva decât 
un segment redus de probleme şi fiind inaccesibile marii majorităţi a populaţiei. 
Resursele insuficiente duc la ignorarea aproape în totalitate a medicinii preven-
tive. În special zonele rurale suferă de un deficit de personal şi de servicii me-
dicale. Nivelul de salarizare al personalului medical este cel mai scăzut din sis-
temul public. 

Alocarea fondurilor către sistemele de sănătate primară (6.058 de dis-
pensare),  secundară (535 de policlinici) şi terţiară (395 de spitale) este nea-
decvată. Aproape 80% din fonduri sunt cheltuite la nivelul terţiar, care nu aco-
peră suficient teritoriul şi are standarde de servicii foarte scăzute. Mulţi pacienţi 
evită nivelul de îngrijire primară şi se adresează direct nivelului secundar sau 
terţiar. Spitalele consumă 80% din bugetul pentru sănătate şi rezolvă 20% din 
cererile de servicii medicale ale populaţiei. 

Promulgarea Legii asigurărilor sociale de sănătate a marcat începutul 
unor schimbări profunde în organizarea şi funcţionarea serviciilor de sănătate 
în România. Unul dintre principiile acestei schimbări este abordarea sănătăţii 
ca un parteneriat între pacient şi furnizorii de servicii medicale. Astfel, prin Ca-
sele de Asigurări de Sănătate, se asigură un pachet gratuit de servicii medicale 
pentru persoanele asigurate şi îngrijire de urgenţă pentru persoanele neasigu-
rate.  

În contextul actual al aplicării Legii asigurărilor sociale de sănătate, toată 
populaţia, mai puţin cei angajaţi în armată, justiţie, servicii de informaţii, trans-
porturi şi familiile acestora, poate fi deservită de Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate. Deocamdată, însă, datorită unei stabilităţi mai mari şi a unei mai 
bune colectări a fondurilor, un procent destul de mare din populaţia civilă are 
tendinţa de a subscrie la casele paralele de asigurări. 

România se află în prezent într-un proces de reformă structurală majoră 
a sistemului de servicii de sănătate. Fiecare aspect al îngrijirilor curative şi pre-
ventive este revizuit şi analizat, într-o încercare de a îmbunătăţi calitatea servi-
ciilor, de a înainta spre privatizare şi de a se bizui mai puţin pe veniturile de la 
stat. În acest context, fondurile alocate de la bugetul de stat pentru serviciile de 
sănătate au fost reduse în fiecare an, ceea ce a afectat calitatea şi cantitatea 
serviciilor medicale, inclusiv activităţile de promovare a sănătăţii, sistemele de 
evidenţe şi raportare precum şi activităţile de cercetare. 

România are cel mai mare procent de mortalitate maternă din Europa (în 
1993, rata mortalităţii materne în România era de cinci ori mai mare decât rata 
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medie din ţările europene). Mortalitatea prin avort reprezintă mai mult de jumă-
tate din totalul deceselor materne. Majoritatea femeilor din România recurg în-
că la avort şi la contracepţia tradiţională pentru a-şi regla fertilitatea şi a evita 
sarcinile nedorite. În România, o femeie din cinci este nefertilă ca urmare a 
unor complicaţii ce ar putea fi datorate avortului. Ministerul Sănătăţii a elaborat 
o politică ad-hoc de sănătate a reproducerii,  evidenţiată mai degrabă prin pro-
gramele întreprinse decât printr-un document oficial scris – iar obiectivele 
acestei politici au fost clare: reducerea ratei avorturilor în ţară; creşterea ratei 
de prevalenţă a anticoncepţionalelor; încetinirea răspândirii bolilor cu transm i-
tere sexuală, inclusiv HIV/SIDA. Ministerul Sănătăţii a pregătit un plan strategic 
operativ pentru realizarea acestor obiective, ce are ca scopuri principale să 
identifice:  problemele prioritare ale promovării sănătăţii reproducerii, grupurile 
ţintă prioritare din rândul populaţiei, programele reuşite, instituţiile care pot în-
deplini aceste programe, precum şi resursele de la donatori. 

Educaţia pentru sănătate reprezintă un sistem ce include conştiinţa stării 
de sănătate, procesul de predare/învăţare, participarea. Populaţia trebuie să 
participe în mod activ şi conştient la rezolvarea problemelor de sănătate publ i-
că. Există numeroase probleme, atât de ocrotirea sănătăţii, cât şi ecologice, 
dintre care amintim: menţinerea sănătăţii, prevenirea bolilor acute, măsurile 
sanitar-antiepidemice, ocrotirea mamei şi copilului, prevenirea şi combaterea 
bolilor cronice, care nu pot fi rezolvate fără concursul populaţiei. Educaţia pen-
tru sănătate face parte din viaţa culturală a ţării. Ea nu aparţine exclusiv secto-
rului medico-sanitar. Pentru propagarea noţiunilor de educaţie pentru sănătate 
şi ocrotire a sănătăţii trebuie să participe şi alte sectoare precum: învăţământul, 
organizaţiile civice, biserica, firmele productive sau comerciale, fiecare având 
anumite responsabilităţi în acest sens.  

Deşi în anul 2000 au fost recuperate de la societăţile creditoare, prin 

executare silită, peste 1.000 miliarde de lei, la sfârşitul anului respectiv, 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate avea încă de încasat de la dator-

nici aproximativ 7.000 miliarde de lei. Existau cazuri în care patronii 

reţinuseră de la angajaţi contribuţia lunară aferentă asigurărilor de 

sănătate, dar folosiseră banii în alte scopuri. În plus, angajaţii ai căror pa-

troni nu plătesc contribuţia la fondul asigurărilor de sănătate, nu pot  bene-

ficia de asistenţă medicală gratuită.  
Pentru că peste 60% din fondurile asigurărilor de sănătate sunt cheltuite 

de unităţile sanitare, directorii spitalelor trebuie să justifice cum au fost folosiţi 
banii primiţi de la Casa de Asigurări de Sănătate şi dacă datoriile acumulate au 
cauze obiective. Există spitale în care peste 80% din buget a fost folosit pentru 
plata salariilor, iar altele în care consumul de medicamente a fost exagerat de 
mare. În anul 2000, spitalele au cheltuit pentru medicamente aproape 6.000 
miliarde de lei, mult mai mult decât valoarea consumului de medicamente în 
ambulator, deşi numărul celor care se tratează acasă  este mult mai mare.  
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În România, au activat, între cele două războaie mondiale, numeroase 
asociaţii şi fundaţii care se ocupau de problemele persoanelor cu handicap şi, 
în mod deosebit, de problemele copiilor; acestea au fost desfiinţate în cea mai 
mare parte în 1948. În 1953 au reuşit să ia fiinţă Asociaţia Nevăzătorilor şi 
Asociaţia Surzilor. Asociaţii pentru celelalte categorii de persoane cu handicap 
s-au înfiinţat sau au reapărut începând cu 1990. Unele asociaţii pentru copiii cu 
nevoi speciale s-au constituit la iniţiativa unor părinţi ai acestor copii; ele au 
acumulat experienţă şi s-au afirmat prin derularea unor activităţi şi proiecte de 
certă utilitate pentru copiii afectaţi de diferite boli sau deficienţe, devenind par-
teneri reali ai administraţiei publice. 

Programe şi proiecte pentru copiii cu nevoi speciale realizează multe or-
ganizaţii neguvernamentale, dintre care amintim: Asociaţia de Sprijin a Copiilor 
Handicapaţi Fizic din România (ASCHFR), Organizaţia pentru Copii şi Adulţi cu 
Nevoi Speciale “TREBUIE!”, Asociaţia Română pentru Persoanele cu Handi-
cap Mintal, Organizaţia SALVAŢI COPIII, Asociaţia Română Anti-SIDA 
(ARAS), Asociaţia Nevăzătorilor, Asociaţia Surzilor, Fundaţia Raţiu pentru copi-
ii şi tinerii din România afectaţi de leucemie. În sprijinul copiilor cu dizabilităţi, 
unele organizaţii, instituţii sau persoane fizice din Franţa, Germania, Danemar-
ca, Elveţia, Suedia, Norvegia, Marea Britanie, Irlanda, Belgia, Olanda, Spania, 
Austria, SUA, Canada, Monaco derulează în ţara noastră mai multe programe. 
Implicarea acestora în ameliorarea condiţiilor din instituţiile pentru copii cu def i-
cienţe, pentru formarea personalului, constituirea şi dotarea unor cămine de tip 
familial şi centre de recuperare la standarde europene, finanţarea unor iniţiati-
ve locale şi îndrumarea unor proiecte pilot sunt numai o parte din ceea ce 
acestea au realizat. Este demn de subliniat aportul constant şi implicarea efec-
tivă în numeroase proiecte a reprezentanţei speciale UNICEF din România. 

Cunoaşterea caracteristicilor produselor alimentare, precum data de ex-
pirare, ingredientele folosite, cantitatea netă, originea materiilor prime folosite 
este esenţială în alegerea produselor de către consumatori. Aceştia au dreptul 
să fie informaţi corect, pentru a face o alegere care să corespundă cu nevoile, 
exigenţele, posibilităţile şi dorinţele lor, fie şi pe moment. Numai beneficiind de 
toată informaţia, consumatorul poate alege acel produs care i se potriveşte cel 
mai bine şi pe care şi-l poate cumpăra. Etichetele alimentelor comercializate în 
ţara noastră trebuie să cuprindă, conform HG nr. 953 din 1999, următoarele 
elemente: denumirea produsului, numele şi adresa producătorului, al importa-
torului sau al distribuitorului înregistrat în România, data de expirare, cantitatea 
netă, condiţiile de depozitare şi de folosire (dacă este cazul), locul de origine 
(dacă este cazul), concentraţia alcoolică pentru băuturile la care aceasta este 
mai mare de 1,2 la mie şi lista ingredientelor. 

Într-un studiu efectuat de Asociaţia pentru Protecţia Consumatorului din 
România, în care au fost analizate etichetele a cca 175 de produse alimentare 
(lactate, produse din carne, produse de morărit, panificaţie şi patiserie, conser-
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ve, băuturi răcoritoare, produse din ciocolată etc.) s-a constatat că marea ma-
joritate a acestor alimente, care se comercializează în România, nu respectă 
prevederile legale referitoare la elementele de etichetare a produsului. Doar 
33% din produsele comercializate pe piaţă, respectă aceste cerinţe. Produsele 
cumpărate de copii (bomboane, ciocolate, sucuri, chipsuri etc.) sunt doar în 
proporţie de 10,5% etichetate conform legii. Data de expirare trebuie să fie ex-
primată citeţ. Doar 64% dintre alimentele foarte perisabile (produse lactate sau 
din carne) aveau inscripţionate corect data expirării. Lista de ingrediente trebu-
ie să specifice şi aditivii folosiţi (dacă este cazul). De asemenea, eticheta trebu-
ie să fie scrisă (şi) în limba română, să declare cantitatea ingredientelor, ac-
centuată pe etichetă prin cuvinte sau desene (cu excepţia ingredientelor folos i-
te în scop de aromatizare), să menţioneze numele producătorului, al importato-
rului sau al distribuitorului înregistrat în România, cantitatea netă, condiţiile de 
păstrare, de depozitare şi de folosire (dacă este cazul) şi menţiunile suplimen-
tare obligatorii, pe grupe de folosire. Doar 27%, respectiv 23% din produsele 
importate menţionează numele şi adresa importatorului sau a distribuitorului 
înregistrat în România. Şi doar la 22% din alimente, se accentuează pe etiche-
tă anumite ingrediente, prin desene sau cuvinte.  

În urmă cu 12 ani se consuma un tub de pastă de dinţi pe cap de locui-
tor, anual. În 2001, consumul a scăzut sub acest nivel. Peste 60% din popula-
ţia României, care locuieşte în mediul rural, se spală pe dinţi cel mult o dată pe 
săptămână. Pentru mulţi români, datorită sărăciei, şamponul nu mai este un 
produs de uz curent. Preţul produselor cosmetice s-ar putea diminua cu 30-
40% dacă ar fi eliminate taxele de import pentru materia primă şi accizele pen-
tru alcoolul folosit ca materie primă. Legea care reglementează normele de ca-
litate impuse producătorilor şi importatorilor de cosmetice a intrat în vigoare la 
sfârşitul anului 2000 şi prevede obligativitatea respectării de către producătorii 
români de cosmetice a normelor de calitate impuse de Uniunea Europeană. 

Consumul populaţiei prezintă particularităţi specifice stării de sărăcie: 
ponderea cheltuielilor pentru produse alimentare reprezintă cca 60% din chel-
tuielile totale. Cheltuielile pentru locuinţă deţin o pondere de cca 20%, în timp 
ce cheltuielile pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, deşi până la un anumit 
punct sunt considerate ca nevoi fiziologice, au o pondere foarte redusă în 
structura cheltuielilor totale de consum pentru toate tipurile de gospodării. Pes-
te 60% din coşul zilnic al românului mediu, reprezintă cheltuieli cu procurarea 
alimentelor, pondere ce ajunge probabil la 80% în cazul a cca 40% din popula-
ţie, care trăieşte cu câştiguri de sub 1 dolar SUA pe zi. Faţă de 1990, puterea 
de cumpărare a populaţiei a scăzut dramatic, în timp ce rata inflaţiei a crescut 
în ultimii 12 ani de peste 1.800 de ori! Ca urmare, 85% din populaţia ţării trăieş-
te sub nivelul minim necesar. Peste 45% din populaţia României trăieşte la sa-
te, trei sferturi din populaţia ocupată de la sate lucrează în agricultura sau in-
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dustria alimentară, iar 65% din veniturile gospodăriilor săteşti provin din agr i-
cultură.  

Cercetarea ştiinţifică  şi  tehnologică este domeniul pentru care, de 
11 ani, nu s-au elaborat încă legile şi reglementările de bază, legea cercetării şi 
statutul personalului din cercetare. Lipsa acută de resurse financiare a condus 
la involuţia accentuată a domeniului. Se manifestă un interes scăzut pentru re-
zultatele activităţii de cercetare-dezvoltare, atât la nivel naţional, prin politicile 
urmate, cât şi la nivel de firmă, datorită lipsei capacităţilor de susţinere a aces-
tei activităţi. Dacă în 1989, 2,31% din PIB reprezentau cheltuieli pentru cerce-
tarea ştiinţifică românească, asistăm în prezent la colapsul şi falimentarea ei, 
fondurile alocate de la bugetul de stat fiind diminuate an de an (de la 0,71% în 
1996, 0,58% în 1997, 0,47% în 1998, 0,34% în 1999, la 0,11% în 2000), deşi 
Legea nr. 95/1998 (pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1997 privind 
stimularea cercetării-dezvoltării şi inovării), consideră cercetarea românească 
un domeniu prioritar, bugetul alocat acesteia trebuind să fie cel puţin 0,8% din 
PIB. În anul 2000, cercetarea ştiinţifică academică  a primit 0,02% din PIB! 
Pentru comparaţie, ţările dezvoltate cheltuiesc pentru cercetare-dezvoltare în-
tre 1-3% din PIB, iar cele mediu dezvoltate – inclusiv unele ţări din centrul şi 
estul Europei – între 0,5-1% din PIB. 

În cercetarea românească activează 36.302 persoane, dintre care 
20.450 cu studii superioare (56%). În Academia Română sunt 66 de institute 
cu cca 4.000 de cercetători şi personal de cercetare. Ţări precum Coreea de 
Sud sau Noua Zeelandă, alocă pentru cercetare-dezvoltare-inovare, 336, res-
pectiv, 165 dolari SUA pe cap de locuitor, Spania – 125, Grecia – 53, iar Ro-
mânia a alocat 3,1 dolari SUA în 1998 şi 1,83 dolari SUA în 1999. În timp ce 
plata cheltuielilor anuale pentru cercetare-dezvoltare-inovare pentru un cer-
cetător este de cca 47.000 de dolari SUA în Grecia sau 100.000 de dolari SUA 
pe cercetător în Coreea de Sud, în România s-au alocat doar 3.000 de dolari 
SUA pe cercetător în 1998 şi cca 2.000 de dolari SUA în 1999. 

Deşi a crescut numărul de cărţi, broşuri şi reviste editate, numărul de 
cercetători a scăzut (mai ales pentru sectoarele agricultură şi construcţii), iar 
eficienţa cercetării ştiinţifice româneşti a cunoscut un declin pronunţat, marcat 
şi de migrarea creierelor spre alte sectoare, mai bine plătite şi fuga tinerilor în 
străinătate. În timp ce toate statele civilizate ale planetei sporesc fondurile pen-
tru cercetare, noi le reducem sistematic: “Inteligenţa este o bogăţie inestimabilă 
pentru o ţară. La noi este socotită o sursă nerentabilă. De aceea este prost plă-
tită, umilitor plătită şi ea, umilită cum se simte, se supără şi pleacă…Trebuie o 
schimbare radicală de optică a clasei politice, a parlamentului în legătură cu 
această temă… Trebuie o reglementare legislativă pentru a recompensa exce-
lenţa…Trebuie să creăm condiţii mai bune în cercetarea academică: atunci, 
nici tinerii, nici maturii nu vor mai pleca” (Eugen Simion, preşedintele Academi-
ei Române).  
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Punctele forte ale cercetării româneşti sunt considerate a fi existenţa 
unui corp de cercetători cu înaltă calificare şi competenţă profesională, precum 
şi existenţa unei reţele de institute, laboratoare, staţiuni de cercetare, biblioteci. 
Punctele slabe se referă la: dotarea acestei reţele, în general, învechită dar 
încă utilizabilă; resursele financiare – limitate şi insuficiente; salarizarea – ne-
satisfăcătoare şi neatrăgătoare; mentalităţi şi atitudini depăşite de evoluţia re-
centă a ştiinţei; insuficienta vizibilitate a ştiinţei româneşti şi prezenţa modestă 
în societate şi în viaţa ştiinţifică internaţională. Privatizarea unor institute de 
cercetare pare să fie încă o capcană greu de depăşit. Conform unei analize 
minuţioase întreprinsă de acad. Ionel Haiduc, în faţa ştiinţei româneşti se află o 
serie de şanse şi oportunităţi (gradul înalt de autonomie instituţională, liberta-
tea de a publica şi de a participa la manifestări ştiinţifice în ţară  şi peste hota-
re, finanţarea cercetării pe bază de programe şi proiecte, prin grant-uri compe-
titive) dar şi ameninţări (percepţia negativă a cercetării de către societate şi 
factorii de decizie politică, atractivitatea redusă a sectorului din cauza salariză-
rii necorespunzătoare). 

Tot mai mulţi experţi şi specialişti recunosc rolul cheie al cercetării ştiinţi-
fice în dirijarea procesului reformei economice. Finanţarea efectivă a cercetării 
ştiinţifice trebuie să fie făcută la nivelul a cel puţin 1% din PIB (nivel recoman-
dat de UNESCO şi  depăşit de România până în 1989), mărindu-se acest pro-
cent până la nivelul de 3-4% din PIB, pentru ca ţara noastră să fie pregătită 
pentru a face faţă cerinţelor integrării euro-atlantice şi să poată elabora cele 
mai potrivite răspunsuri naţionale la problemele complexe puse de fenomenul 
globalizării şi recentele evoluţii internaţionale. Succesul economic al României 
şi menţinerea ei în clasamentele mondiale pe poziţii care să o onoreze nu sunt 
posibile fără promovarea intensă a cercetării ştiinţifice şi învăţământului. 

Apreciem că principalele  defecte ale  sistemului  naţional  al cercetării  
ştiinţifice sunt: lipsa de corelare între activitatea agenţilor economici şi realiza-
rea obiectivelor strategice ale reformei economice; diminuarea potenţialului na-
ţional datorită reducerii numărului de cercetători (cu cca 30%), cauzat de sala-
riile mici din cercetare şi exodul de “creiere”; slaba cooperare între cercetători 
şi utilizatorii rezultatelor cercetării ştiinţifice şi tehnice; creşterea cu cca 50% a 
numărului unităţilor de cercetare, ca urmare a înfiinţării de noi unităţi particula-
re, private de cercetare, a creării de noi unităţi în instituţiile de învăţământ su-
perior, precum şi a divizării, de multe ori nejustificate, a institutelor existente; 
menţinerea parţială a unor disfuncţionalităţi majore, preluate din sistemul biro-
cratic şi ineficient al cercetării de dinainte de 1989; slaba coerenţă a sistemului 
şi aplicabilitatea redusă a noilor soluţii teoretice; lipsa unei politici, a unei viziuni 
clare şi coerente pentru evoluţia prezentă şi viitoare a sistemului naţional de 
cercetare ştiinţifică. 

Se impun măsuri următoarele măsuri pentru revitalizarea cercetării ştiin-
ţifice naţionale: creşterea alocaţiilor financiare de la bugetul de stat, cel puţin la 
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nivelul statelor dezvoltate ale planetei (cca 3-5% din PIB); finanţarea competiti-
vă a cercetării, pe bază de proiecte (programe) de interes naţional şi granturi; 
extinderea cofinanţării cercetării din fonduri publice şi private;  stimularea legă-
turilor internaţionale ale cercetării ştiinţifice. Principalele obiective prioritare, pe 
termen mediu, în domeniul ştiinţei româneşti trebuie să fie: dezvoltarea capaci-
tăţii de generare a cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice, prin: sprijinirea formă-
rii şi extinderii nucleelor, centrelor şi reţelelor de excelenţă, în domenii conside-
rate prioritare; creşterea resurselor din domeniul cercetării prin intermediul pro-
gramelor de cercetare–dezvoltare finanţate de beneficiari şi al programelor de 
granturi pentru cercetare finanţate de stat; îmbunătăţirea accesului la sursele 
de informare; perfecţionarea managementului proiectelor de cercetare-
dezvoltare; dezvoltarea potenţialului de cercetare-dezvoltare şi inovare la nive-
lul firmelor, prin proiecte comune cu institutele şi centrele de profil, precum şi 
utilizarea de scheme stimulative de cofinanţare; integrarea unităţilor de profil 
româneşti în reţelele şi programele internaţionale. 

Principalele condiţionări pentru creşterea calitativă şi a eficienţei activită-
ţii unităţilor de cercetare-dezvoltare trebuie să urmărească: reducerea decala-
jelor tehnologice privind dotarea materială; dezvoltarea infrastructurii informaţi-
onale; aplicarea unor proceduri standard de evaluare a organizaţiilor, activităţi-
lor şi personalului din domeniul cercetării-dezvoltării, conform uzanţelor inter-
naţionale; îmbunătăţirea procedurilor de selecţie, a practicilor manageriale şi a 
orientării spre piaţă a unităţilor de cercetare-dezvoltare; aplicarea unui sistem 
de salarizare în funcţie de valoarea confirmată ştiinţific sau tehnologic, de acti-
vităţi şi rezultate; dezvoltarea capacităţii de difuzare a cunoştinţelor ştiinţifice şi 
tehnologice prin extinderea serviciilor de marketing, a birourilor de legătură cu 
industria etc.; dezvoltarea activităţilor de promovare publică; dezvoltarea capa-
cităţii de absorbţie a inovării în mediul economic; îmbunătăţirea accesului fir-
melor la facilităţi informaţionale şi la servicii de asistenţă ştiinţifică şi tehnolog i-
că. 

Dacă în 1989, în România existau 44 de instituţii de învăţământ superior 
în care învăţau cca 160.000 de studenţi, după 12 ani, în cele 49 de instituţii de 
învăţământ superior de stat existente, învaţă cca 285.000 de studenţi (inclusiv 
cca 13.000 de studenţi străini), din care cca 13.600 aparţin minorităţilor naţio-
nale. Alţi cca 118.000 de studenţi plătesc locurile pe care le ocupă în învăţă-
mântul de stat. În învăţământul privat există cca 130.000 de studenţi, din care 
aproximativ 5.600 din rândul minorităţilor naţionale din România.  Universităţile 
de stat au reuşit sa atragă într-un interval relativ scurt de timp un număr mare 
de studenţi pentru locurile cu taxă. Dacă în anul academic 1999-2000 erau în-
scrişi cca 61.000 de studenţi pe aceste locuri, în anul academic 2000-2001, 
numărul lor a crescut la cca 118.000. Taxa medie percepută pe student în uni-
versităţile de stat a fost de cca 7 milioane de lei, ea constituindu-se pentru 
aceste universităţi în venituri extrabugetare. Numai la nivelul primului semestru 
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al anului academic 2000-2001, universităţile de stat au avut la dispoziţie, ca 
urmare a taxelor percepute de la studenţi, aproximativ 380 miliarde de lei, su-
me ce sunt utilizate atât pentru salarizarea posturilor aferente şcolarizării stu-
denţilor cu taxă, cât şi pentru investiţii şi cheltuieli materiale.  

În învăţământul preuniversitar sunt cuprinşi  cca 3.700.000 de copii şi 
elevi, ceea ce reprezintă 17% din populaţia ţării, din care cca 200.000 frecven-
tează învăţământul în limba maternă. În ultimii 12 ani, datorită lipsurilor eco-
nomice, şcoala românească a fost ameninţată de mai multe ori, cu încetarea 
activităţii, neplata salariilor cadrelor didactice şi a burselor pentru studenţi, lim i-
tate ca valoare. Astfel, au fost aduse grave atingeri continuării activităţii instruc-
tiv-educative în condiţii normale, la nivelul exigenţelor crescânde ce se profi-
lează la orizontul mileniului în care am intrat. 

Conform Agendei 2000 a Comisiei Europene, marea dificultate în calea 
reformei sistemului de învăţământ românesc, o constituie nivelul scăzut al fon-
durilor alocate pentru întreţinerea şi ameliorarea infrastructurii educaţionale, 
cumpărarea de noi materiale şi echipamente, precum şi plata unor salarii atrac-
tive cadrelor didactice. Alte riscuri majore care pot afecta succesul reformei 
sunt capacitatea instituţională slabă a Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
(MEC), în privinţa implementării reformelor şi rezistenţa la schimbare manifes-
tată la nivel naţional şi local. 

Măsurile adoptate în cadrul reformei învăţământului au vizat următoarele 
mari domenii: dezvoltarea curriculumului, descentralizarea sistemului şi com-
patibilizarea lui internaţională. S-au întreprins schimbări semnificative în cadrul 
fiecăruia dintre capitolele majore ale reformei acestui sector: reforma curricula-
ră; schimbarea caracterului învăţământului şi relansarea cercetării ştiinţifice 
universitare; interacţiunea unităţilor de învăţământ cu mediul înconjurător eco-
nomic, administrativ, social; ameliorarea infrastructurii şi informatizarea; des-
centralizarea sistemului şi autonomizarea instituţională a unităţilor de învăţă-
mânt; trecerea la formele avansate de cooperare internaţională; ameliorarea 
salariilor cadrelor didactice; ameliorarea legislaţiei; sporirea capacităţii instituţi-
onale a MEC. În ultimii ani, reforma învăţământului s-a desfăşurat sub influenţa 
şi pe fondul crizei economice. MEC a fost preocupat de: asigurarea contribuţiei 
autorităţilor locale, conform legii, la finanţarea infrastructurii învăţământului 
preuniversitar, asigurarea de credite externe pentru reforma învăţământului, 
continuarea construcţiilor începute în universităţi, precum şi asigurarea  salarii-
lor cadrelor didactice. S-au făcut demersuri pentru respectarea acordării aloca-
ţiilor de la bugetul statului, asigurarea contribuţiilor bugetare locale, sporirea 
veniturilor proprii ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, angajarea de noi 
împrumuturi externe.  

Există statistici după care, sub 1% din adolescenţii de la sate ajung să 
frecventeze cursurile învăţământului superior, datorită situaţiei materiale preca-
re a familiilor lor. Venitul mediu pe locuitor în satele româneşti este de 30 de 
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dolari SUA pe lună, iar costurile medii de întreţinere ale unui student sunt de 
peste 60 de dolari SUA pe lună. Din perspectivă educaţională, este necesar să 
fie luat în considerare nivelul de şcolarizare (care trebuie ameliorat), structura 
ocupaţională (care trebuie modificată în direcţia pregătirii specifice a locuitorilor 
rurali), extinderea serviciilor, stimularea stabilităţii personalului didactic etc. 
Programul de relansare a învăţământului rural a fost conceput în opt puncte 
majore: 1. redimensionarea reţelei şcolare în funcţie de nevoile educaţionale şi 
economice locale; 2. echiparea bibliotecilor şcolare; 3. echiparea laboratoarelor 
şcolare; 4. echiparea cu computere a şcolilor rurale şi conectarea la reţelele de 
comunicaţie; 5. crearea reţelei transportului şcolar; 6. funcţionarea unor cantine 
şcolare; 7. organizarea învăţământului la distanţă pentru sate; 8. stimularea 
stabilităţii personalului didactic. Programul se realizează în anul 2001 din con-
tribuţii ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ale comunităţilor şi autorităţilor 
locale, precum şi un împrumut extern de 400 milioane de dolari SUA. Legea 
finanţelor publice locale consolidează bugetele locale prin surse suplimentare 
de venituri. Reparaţiile curente şi capitale, cheltuielile de gospodărie, investiţiile 
realizate în şcoli şi licee au trecut în seama bugetelor şi autorităţilor locale. In-
frastructura şcolilor şi liceelor de la sate depinde esenţial de iniţiativa şi mana-
gementul unităţii respective, de capacitatea conducerilor acestor unităţi respec-
tive de a mobiliza resursele necesare. 

Principiile care au stat la baza noului curriculum au fost descentralizarea, 
descongestionarea şi facilitarea rutelor individuale de învăţare. Noua concepţie 
curriculară integratoare propune prelungirea ciclului învăţământului obligatoriu 
la 9 ani, precum şi noi modalităţi de grupare a disciplinelor şi de stabilire a 
ponderilor acestora în funcţie de arii şi cicluri curriculare. Noul curriculum naţi-
onal al învăţământului preuniversitar (noul plan cadru de învăţământ) a fost 
elaborat pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi pus în aplicare încă 
din anul şcolar 1998-1999. Între 20% şi 45% dintre disciplinele pe care elevii le 
învaţă se stabilesc de către şcolile şi liceele respective. Elevii au la dispoziţie 
discipline opţionale. Limba şi literatura română capătă pondere sporită în pre-
gătirea elevilor. Educaţia tehnologică şi pregătirea în informatică din licee au 
fost consolidate. Ştiinţele experimentale (fizica, chimia, biologia etc.) se extind 
şi se încadrează în reperele curriculare internaţionale. Limba latină îşi întăreşte 
importanţa. Religia este predată din nou. Educaţia fizică şi muzica folosesc ore 
curriculare şi ore extracurriculare.  

În cadrul reformei învăţământului preuniversitar, reforma evaluării cunoş-
tinţelor elevilor reprezintă o parte esenţială. A fost înfiinţat Serviciul Naţional de 
Evaluare şi Examinare a Cunoştinţelor, ce are ca misiune să întreprindă exper-
tize având ca obiect sistemul naţional de evaluare şi să propună soluţii la pro-
blemele de reformă pe care le ridică acest sistem. Au fost create Centrul Naţi-
onal de Dezvoltare Curriculară, instituţie autonomă menită să asigure continui-
tatea procesului de reformă a curriculumului după încetarea finanţării externe, 
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precum şi Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, de asemenea instituţie 
autonomă cu atribuţii în domeniul iniţierii şi implementării reformei sistemului 
naţional de evaluare şi examinare a rezultatelor elevilor. Prin înfiinţarea Centru-
lui Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în februarie 1999, 
România a pus în practică legislaţia şi structura administrativă capabilă să asi-
gure recunoaşterea academică a diplomelor.   

A continuat pregătirea şi editarea manualelor şcolare alternative, precum 
şi traducerea manualelor şcolare alternative în limbile maghiară şi germană. 
Activitatea de pregătire a profesorilor a fost focalizată pe două mari direcţii: 
consolidarea capacităţii de învăţământ la nivel local şi central şi pregătirea unui 
cât mai mare număr de cadre didactice, în conformitate cu schimbările introdu-
se la nivelul curriculumului, al evaluării şi examinării şi al manualelor şcolare. 
Au fost create Centrul Naţional de Pregătire a Profesorilor, instituţie cu atribuţii 
în definirea politicilor de pregătire a cadrelor didactice, acreditarea formatorilor 
şi a cursurilor de formare şi Centrul Naţional de Formare la Distanţă a Profeso-
rilor, instituţie complementară sistemului naţional de formare iniţială şi continuă 

Unele dintre deciziile luate în cadrul reformei învăţământului nu au nici 
cea mai mică legătură cu realitatea învăţământului românesc. S-au desfiinţat 
complet concursurile de admitere în liceu, admiterea fiind lăsată exclusiv pe 
seama examenului de capacitate şi a mediilor generale obţinute de elevi în 
clasele V-VIII. O asemenea decizie pare să fie rezultatul unei renunţări la com-
petiţie. Concursurile unice de admitere în liceu, la nivel naţional, indiferent de 
profil şi indiferent de liceu nu permit fiecărui liceu stabilirea numărului de clase 
şi a profilului acestora. Tezele au acum o pondere de 25% din media semestri-
ală, faţă de 50%, cât era înainte. Lăsând la o parte calculul mediei, care pentru 
mulţi profesori devine o problemă (în sensul că au nevoie de un minicalcula-
tor), pentru elevi teza nu mai reprezintă mare lucru. Soluţia ar fi  micşorarea 
numărului tezelor  şi revenirea la ponderea anterioară a tezei în nota obţinută. 
Există obiecte, precum matematica, unde la anumite profiluri, matematică-
informatică, de exemplu, programa analitică este mult mai încărcată decât îna-
inte. La sfârşitul clasei a XII-a, datorită supraîncărcării la care sunt supuşi, ele-
vii trebuie să devină experţi în “arta” de a se strecura, ocolind multe dintre obli-
gaţiile pe care, teoretic le au. În această problemă, singura soluţie ar fi reduce-
rea semnificativă a numărului de ore pe săptămână şi, mai ales, a numărului 
de discipline studiate anual. O asemenea decizie ar putea afecta o bun parte a 
corpului profesoral, ar naşte nenumărate proteste sindicale, dar efectele în 
planul învăţământului şi al solicitării intelectuale şi fizice a elevilor ar fi benefice.  

Apreciem că, multe dintre nereuşite ar fi putut fi evitate dacă nu s-ar fi 
implementat atâtea concepte disparate, copiate din diverse alte sisteme de în-
văţământ, fără dorinţa şi grija de a le adapta specificului, tradiţiilor şi valorilor 
de necontestat ale învăţământului românesc. Reforma învăţământului româ-
nesc s-a axat pe şase schimbări fundamentale: reforma curriculară (planuri de 
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învăţământ, programe şcolare şi manuale alternative); înlocuirea învăţământu-
lui de tip reproductiv, în care elevul bun era considerat cel care putea sa repro-
ducă mai multe informaţii, cu un învăţământ orientat spre rezolvarea de pro-
bleme şi relansarea cercetării ştiinţifice proprii; ameliorarea infrastructurii şi in-
formatizarea liceelor şi universităţilor; stabilirea unei interacţiuni active a şcolii 
cu comunitatea locală; descentralizarea şi schimbarea managementului şcolar 
şi academic; trecerea la formele moderne de cooperare internaţională. 

În iulie 1999, Camerele reunite ale Parlamentului au adoptat o modificare 
a Legii învăţământului, prin care învăţământul obligatoriu în România va fi de 9 
ani, începând cu anul şcolar 2003-2004. Ministerul Educaţiei şi Cercetării a 
realizat un studiu care a arătat că, la nivelul întregii ţări, există şcoli care nu 
dispun de suficiente cadre didactice, spaţiu şi dotare pentru a putea primi cla-
sele a noua. Clasa a noua va funcţiona din anul 2003, în cadrul şcolilor genera-
le, dar şi al liceelor, deoarece nu toate şcolile sunt pregătite pentru trecerea la 
învăţământul obligatoriu de 9 ani. Această modificare a structurii şcolare va 
duce şi la schimbarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare şi va 
reduce numărul orelor de şcoală la o normă zilnică de 6 ore.   

3.3. Specificul poporului român 

În perioade diferite ale primei jumătăţi a secolului al XX-lea, premergă-
toare fiecare în parte celor două mari conflagraţii mondiale, iluştri gânditori ro-
mâni au prezentat elementele caracteristice ale poporului român. Prima anche-
tă sociologică pe bază de chestionar, pe tema trăsăturilor culturale ale poporu-
lui român, a fost realizată chiar în primul an al secolului al XX-lea. 

În 1907, sociologul Dumitru Drăghicescu tipărea la Librăria Lem Alcalay 
din Bucureşti fenomenala lucrare „Din psihologia poporului român” reeditată de 
curând, în care înfăţişează condiţiile generale ale psihologiei popoarelor (cap. 
I) precum şi elementele psihologiei poporului român (cap. al II-lea). O docu-
mentată şi argumentată incursiune istorică înfăţişează condiţiile sociale şi isto-
rice ale primei noastre formări etnice (cap. al III-lea), apoi sufletul românesc, 
condiţiile sale istorice şi sociale până la înfiinţarea Principatelor (cap. al IV-lea). 
O analiză atentă este făcută spiritului românesc după întemeierea Principatelor 
(cap. al V-lea), urmărilor căderii ţărilor române sub turci (cap. al VI-lea), pre-
cum şi influenţei orientale, în general şi greceşti, în special, asupra sufletului 
românilor (cap. al VII-lea şi al VIII-lea). Fin observator al realităţii, D. Drăghi-
cescu studiază înrâurirea factorilor fizici (climă, poziţie geografică), a culturii şi 
religiei, precum şi reformele instituţiilor româneşti asupra psihologiei poporului 
nostru (cap. al IX-lea şi al XI-lea).  

În ultimul capitol al monumentalei lucrări sunt analizate însuşirile sufle-
teşti primordiale ale poporului români: 1) „suntem neisprăviţi geograficeşte şi 
istoriceşte, suntem nevârstnici din punct de vedere social”; 2) „o a doua trăsă-
tură mai pronunţată şi mai caracteristică a istoriei noastre, şi care se răsfrânge 
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foarte simţitor în natura sufletului nostru etnic este pasivitatea, rezistenţa de-
fensivă, resemnată, supusă, înfrântă, lipsa de energie ofensivă”; 3) „modestia 
cuminţită”, „înţelepciunea resemnată”, „care caută să înlăture pericolele 
prevenindu-le”... „Într-un cuvânt, prudenţa dincolo de margine, calculul urmări-
lor, răbdarea, îngăduinţa şi modestia timidă, cuminţenia sunt însuşiri pe care 
împrejurările istorice” le-au impus; 4) „timiditatea, paraliza voinţei, frica, lipsa de 
curaj, în general au stăpânit şi mai stăpânesc încă sufletul românilor”; 5) „nota 
cea mai dominantă din sufletul nostru etnic... este neprevederea, nepăsarea 
care fac ca aproape toate lucrurile la noi sunt provizorii şi efemere”; 6) incoe-
renţa şi slăbiciunea voinţei, lipsa de disciplină şi de metodă în acţiuni, lipsa 
continuităţii în sforţări”; 7) „un fel de pornire de libertate”; 8) „inteligenţa bogă-
taşi superioară”, „mentalitatea”, „spiritul viu prea bine dotat şi împodobit”, „fine-
ţea, vioiciunea spiritului, uşurinţa înţelegerii lucrurilor”, 9) „înfăţişarea plăcută, 
care nu este totdeauna lipsită de un anume gen de frumuseţe”. În final, Dum i-
tru Drăghicescu se alătură opiniei lui Gustave le Cler, care a făcut parte din 
misiunea militară franceză trimisă de împăratul Napoleon al III-lea, în Principa-
tele Unite, în anul 1860 şi „rezumă admirabil temperamentul, firea şi psihologia 
românilor în aceste cuvinte: “rasa este occidentală, căci aminteşte în privinţa 
limbii şi fizionomiei pe italieni şi spanioli; obiceiurile ei sunt orientale”. Conclu-
zia sociologului român este însă vizionară: „Sub îmboldirea unor astfel de pro-
fesori de energie naţională, voinţa şi munca românilor vor lua un avânt măreţ şi 
ar putea ajunge odată ceea ce sunt azi voinţa şi munca englezilor.(...) Acest 
suflet nou, inspiraţia şi avântul original, ce Carpaţii vor oferi cândva lumii, vor fi 
desigur mentalitatea românească, cu calităţile ei politice turnate şi desăvârşite 
în opere originale şi caracteristice, de o valoare universală.” 

În 1936, Constantin Rădulescu-Motru publica la Editura Fundaţia pentru 
Literatură şi Artă Regele Carol al II-lea, studiul de o profunzime şi creativitate 
remarcabile, “Românismul – catehismul unei noi spiritualităţi”, reeditat şi acesta 
nu de mult. În introducere sunt analizate semnele unei noi spiritualităţi europe-
ne şi contribuţia ştiinţei la noua spiritualitate. Europa este considerată „conti-
nentul diletantismului spiritual.” Partea I a lucrării analizează naşterea spirituală 
a secolului nostru, iar partea a II-a – “românismul” care „nu este totalitatea nu-
merică a românilor ..., el este porunca zilei de mâine, după logica vieţii istorice 
a poporului românesc.” C. Rădulescu-Motru defineşte românismul ca esenţă a 
spiritualităţii româneşti, într-un studiu comparativ cu tot ce a creat mai valoros 
spiritualitatea europeană şi universală: 

 popoarele cu cele mai puternice caractere sunt cele mai bine înarma-
te pentru viitor (...) Tineretul formează obiectul unei atenţii speciale f i-
indcă numai prin educaţia tineretului se pot asigura caracterele de ca-
re va fi nevoie mâine; 

 suntem români: să avem curajul să ne cunoaştem ce suntem şi să ne 
prezentăm lumii aşa cum suntem;  
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 găsesc că nu este popor pe lume mai inteligent, mai artist, mai religi-
os, mai curajos, mai muncitor, ca cel românesc; 

 de ce depinde viitorul unui popor? De calitatea dispoziţiilor sale sufle-
teşti şi trupeşti în primul rând. (...) pentru caracterizarea sufletului unui 
popor se recurge, în primul rând la interpretarea operelor pe care oa-
menii lui de vocaţie le-au înfăptuit. Atât preţuieşte un popor, cât preţu-
iesc oamenii săi de vocaţie. 

Defectele atribuite poporului român – susţine C. Rădulescu-Motru – vin 
din lipsa de educaţie a însuşirilor lui naturale. „Brav, fără să fie războinic, răb-
dător la muncă, fără să fie un profesionist al muncii, inteligent, fără reuşită în 
viaţa practică, gata la sacrificii în politică, dar fără să contribuie prin aceasta la 
consolidarea statutului său politic, acestea sunt în puţine cuvinte consecinţele 
care decurg din lipsa de educaţie a însuşirilor românului.” În aceste condiţii, 
concluzia finală se degajă de la sine: „Românismul este şcoala energiei româ-
neşti. Prin aceasta înţelegem că este spiritualitatea chemată să ne dea încre-
dere în viitorul neamului. Am avut începuturi de organizare politică şi culturală 
care pe orice popor l-ar cinsti. şi avem încă destulă vitalitate pentru a înfrunta 
cu succes o perioadă de renaştere.”  

În conferinţa rostită în primăvara anului 1937, într-un ciclu organizat la 
Fundaţia Universitară din Bucureşti, Mircea Vulcănescu nota: “A fi român în-
seamnă a fi om într-un anumit fel. Ca atare, noţiunea de român nu este o noţi-
une alterabilă... Românitatea e o caracteristică spirituală imuabilă. Ce poţi face 
este s-o recunoşti, s-o identifici, să i te subordonezi sau s-o înlături. Într-o altă 
conferinţă, rostită la 10 ianuarie 1943, la Ateneul Român din Bucureşti, M. Vul-
cănescu elabora o schiţă fenomenologică asupra Dimensiunii româneşti a exis-
tenţei, subliniind: „Tăria spirituală a unui neam se măsoară după gradul în care 
e în stare să impună altora perspectiva lui proprie a existenţei, e în stare să 
dezagrege pe a altora, s-o dezarticuleze, să-i pună în evidenţă lipsurile şi, cu 
voie sau fără nevoie, să facă pe străin să încline spre chipul lui de a lua atitudi-
ne. Asta înseamnă cucerire spirituală”. 

În 1939, dând parcă un „complement negativ” al acestei superbe Dimen-
siuni..., Emil Cioran postula în Schimbarea la faţă a României:  

 deficienţele actuale ale poporului român nu sunt produsul istoriei sale, 
ci istoria aceasta este produsul unor deficienţe psihologice structura-
le. Particularitatea condiţiilor istorice şi gravitatea lor au adâncit numai 
dispoziţiile iniţiale şi au scos la luminăan-istoria noastră. Timpurile „vi-
trege” prin care am trecut au fost astfel, fiindcă n-am fost destul de 
tari şi de capabili să le înfrângem. Dacă în noi ar fi fost o pornire de a 
ne individualiza şi de a ne afirma categoric în lume, am fi învins vitre-
gia vremurilor demult, aşa cum au făcut toate popoarele mari ca des-
tin, iar nu ca număr. Un popor contează prin număr, dar mult mai mult 
prin forţa lui agresivă (...); 
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 singurul altar în faţa căruia s-a închinat omenirea este forţa. şi noi ne-
am închinat în faţa acestui altar, dar numai pentru a ne umili şi a 
preamări forţa altora; 

 românii au fost întotdeauna prea călduţi. Urând extremele şi soluţiile 
tari, ei n-au prezentat în faţa cursului lucrurilor reacţiunea caracteriza-
tă a unei individualităţi, ci au dat ocol evenimentelor încât toate s-au 
făcut peste ei. Echilibrul nostru n-a fost expresia unei armonii, ci a 
unei deficienţe; 

 plaga seculară a României a fost scepticismul. Este într-adevăr sur-
prinzător cum la un popor întârziat a putut să apară un fenomen ca-
racteristic declinurilor, saturaţiei sau oboselii culturilor; 

 multe popoare au făcut haz de propria lor condiţie, autonomia nu lip-
seşte la nici un popor chinuit şi oprimat. Este cu toate acestea rar ca 
autocunoaşterea să meargă mână în mână cu autodispreţul aşa cum 
se întâmplă excesiv de des cu românii; 

 ortodoxia noastră este cirumstanţială, atenuată şi neprimejdioasă. Sti-
lul nostru religios este labil şi gelatinos. Neavând nimic iruptiv, el nu 
mai poate constitui o intervenţie în destinul nostru... Creştinismul nos-
tru e pastoral şi, într-un anumit sens, neistoric. El se desfăşoară, ce e 
drept, pe un plan colectiv, dar nu stimulează şi nu determină un sens 
ascendent al comunităţii; 

 suntem un popor prea bun, prea cumsecade şi prea aşezat. Salvarea 
României sunt virtualităţile şi posibilităţile ei ascunse; 

 România se va salva de la această mizerie, ea însă nu va putea scă-
pa niciodată de echivocul culturilor intermediare, ci va rămâne indeci-
să la zona de mijloc între culturile mari şi cele mici; 

 spirala istorică a României se va înălţa până acolo unde se pune pro-
blema raporturilor noastre cu lumea. Până acum am fost reptile: de 
aici încolo ne vom ridica în faţa lumii, pentru a se şti că nu numai Ro-
mânia este în lume, ci şi lumea în România. De nu vom trăi apocalip-
tic destinul acestei ţări, de nu vom pune febră şi pasiune de sfârşit în 
începuturile noastre, suntem pierduţi şi nu ne mai rămâne decât să ne 
recâştigăm umbrele trecutului nostru. 

Semnalăm şi alte investigări ale spiritualităţii româneşti în epocă, la fel 
de interesante şi actuale prin concluziile lor: Nicolae Iorga – Originea, firea şi 
destinul neamului românesc, în Enciclopedia României, I, Bucureşti, 1938; 
Ovidiu Papadima – O viziune românească asupra lumii, Bucureşti, 1941 sau 
mai aproape de anii noştri: Constantin Noica – Sentimentul românesc al fiinţei, 
Bucureşti, Editura Eminescu, 1978, din care am extras următoarea frază: “Via-
ţa noastră spirituală a fost întru realitatea  cuprinzătoare şi plină de înţelesuri a 
Maicii firi, dându-ne acel sentiment al realului concret despre care vorbesc toţi 
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cei ce cunosc sufletul românesc”; Dumitru Stăniloaie – Buna cuviinţă, formă a 
nobleţei. Gânduri despre firea românească, 1986. 

În 1994, profesorul universitar dr. Septimiu Chelcea publică studiul Re-
prezentarea socială a identităţii naţionale a românilor, conform căruia prin-
cipalele calităţi, respectiv defecte psihomorale autoatribuite românilor sunt: 

1. Cinstea 1. Credulitatea 
2. Hărnicia 2. Delăsarea 
3. Inteligenţa 3. Dezbinarea 
4. Munca 4. Hoţia 
5. Omenia 5. Influenţabilitatea 
6. Ospitalitatea 6. Laşitatea 
7. Patriotismul 7. Lenea 
8. Prietenia 8. Necinstea 
9. Răbdarea 9. Toleranţa 

În octombrie 1996, Doina şi Alexandru Catană, doi reputaţi cercetători 
clujeni au publicat rezultatele studiului lor referitor la Matricea culturală a româ-
nilor din perspectiva managementului modern – o scurtă încercare de „audit” al 
valorilor culturale româneşti şi al relevanţei lor pentru „cross cultural manage-
ment”, sintagma care relevă intersecţiile culturale ale firmelor, în special ale 
corporaţiilor internaţionale, în condiţiile mondializării reale a afacerilor şi a pie-
ţei. Analizând 22 de lucrări sociologice autohtone, elaborate între 1900 şi 1984, 
cei doi imaginează o matrice culturală a românilor, care posedă următoarele 
„caracteristici culturale esenţiale pozitive”: 

 bunătatea, religiozitatea, dragostea pentru frumos; 

 geniul momentului şi imediatului; 

 progresul – ca rezultat al urcărilor şi coborârilor; 

 sentimentul destinului, trăit ca o alternare a urcărilor şi coborârilor, a 
certitudinii şi incertitudinii; 

 ezitarea, răbdarea, expectativa, resemnarea, puterea de a suferi, fa-
talismul, lupta la disperare, eroismul; 

 asimilarea rapidă şi creatoare a influenţelor străine; 

 inteligenţa, adaptabilitatea, spiritul practic, spiritul tranzacţiei, melan-
colia („dorul”), „umorul la necaz”; 

 simţul măsurii şi oroarea faţă de exces;  

 omenia, ospitalitatea, prietenia, toleranţa până la indiferenţă; 

 anonimatul, modestia, blândeţea; 

 luciditatea, înţelepciunea transparenţei.  
Din matricea culturală a poporului român nu lipsesc nici trăsăturile nega-

tive: 

 pasivitatea; 

 timiditatea; 
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 nepăsarea; 

 indisciplina; 

 lipsa de perseverenţă; 

 lipsa de curaj; 

 temporizarea; 

 munca în asalt; 

 autodispreţul. 
 

Pentru a diminua subiectivitatea, Doina şi Alexandru Catană reproduc un 
scurt inventar al caracteristicilor românilor în opinia străinilor, prelucrat după 
lucrarea marelui savant Nicolae Iorga, Istoria românilor prin călătorii, vol. I-IV, 
Bucureşti, Editura Casa Şcoalelor, 1928: 

adaptabilitatea; lirismul; respectul pentru tradiţie; 

bunătatea; marea putere de rezis-
tenţă; 

sinceritatea; 

farmecul românesc; ospitalitatea; toleranţa; 

inteligenţa; răbdarea; vitalitatea şi frumuseţea 
fizică; 

îndemânarea; religiozitatea; vitejia. 

lenevia; respectul faţă de străini;  

 

Aplicând modelul lui G. Hofstede despre diferenţele culturale în mana-
gement, cercetătorii clujeni au reţinut următoarele aprecieri generale în legătu-
ră cu românii, din analiza răspunsurilor la chestionare aplicate numai studenţi-
lor aflaţi în ultimul an de învăţământ universitar şi având vârsta cuprinsă între 
23-25 ani (deci eşantionul ales nu este reprezentativ): 

 majoritatea subiecţilor apreciază că bogăţia şi puterea duc la indiv i-
dualism; 

 motivaţia muncii vizează o combinaţie de interese personale şi de 
grup; 

 individualismul românilor este mai pronunţat decât al grecilor şi turci-
lor şi apropiat de cel al austriecilor şi evreilor; 

 toleranţa faţă de inegalitate este apreciabilă, în schimb acceptă timpul 
aşa cum este; 

 inegalitatea veniturilor este înţeleasă, dar nu în marje exagerate. 
 

Concluziile studiului extrem de interesant întreprins de Doina şi Alexan-
dru Catană relevă pe plan managerial următoarele: 
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 perspectiva organizaţiei: românii au un fel de obsesie a incertitudinii: 
managerii nu agreează riscul şi acţionează pe termen scurt, sunt inte-
resaţi de ce trebuie făcut aici şi acum; şedinţele la români sunt lungi şi 
se încheie de regulă, fără decizii; munca în asalt este o caracteristică 
a românilor; 

 atitudinea faţă de progres: românii iubesc stabilitatea pentru care sunt 
capabil de orice; managerii amână deciziile, tergiversează acţiunile, 
sunt conservatori şi nu se implică în schimbare, ocolesc extremele şi 
sunt eficienţi în acţiuni de continuitate şi nu de schimbare; românii nu 
sunt agresivi, deşi progresul presupune agresivitate; 

 atitudinea faţă de muncă: românii nu apreciază foarte mult banii şi 
bunurile; muncitorul român nu este destul de perseverent în munca 
sa. Managerii sunt foarte inteligenţi şi abili în ocolirea pericolelor şi 
greutăţilor; în grupuri formale românul este destul de pasiv, dar în ce-
le informale devine foarte activ; 

 atitudinea faţă de religie: românii sunt singurul popor latin de religie 
ortodoxă; ortodoxia românilor este blândă, neagresivă, egalitaristă, to-
lerantă (Emil Cioran spunea că „românii se odihnesc în ortodoxie”); 
ortodoxia explică multe dintre trăsăturile pozitive şi negative ale ro-
mânilor. 

Privind comparativ aceste lucrări şi studii de referinţă pentru carac-
terizarea specificului psihologic al poporului nostru, putem concluziona că: 

 poporul român face parte din marea familie a popoarelor Europei şi 
popoarelor lumii; 

 vremuri vitrege i-au dat poporului român şi reprezentanţilor acestuia 
anumite trăsături de caracter negative, care însă nu sunt precumpăni-
toare; 

 firea românului este pozitivă, constructivă şi creativă.  
Reprezentanţii poporului român au strălucit în toate domeniile vieţii 

materiale şi spirituale: economie, sociologie, drept, filosofie, istorie, politică, 
diplomaţie, arte, cultură în general. O concluzie logică se impune: pentru 
numărul relativ mic al populaţiei sale, de-a lungul secolelor, poporul român s-a 
înscris la loc de frunte în galeria universală a ştiinţelor şi artelor, cu idei 
originale, novatoare, creatoare, îndrăzneţe, unice, care au împins mai departe 
cunoaşterea umană pe noi trepte de progres şi civilizaţie. În zonele ecologică, 
economică şi socială specificul psihologic al poporului român i-a marcat 
destinul de-a lungul întregii sale istorii şi, mai ales, în ultimii ani. Dar, poporul 
român nu şi-a spus încă ultimul cuvânt în evoluţia Umanităţii spre Bine, 
Progres şi Civilizaţie. 
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Introducere 

 

Efectele tendinţelor variabilelor demografice asupra dezvoltării eco-
nomice reprezintă o preocupare atât pentru lumea ştiinţifică cât şi pentru 
oamenii politici datorită rolului lor în dezvoltarea economică.  

Consideraţiile demografice sunt implicate în strategiile economice în mai 
multe moduri. Cel mai direct este efectul mărimii şi al creşterii populaţiei în 
stabilirea ritmului general de dezvoltare, dar implicaţii majore derivă din natura 
populaţiei de consumator şi de producător. Recunoscând importanţa factorilor 
demografici în acest context, se acordă din ce în ce mai multă importanţă nu 
numai mărimii şi creşterii populaţiei, dar şi structurii populaţiei. Deci, producţia, 
consumul, investiţiile, distribuţia sunt strâns corelate cu variabilele 
demografice. 

 Deşi mai sunt aspecte nelămurite, teoria economică a făcut progrese 
însemnate pe calea explicării surselor performanţelor economice prin 
îmbunătăţirile aduse teoriei creşterii economice. În cadrul acesteia, explorarea 
aportului capitalului uman a mutat accentul pus, în creşterea economică, de la 
factorul tehnic la factorul uman, implicând prin aceasta şi cadrul organizatoric 
şi instituţional. 

Chiar dacă în studierea aspectelor demografice ale variabilelor eco-
nomice abordarea s-a mutat de la comportamentul uman spre cadrul 
instituţional şi organizatoric, concluziile primei abordări nu au fost modificate şi 
ele reprezintă baza abordărilor mai noi. 

Sistemul demografic influenţează rezultatele economice prin atitudini şi 
acţiuni individuale sau de grup. La nivelul unei economii, aceste manifestări ale 
comportamentului uman dau, prin agregare, sensul şi intensitatea de acţiune a 
factorilor demografici asupra rezultatelor economice. De aceea, aspectele 
demografice ale variabilelor economice sunt importante în politicile macroeco-
nomice în care echilibrul economic general este obiectivul permanent. 

Rolul factorilor demografici derivă din natura lor de cauze şi consecinţe 
ale progresului economic şi social. Populaţia şi subgrupele sale funcţionale au 
un rol de bază în determinarea dezvoltării economice şi sociale. Mărimea, 
dinamica, structura şi distribuţia populaţiei sunt elemente de bază în 
determinarea consumului şi, în special, prin contingentul activ, a producţiei şi 
şomajului. Aceiaşi factori sunt implicaţi în strategiile sectoriale ce privesc 
anumite segmente ale populaţiei ca: tineretul, populaţia activă, pensionarii şi 
vârstnicii ş.a. 

Sistemul economic este influenţat de sistemul demografic atât dinspre 
partea ofertei cât şi dinspre partea cererii. 

Dinspre partea ofertei, contingentul activ al populaţiei, forţa de muncă, 
interesează din punct de vedere al adecvării ei cantitative (număr) şi calitative 
(nivel de instruire, structura calificărilor, starea sănătăţii) cu stocul de capital 
existent în economie, precum şi al combinării celor doi factori. 
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Creşterea productivităţii generale poate fi obţinută prin creşterea 
productivităţii fiecărui sector de activitate sau prin transferul forţei de muncă din 
sectoarele mai puţin productive spre cele mai productive, modificarea structurii 
forţei de muncă şi adâncirea diviziunii ei. Modificările structurale în economie, 
implicaţiile lor pentru ocupare şi rolul factorilor demografici în acest proces sunt 
importante în special în ţările în curs de dezvoltare, unde procesul 
industrializării este cheia dezvoltării. Scopul principal este utilizarea deplină a 
resurselor economice ce derivă din dinamica populaţiei şi a progresului 
tehnologic. 

Proiectarea populaţiei şi a diferitelor grupuri funcţionale sunt funda-
mentale pentru programele sectoriale. Chiar în afara obiectivelor specifice, 
proiectările demografice necesită atenţie specială în stabilirea obiectivelor de 
dezvoltare. În această conexiune, proiectările pot fi folosite pentru a determina 
care sunt implicaţiile generale, iar cele nefavorabile, în special, pot deveni 
factor major de influenţă a deciziilor politice. 

Factorii demografici sunt explicit implicaţi în nivelul şi structura şomajului 
pentru că ei sunt principalii determinanţi ai numărului producătorilor potenţiali şi 
ai structurii lor pe vârste. Estimările privind resursele de muncă şi ipotezele 
privind ratele de activitate sunt folosite pentru previziunea forţei de muncă. 
Aceasta, împreună cu productivitatea muncii folosesc pentru determinarea 
output-ului viitor din care pot fi derivate valoarea altor variabile. Dar, importanţa 
factorilor demografici în proiectarea forţei de muncă este indirectă pentru că 
aspectele economice au rol primordial. 

Dinspre partea cererii, în calitate de consumator, populaţia interesează 
de asemenea din punct de vedere cantitativ (număr, structură) şi calitativ (nivel 
de instruire, valori social-umane). Caracteristicile calitative ale sistemului 
demografic sunt variabile care explică în proporţie însemnată performanţele 
economice. Nevoile întregii societăţi derivă din evoluţia populaţiei ca întreg şi a 
structurii sale. 

Rolul factorilor demografici variază în funcţie de sectorul de activitate. În 
investiţia şi consumul bunurilor de consum, factorii demografici afectează atât 
distribuţia între sectorul bunurilor de consum şi sectorul investiţiilor pentru 
acest sector, cât şi structura cererii pentru aceste bunuri. În general, în afara 
modificării gusturilor, cererea pentru bunuri de consum depinde esenţial de 
evoluţia populaţiei, de nivelul şi de distribuţia venitului. 

Aspectele demografice sunt relevante în programele ce privesc 
sectoarele sociale atâta timp cât aceste programe ţintesc direct la îndeplinirea 
nevoilor specifice ale populaţiei şi cererea pentru aceste servicii este intim 
legată de consideraţiile demografice. 

Structura populaţiei influenţează nevoile şi capacitatea de instruire şi 
deci programele de învăţământ în diferite moduri. Nivelul fertilităţii, la un nivel 
dat al mortalităţii, determină numărul şi structura populaţiei şcolare în 
comparaţie cu populaţia totală şi contingentul activ. Rata creşterii populaţiei 
poate avea influenţe atât directe cât şi indirecte pentru programele de 
învăţământ. 



 

 

133 

Variaţia ratei creşterii populaţiei determină probleme considerabile 
pentru programele de învăţământ. Nevoile de instruire diferă în funcţie de 
vârstă şi sunt concentrate, cu excepţia instruirii adulţilor, la anumite vârste. 
Nevoile viitoare de instruire depind de dinamica absolută şi relativă a populaţiei 
la vârste şcolare, luând în considerare şi structura acesteia corelată cu diferite 
tipuri şi niveluri de instruire. 

Educaţia este din ce în ce mai mult recunoscută ca având importanţă 
fundamentală în programele de dezvoltare. În această privinţă, sunt importante 
două aspecte principale. Primul se bazează pe premisa că un anumit nivel şi 
conţinut al educaţiei îi furnizează individului posibilitatea dezvoltării 
potenţialului său la cel mai înalt nivel posibil, prin el însuşi, unul din principalele 
obiective ale dezvoltării şi bunăstării sociale. Educaţia constituie o precondiţie 
esenţială a creşterii economice atâta timp cât cea din urmă este o funcţie a 
resurselor nu numai materiale, ci şi umane.  

Învăţământul este considerat o formă a consumului social şi investiţia în 
resurse umane este o sursă a dezvoltării. Recunoaşterea că progresul 
economic depinde în mare măsură de dezvoltarea educaţiei şi calificărilor 
umane are efect substanţial asupra programelor de dezvoltare. 

Cu mărirea accentului pus pe instruire, ca factor al creşterii economice şi 
al dezvoltării sociale în general, punctul de vedere tradiţional în favoarea 
primatului cheltuielilor pentru dezvoltare faţă de cele pentru serviciile sociale, 
inclusiv învăţământ, pierde teren. 

Există, însă, o serie de alte nevoi, în afara învăţământului, în competiţie 
pentru resurse, care sunt limitate. De aceea, problema alocării resurselor între 
educaţie şi alte nevoi devine dificilă. Nu există, însă, nici un criteriu clar pentru 
determinarea priorităţilor, dar, în alocarea resurselor prioritatea trebuie 
acordată învăţământului pentru  formarea specialiştilor. 

În termeni generali, programele de sănătate includ toate serviciile 
inclusiv cele de mediu pentru promovarea şi menţinerea sănătăţii colective şi 
individuale. Cheltuielile cu sănătatea, din cauza efectelor asupra creşterii 
economice, trebuie să intre în programele de investiţii în capital.  

Nevoile viitoare ale serviciilor de sănătate sunt o funcţie de cerinţe 
diferite ce rezultă din importanţa diferitelor boli şi a problemelor de sănătate şi 
a dinamicii populaţiei. Nivelurile mortalităţii generale şi specifice nu sunt numai 
indicatori ai condiţiilor de sănătate dar şi un factor important în stabilirea 
priorităţilor în programele de sănătate, pentru care mortalitatea este una din 
componentele principale împreună cu previziunile privind sănătatea şi factori 
ca vârsta, fertilitatea, ca şi tendinţa generală a populaţiei. 

De asemenea, cererea de locuinţe se formează pe baza evoluţiei 
gospodăriei şi a familiei – mărime, structură şi dinamică – care, la rândul ei, 
este determinată de variabile ca fertilitate şi mortalitate, structură pe vârste şi 
sexe şi dinamica populaţiei. 

Locuinţa şi hrana sunt nevoi primare ale oamenilor şi asigurarea lor 
adecvată este printre cele mai sensibile nevoi sociale. Mai mult, ele sunt nu 
numai un obiectiv social, dar pot avea şi relevanţă directă pentru dezvoltare.  
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Programele generale de determinare a evoluţiei principalelor variabile 
economice furnizează testul de consistenţă a programelor sectoriale şi parţiale 
pentru asigurarea echilibrului sau a proporţionalităţii între sectoarele economi-
ce. 

Factorii demografici pot intra în programele de dezvoltare în diferite 
feluri. În etapa actuală, cererea este factorul crucial şi obiectivele trebuie 
stabilite pornind de la nivelurile viitoare ale cererii publice şi private în stabilirea 
producţiei pentru consumul final de bunuri şi servicii. 

Echilibrul dintre oferta şi cererea de forţă de muncă, dintre economii şi 
investiţii şi în comerţul internaţional sunt restricţii ale maximizării veniturilor. 

Factorii demografici pot fi consideraţi şi consecinţe ale proceselor 
economice pentru că ei sunt influenţaţi de procesul dezvoltării în mod direct 
sau indirect. Sistemul demografic este o parte a strategiei de dezvoltare. Chiar 
în absenţa unei politici explicite a populaţiei, modificările economice şi sociale 
ca efect al dezvoltării au influenţă asupra tuturor factorilor menţionaţi. 

Necesitatea considerării naturii variabilelor demografice atât ca deter-
minanţi cât şi ca efecte ale procesului dezvoltării este recunoscută. Totuşi, în 
practică, încorporarea variabilelor demografice în strategiile economice este 
incompletă din mai multe motive. 

Relaţia populaţie-economie funcţionează în sistem feed-back. Modifi-
carea unei variabile economice ca urmare a influenţei factorilor demografici va 
afecta în perioadele următoare alte variabile economice aflate sub influenţa 
primei care va fi modificată ulterior prin relaţie de feed-back. Orice încercare de 
a lua în considerare aceste modificări succesive necesită nu numai construcţia 
unui model atotcuprinzător şi integrat al structurii existente ci şi a dinamicii 
acestuia. De aceea este dificil de izolat cauza de efect. 

Apoi, dezvoltarea implică modificarea structurii cererii de bunuri şi 
servicii, a ofertei factorilor de producţie şi a productivităţii lor, structura şi gradul 
de diversificare a economiei ş.a. 

Importanţa relativă a factorului demografic în comparaţie cu alţi factori 
este conjuncturală. El este un element de fundamentare al strategiilor şi 
politicilor economice luând în considerare direcţia spre care se îndreaptă 
variabilele demografice şi teoriile economice privind influenţa acestora asupra 
variabilelor economice. 

Teoriile economice de explicare a influenţei variabilelor demografice 
asupra celor economice s-au dezvoltat, în general, pe fondul creşterii 
populaţiei şi în situaţii de evoluţii istorice relativ normale. 

Influenţa scăderii populaţiei asupra variabilelor economice nu a făcut 
obiectul studiilor economice decât cu unele excepţii. Cea mai însemnată a 
ocazionat formularea teoriei stagnării. 

Din punct de vedere al perioadei istorice, tranziţia de la economia socia-
listă la economia de piaţă este cea mai complexă şi prin aceasta reprezintă 
cea mai mare provocare pentru ştiinţele sociale, în general, şi pentru ştiinţa 
economică, în special. 
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Lucrarea îşi propune, ca, având în vedere tendinţele fenomenelor 
demografice şi a rezultatelor economice în România, pe baza rolului pe care îl 
acordă teoriile economice variabilelor demografice, în cadrul de analiză oferit 
de teoria creşterii economice, să identifice consecinţele economice, la nivel 
agregat, ale scăderii populaţiei României în perioada reformei economice. 

Durata perioadei de reformă economică este incertă. Ea poate să 
coincidă cu perioada tranziţiei de la economia condusă centralizat şi planificat 
la cea desfăşurată conform legilor economiei de piaţă, poate fi mai scurtă, sau, 
cel mai probabil, mai lungă. 

Aflate sub influenţa inerţiei, caracteristicile sistemului demografic se 
schimbă după lungi intervale de timp şi deci influenţa lui asupra celui economic 
poate fi cunoscută numai studiind serii lungi de date şi, în mod asemănător, 
consecinţele economice viitoare fac parte din scenarii ce se referă la un termen 
lung şi foarte lung de timp. Probabilitatea lor de realizare este destul de mare 
având în vedere durata şi ireversibilitatea formării capitalului uman. Din acest 
punct de vedere, evidenţierea acestor consecinţe are valoarea unei secvenţe a 
unei strategii economice pe termen lung. 



Capitolul I 
Teorii şi modele ale relaţiei 

populaţie – economie 

 

Pentru determinarea influenţelor cu valoare de regulă, ceteris paribus, 
studiile privind influenţa sistemului demografic asupra celui economic au anal i-
zat serii de date economice şi demografice în viziune istorică şi sincronică pen-
tru un număr mare de ţări. 

Aspectele demografice ale economisirii, investiţiilor, ocupării şi ale pro-
ductivităţii muncii au format, cu predilecţie, obiectul cercetărilor economice.

[16; 

77; 78; 146; 150]
 Ele au rămas în atenţia cercetătorilor şi după anul 1980 când sunt 

studiate şi prin simulare macroeconomică.
[10; 11; 12; 23; 40; 65] 

Începând din 1950, unele studii au fost preocupate din ce în ce mai mult 
de aspectele macroeconomice în special din punct de vedere al forţei de mun-
că şi a participării femeii la viaţa economică. Ele formează literatura cunoscută 
sub numele de “economia familiei” al cărei lider este considerat Gary C. Bec-
ker. 

Studiile privind aspectele macroeconomice ale populaţiei împreună cu 
ideile economiei familiei au dus la o reunificare a aspectelor macro- şi microe-
conomice prin intermediul teoriei utilităţii. Această abordare pare să aibă un rol 
important în viitorul apropiat. 

Comportamentul uman, ce era privit ca factor determinant al aspectelor 
demografice asupra celor economice, a pierdut din importanţă în favoarea 
abordărilor instituţionale (familie, instituţii publice, organizaţii publice şi priva-
te)

[71]
 începând cu modelul analizei generaţiilor suprapuse propus prima dată 

de Samuelson.
[174] 

Deşi aspectele studiate au rămas în mare aceleaşi, accentele s-au mutat 
spre preocupări crescânde legate de presiunea populaţiei asupra mediului din 
altă perspectivă decât cea a economiei clasice, ce punea accentul pe limitele 
resurselor naturale şi în special ale pământului spre definirea drepturilor de 
proprietate asupra resurselor refolosibile în vederea cuprinderii lor în meca-
nismul pieţei.

[36; 38; 140; 141]
 

Urmare a accentuării unor procese în evoluţia sistemului demografic, 
preocupările din perspectivă macroeconomică, deşi mai reduse, au vizat în 
afara preocupărilor de mediu, şi aspecte ale efectivelor fluctuante ale gene-
raţiilor, îmbătrânirea demografică, nivelul şomajului şi al salariilor.

[2; 25; 37; 56] 

O contribuţie mai nouă la studiul influenţelor sistemului demografic asu-
pra celui economic o au lucrările din literatura teoriei economice a creşterii en-
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dogene
[7; 104]

 care subliniază atât importanţa capitalului uman cât şi a investiţiei 
în capitalul uman în creşterea economică. 

I.1. Dinamica populaţiei şi dinamica economiei.  
Retrospectivă istorică 

Datorită caracterului complex şi naturii indirecte a relaţiei dintre populaţie 
şi economie, extragerea unor eventuale modele de interacţiune nu poate fi fă-
cută decât studiind serii cronologice cu orizont mare de timp. 

În cea mai mare parte a perioadei moderne grupul ţărilor mai dezvoltate 
a înregistrat creşteri mari ale producţiei totale faţă de perioadele anterioare în 
termeni atât absoluţi cât şi relativi. Ratele mai mari ale creşterii venitului pe lo-
cuitor au fost însoţite, în prima parte a perioadei moderne a dezvoltării ţărilor 
astăzi industrializate de rate mai mari ale creşterii populaţiei în comparaţie cu 
ţările în curs de dezvoltare. În primul grup de ţări, populaţia a crescut de cinci 
ori, iar venitul pe locuitor a înregistrat creşteri între 10% şi 20% pe deceniu.

[174]
 

În aceeaşi perioadă, în ţările mai puţin dezvoltate populaţia a crescut puţin iar 
venitul pe locuitor a crescut puţin sau deloc. În aceste condiţii, rezultatele eco-
nomice abia au ţinut pasul cu creşterea populaţiei. Aceste evoluţii, ce s-au des-
făşurat pe o lungă perioadă de timp, au sugerat existenţa unei relaţii pozitive 
între creşterea populaţiei şi creşterea economică în majoritatea ţărilor dezvolta-
te şi mai puţin dezvoltate. 

De aceea, în măsura în care sunt posibile generalizări, pentru o lungă 
perioadă de timp a istoriei moderne, pe ansamblu, dinamica economică şi di-
namica populaţiei au fost asociate pozitiv atât în grupul ţărilor dezvoltate cât şi 
al celor mai puţin dezvoltate. 

Evoluţia populaţiei în perioada modernă nu a urmat o traiectorie continuă 
a creşterii (aşa cum a făcut creşterea economică). Ea a variat diferit în timp şi 
spaţiu (ţări sau regiuni). Aceasta explică, în parte, de ce asocierea dintre dina-
mica populaţiei şi dinamica economică este sesizabilă pe grupe mari de ţări şi 
nu pentru ţări luate individual. Din analiza pentru fiecare ţară, datele par să 
evidenţieze o asociere negativă a celor două serii de date sau chiar lipsa unei 
relaţii sistematice. Aceasta se poate datora faptului că observaţiile nu au fost 
corelate cu nivelurile şi modelele diferite de creştere în timp şi/sau regiuni. Ob-
servaţiile sunt valabile pentru cea mai mare parte a perioadei moderne când 
creşterea populaţiei în zona europeană, ca întreg, a fost mai mare decât în res-
tul lumii. Pentru că zona europeană coincide în mare măsură cu actualele ţări 
şi regiuni mai dezvoltate ale lumii, asocierea dintre dinamica populaţiei şi di-
namica economiei pare să aibă suport. 

Se presupune că asocierea dintre creşterea populaţiei şi creşterea eco-
nomică a avut loc mai întâi în Europa şi apoi s-a extins, prin migraţie şi în alte 
zone, în special în America de Nord. 
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Dar, creşterea mai rapidă a populaţiei în Europa ce a avut loc în secolul 
al XIX-lea faţă de alte regiuni ale lumii a încetat; în secolul al XX-lea situaţia 
inversându-se. Comparaţiile sunt îngreunate de perioadele de război, crize 
economice urmate de perioade prospere. Se consideră, totuşi, pe baza datelor 
din perioadele mai mult sau mai puţin normale, că în Europa creşterea popula-
ţiei s-a stabilizat la sfârşitul secolului al XIX-lea. În acelaşi timp, în restul lumii, 
populaţia a început să crească mai repede astfel că în deceniile al doilea şi al 
treilea ale acestui secol ratele de creştere a populaţiei între cele două regiuni 
au devenit aproximativ egale. Situaţia cea mai surprinzătoare a fost în anii ‟50 
când în regiunile mai puţin dezvoltate populaţia a crescut cu o rată medie 
anuală fără precedent de 2% faţă de 1,3% în Europa.

[174; 181] 
Din aceasta a re-

zultat o creştere a populaţiei de 23% pe deceniu în regiunile mai puţin dezvol-
tate faţă de 14% în regiunile dezvoltate. Având în vedere că procentele se apli-
că la cifre absolute foarte diferite (mult mai mari în restul lumii faţă de regiunile 
dezvoltate), creşterile în primul grup de ţări erau considerabile. 

Inversarea relaţiei dintre creşterea populaţiei şi creşterea economică din 
pozitivă în negativă începând cu anii ‟30 ai secolului nostru şi creşterea fără 
precedent a populaţiei în ţările mai puţin dezvoltate au influenţat nivelul indica-
torilor economici pe locuitor. La un nivel dat al venitului, în condiţiile creşterii 
populaţiei, nivelul acestora a scăzut. 

Accelerarea fără precedent a creşterii populaţiei în regiunile mai puţin 
dezvoltate în anii ‟30 nu a putut fi egalată de creşterea venitului pe locuitor deşi 
acesta a crescut mai repede decât în perioadele anterioare. În celălalt grup de 
ţări a avut loc o dezvoltare economică fără precedent în timp ce creşterea po-
pulaţiei a fost foarte mică în contrast cu argumentele contrare ale teoriei stag-
nării. 

Perioada postbelică a fost o perioadă de creştere economică fără prece-
dent pentru omenire ca întreg ca şi pentru majoritatea ţărilor dezvoltate şi a 
celor în curs de dezvoltare. Se consideră că producţia totală ca şi producţia 
agricolă au crescut aproximativ în acelaşi ritm în cele două grupe de ţări.

[73]
 

Când însă rezultatele economice se raportează la numărul populaţiei se obser-
vă că decalajele între cele două grupe de ţări au crescut. Deşi, din perspectivă 
istorică, producţia totală a crescut mai rapid în ţările în curs de dezvoltare, în 
comparaţie cu ţările dezvoltate, situaţia lor s-a deteriorat. Modelul creşterii po-
pulaţiei a fost factorul ce a mărit dezechilibrul între distribuţia populaţiei şi a 
bunăstării pe glob. Aceasta a avut ca rezultat creşterea numărului populaţiei şi 
a ţărilor sărace. 

De aceea, în locul opiniei privind relaţia pozitivă pe termen lung între 
creşterea populaţiei şi creşterea economică a apărut o opinie contrară. 

În ciuda absenţei probelor clare privind relaţia dintre creşterea populaţiei 
şi creştere economică în deceniile trecute, şi în deceniile anterioare anului 
1980 se consideră că, în medie, creşterea populaţiei a avut efecte negative 
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asupra creşterii produsului intern brut (PIB) pe locuitor (indicatorul sintetic al 
creşterii economice). Ele par să fi afectat mai mult ţările cele mai sărace din 
grupul ţărilor celor mai puţin dezvoltate. 

Se consideră, însă, cert că scăderea natalităţii în anii ‟70 şi ‟80 a influen-
ţat pozitiv creşterea economică din anii ‟80 şi ‟90 în ţările din estul Asiei: Core-
ea de Sud, Taiwan, Singapore, fostul Hong Kong, Thailanda, Indonezia şi Ma-
laiezia.

[164]
 Realizarea acestor efecte ale dinamicii populaţiei asupra economiei 

este ideea care a stat la baza programelor de asistenţă internaţională asupra 
populaţiei de la lansarea lor la începutul anilor ‟60. Obiectivul acestor programe 
este îmbunătăţirea situaţiei economice prin scăderea populaţiei. Rezultatele 
cele mai vizibile s-au obţinut în ţările Asiei de Sud-Est unde accesul mai bun la 
planificarea familială voluntară a precedat tranziţia spre creşterea durabilă a 
rezultatelor economice. 

Cercetări recente asupra demografiei şi economiei perioadei moderne nu 
mai aduc argumente în favoarea asocierii pozitive dintre cele două ce ar fi exis-
tat până în anii ‟30 ai secolului nostru.

[174]
 În trecut ţări cu rate mari ale creşterii 

populaţiei nu au avut în acelaşi timp şi rate mari ale creşterii economice. Nu 
există nici situaţii clare de asociere inversă între creşterea populaţiei şi creşte-
rea economică. Luate individual, ţările dezvoltate s-au caracterizat atât prin 
creşterea economică şi creşterea populaţiei (de exemplu S.U.A., Canada), cât 
şi prin creşterea mare a populaţiei şi mică a venitului pe locuitor (Olanda), creş-
tere mare a venitului pe locuitor şi mică a populaţiei (Suedia), dar şi prin creşte-
re scăzută atât a populaţiei cât şi a venitului pe locuitor (Belgia, Franţa). 

Dar, în comparaţie cu informaţiile privind evoluţia economică, cele privind 
populaţia sunt adesea incomplete.

[181] 
De aceea, prin prisma estimărilor popu-

laţiei din perioadele trecute, există dubii privind relaţia dintre creşterea popula-
ţiei şi creşterea economică. Din estimările numărului populaţiei înainte de anul 
1750 rezultă că populaţia a început să crească înainte de perioada modernă a 
creşterii economice. Fără ca începuturile creşterii populaţiei să poată fi stabilit 
ferm, se consideră totuşi că e posibil ca faza creşterii rapide a populaţiei în re-
giunile mai dezvoltate să fi început înainte de perioada modernă a creşterii 
economice, cel puţin în unele ţări. 

În această situaţie, asocierea dintre creşterea populaţiei şi creşterea 
economică nu ar mai fi posibilă. Ar fi vorba, deci, de o lipsă a relaţiei dintre 
creşterea populaţiei şi creşterea economică. 

Studiul lui Kuznets
[174]

 aduce argumente în favoarea unei relaţii negative 
între creşterea populaţiei şi creşterea economică în acel moment. El consideră 
că o creştere a populaţiei în perioada timpurie a creşterii economice ar fi îm-
piedicat creşterea veniturilor pe locuitor care a devenit posibilă numai când 
creşterea populaţiei s-a stabilizat sau s-a redus. Studiind creşterea populaţiei şi 
a economiei în cca 40 dintre cele mai dezvoltate ţări pe o perioadă mai mare 
de 50 de ani înainte de 1950, el a găsit o asociere pozitivă între ratele de creş-
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tere a populaţiei şi cele ale creşterii economice şi între creşterea populaţiei şi 
creşterea venitului pe locuitor, dar a arătat că influenţa creşterii populaţiei asu-
pra produsului total a fost limitată. Nici corelaţia dintre creşterea populaţiei şi 
creşterea venitului pe locuitor nu a fost concludentă. Valoarea coeficientului de 
corelaţie, deşi pozitivă, a fost nesemnificativă. Deşi analizele nu au avut rezul-
tate concludente, el le-a extins şi asupra ţărilor mai puţin dezvoltate, concluziile 
fiind susţinute şi de Easterlin.

[46]
 

Chiar dacă pentru o mare perioadă a istoriei moderne datele sugerează 
existenţa unei relaţii pozitive, ea a fost una foarte slabă. Kuznets a conchis că 
pentru rate diferite ale creşterii populaţiei nu a fost nici un efect “direct invariant 
şi important al creşterii populaţiei asupra ratei de creştere a producţiei pe locui-
tor”.

[174] 

Având în vedere limitele cantitative şi calitative ale datelor, concluziile 
privind relaţia dintre creşterea populaţiei şi creşterea economică sunt, în mare 
parte, speculative. Totuşi, aceasta nu înseamnă că rata creşterii populaţiei nu 
este un factor important al creşterii economice. Importanţa creşterii populaţiei 
este în general recunoscută. Efectele creşterii populaţiei asupra creşterii eco-
nomice depind de condiţiile, fazele creşterii economice şi prin urmare ele pot fi 
foarte diferite şi chiar de sens opus. Ele sunt determinate de mecanismul de 
acţiune, viteza de modificare a populaţiei; factorii acesteia, amploarea şi durata 
lor pe de o parte, şi caracteristicile cadrului economic, social-instituţional de 
care sunt influenţate şi pe care le influenţează, pe de altă parte. Cum aceste 
condiţii au particularităţi însemnate în timp şi spaţiu, nu poate fi extras, din per-
spectivă istorică, nici un model al relaţiei populaţie-economie. Problema unor 
interrelaţii posibile între dinamica populaţiei şi dinamica economiei fiind una 
foarte complexă, nu numai datele au împiedicat studierea ei ci şi natura indi-
rectă a acesteia. 

Studierea celor două serii de date sugerează, totuşi, că acolo unde exis-
tă deosebiri importante între condiţiile economice, sociale şi demografice, rela-
ţia dintre creşterea populaţiei şi creşterea economiei poate fi mai bine definită. 
Însă semne ale efectelor creşterii populaţiei asupra PIB nu au fost sesizate în 
comparaţiile dintre diferite ţări în curs de dezvoltare. Scăderea PIB în anii ‟80 
putea să fie amplificată de deficitul global şi de recesiune. În parte, aceasta 
poate fi efectul întârziat al creşterii populaţiei din deceniile anterioare. Dar, 
economiştii sunt nesiguri dacă relaţia dintre creşterea populaţiei şi PIB care a 
existat în anii ‟80 se continuă şi în anii ‟90 sau în secolul XXI.

[181] 

I.2. Populaţia – factor al dinamicii economice 

Consecinţele caracteristicilor sistemului demografic asupra celui econo-
mic au fost o preocupare a economiştilor. Ea este determinată de importanţa 
sistemului demografic între condiţiile de realizare a ofertei, pe de o parte, şi 
între factorii de influenţare a nivelului şi structurii cererii, pe de altă parte. Ca o 
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componentă sistemică, populaţia acţionează complex asupra mecanismului de 
reglare a celor două. 

I.2.1. Teorii privind influenţa variabilelor demografice 
asupra celor economice 

I.2.1.1. Consumul şi economisirea 

Dinspre partea cererii, creşterea populaţiei tinde să crească în primul 
rând nivelul consumului. Influenţa creşterii populaţiei asupra cererii de bunuri 
de consum este, în general, recunoscută şi este evident încorporată în modele-
le mărimii populaţiei ca unul din factorii de care depinde nivelul consumului. 
Efectele creşterii populaţiei asupra economiilor nu sunt uşor de determinat în 
practică. Diferenţele dintre ratele de creştere a populaţiei implică, de regulă, 
diferenţe între structura pe vârste, nevoile de consum şi venituri şi acestea 
afectează economiile. Aceste consecinţe indirecte ale diferenţelor dintre nivelu-
rile de creştere a populaţiei, ce se manifestă fie prin variabile demografice – 
fertilitate, mortalitate, migraţie şi structura pe vârste – fie prin nivelurile venituri-
lor, pot să nu fie nesemnificative. 

Deciziile de investire formează partea fundamentală a opţiunii econom i-
ce care permite alocarea venitului între scopuri curente şi viitoare, adică între 
consum şi investiţii (economii). Economiile pot fi definite ca exces al venitului 
peste consum. Nu există unanimitate de opinii privind determinanţii economisi-
rii, iar varietatea factorilor de influenţă afectează economiile publice, private şi 
ale firmelor. În ceea ce priveşte economiile private, dependenţa lor de venit şi 
consum este, în general, acceptată dar au fost propuse teorii diferite privind 
interrelaţia dintre venit, consum şi economii.

[43]
 Conform lui Keynes, consumul 

creşte cu venitul, deşi nu în aceeaşi proporţie şi deci economiile, ca rest după 
consum, depind de venit. 

Teoria clasică asupra consumului este o expresie a comportamentului de 
consum şi stă la baza teoriei venitului permanent şi a teoriei venitului de o via-
ţă. Ecuaţia de estimare este: 

(1) C = cYD      
unde: c = înclinaţia spre consum; 

YD = venitul disponibil. 

Înlocuind în formulă notaţiile cu date din perioada 1929 – 1941 din SUA, 
cercetătorii au ajuns la rezultate aparent în conflict: consumul scade pe măsura 
creşterii venitului. Studiile lui Simon Kuznets

[43]
 au arătat că nu există tendinţă 

de scădere a consumului în timp ce venitul scade. Aceste două concluzii au 
impulsionat îmbunătăţirea teoriei clasice a consumului. 

Teoria venitului pe ciclu de viaţă consideră că indivizii îşi planifică con-
sumul şi economiile pe perioade lungi de timp. În acest caz, consumul depinde 
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nu numai de venitul din muncă (YL) dar şi de avere (WR). Din cele două surse 
de venit, individul consumă o anumită parte, c, respectiv a. 

(2)  C = aWR + cYI 
  Această teorie explică observaţia, aparent surprinzătoare, a lui 

Kuznets. Individul nu consumă mult în perioadele în care venitul din muncă es-
te mare, ci mai degrabă îşi planifică un consum relativ constant de-a lungul în-
tregii vieţi astfel încât consumul din timpul vieţii egalează venitul pe aceeaşi 
perioadă. Deci, consumul total este fracţia acestuia egală în fiecare an, înmulţi-
tă cu numărul de ani trăiţi (NL). Venitul din perioada activă este egal cu venitul 
mediu anual din muncă înmulţit cu numărul de ani ai perioadei active. Deci: 

(3)  CxNL = YL*Wl 
Dacă facem abstracţie de avere: 

(4) 
YLNL

WL
C


  

Factorul de proporţionalitate este raportul numărului de ani ai perioadei 
de viaţă activă la numărul de ani trăiţi de individ. 

Teoria venitului pe ciclu de viaţă explică stabilitatea raportului consum / 
venit pe termen lung şi fluctuaţia acestuia pe termen scurt. Oamenii sunt încli-
naţi să menţină un consum relativ egal. Averea are rolul egalizării consumului 
pe perioada vieţii. Din ecuaţia (2), prin împărţirea la venitul disponibil, avem: 

(5) 
YD

YL
c

YR

WR
a

YD

C
  

De unde, dacă raportul dintre avere şi venitul disponibil şi raportul dintre 
venitul disponibil din muncă şi venitul disponibil total sunt constante, atunci, 
raportul dintre consum şi venitul disponibil este constant. Dacă raportul dintre 
avere şi venitul disponibil se schimbă, înclinaţia medie spre consum se va 
schimba. Explicaţia dilemei lui Kuznets ar consta, deci, în stabilitatea raportului 
dintre avere şi venit pe termen lung şi variaţia considerabilă a acestuia pe ter-
men scurt. 

Şi teoria venitului permanent explică stabilitatea raportului consum/venit 
pe termen lung şi fluctuaţiile pe termen scurt. Teoria lui Milton Friedman argu-
mentează că oamenii îşi orientează consumul în relaţie cu venitul permanent 
(VP) sau cu posibilităţile de consum pe termen lung şi nu cu nivelul venitului 
curent. 

Deci: 

(6) C = cVP 
Se consideră că nivelul tranzitoriu al venitului nu are nici o influenţă asu-

pra nivelului consumului. 

Mărimea venitului permanent se estimează că ar fi egală cu mărimea 
venitului din anul precedent la care se adaugă o fracţie din creşterea de venit 
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în anul curent. Dar dacă, de exemplu, se descoperă noi zăcăminte de resurse 
naturale, venitul permanent al locuitorilor creşte îndată după aflarea veştii. 
Creşterea venitului permanent pe această cale nu poate fi dedusă din relaţia 
expusă mai sus.  

Nu există, însă, nici o teorie simplă care să explice cum îşi formulează 
indivizii părerea despre nivelul venitului lor permanent de-a lungul întregii vieţi. 
Ei nu ştiu nici dacă o creştere a venitului este permanentă sau nu. Ca urmare, 
pe termen scurt, nivelul consumului nu se schimbă. Ulterior, dacă creşterea 
venitului se menţine, va avea loc o creştere a consumului. Rapiditatea cu care 
indivizii îşi modifică nivelul consumului depinde de reprezentarea pe care o au 
despre creşterea venitului: dacă o consideră permanentă, nivelul consumului 
va creşte mai repede decât indică relaţia venitului permanent. 

Teoria venitului pe ciclu de viaţă şi cea a venitului permanent nu se ex-
clud una pe alta. 

Venitul curent din muncă intră în funcţia consumului pentru a reflecta re-
prezentările venitului viitor, în teoria venitului pe ciclu de viaţă. Teoriile moder-
ne ale funcţiei de consum au inclus mai mulţi determinanţi ai venitului viitor în 
teoria venitului permanent, subliniind importanţa averii şi a variabilelor demo-
grafice în funcţia consumului. Relaţia strânsă dintre vârstă şi resursele econo-
mice în cursul vieţii individului şi asocierea acestei relaţii cu starea civilă a per-
soanei a fost observată pentru o lungă perioadă de timp. Dezvoltarea teoriei 
venitului permanent împreună cu teoria ciclului de viaţă familial a acordat o 
atenţie deosebită analizei ciclului de viaţă în teoria venitului, consumului şi 
economisirii familiei. Într-o formă simplă aceasta este: 

(7) - -1       

unde:     YD este venitul disponibil din muncă 
Ecuaţia (7) poate prezice, în medie, foarte bine valoarea consumului, dar 

încorporează relaţia venitului din teoria venitului permanent. Deci trebuie folosi-
tă cu precauţie în proiectarea consumului pentru că din ecuaţie nu rezultă, de 
exemplu, nemodificarea consumului la o impunere a unei taxe pe o perioadă 
scurtă. Acest răspuns al consumului la modificarea venitului reprezintă zona de 
cel mai mare interes în teoriile moderne ale consumului pe baza combinării im-
plicaţiilor sugerate atât de teoria venitului pe ciclu de viaţă cât şi de teoria veni-
tului permanent. Pentru economia SUA, cercetătorii au observat că, determi-
nând pe , proporţia din modificarea venitului curent care este permanent, pe 
baza evoluţiei anterioare a venitului, consumul se modifică mai mult decât  

într-o relaţie pozitivă. 

Explicaţiile ar putea fi două:  

a)  fie că menajele nu evaluează corect modificarea venitului permanent; 
b)  fie că evaluează corect, dar nu modifică în mod corespunzător con-

sumul din cauza constrângerilor de lichiditate. 
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Seriile de date nu confirmă în totalitate nici una din teorii. Ar exista, mai 
degrabă, o combinaţie a componentelor de consum: pentru o parte a populaţiei 
se verifică teoria venitului pe ciclu de viaţă şi a venitului permanent, iar pentru 
cealaltă parte se verifică ecuaţia keynesiană a consumului. Alţi factori determ i-
nanţi ai consumului sunt responsabili de îndepărtarea consumului real de pre-
dicţia teoriei combinate a venitului pe ciclu de viaţă şi a venitului permanent. 
De aceea se apreciază că teoria keynesiană a consumului aproximează destul 
de bine, la nivel agregat, comportamentul de consum. 

Nevoile indivizilor diferă în funcţie de vârstă. Structura pe vârste este un 
factor al consumului total, venitul, fiind dat, determină şi partea de venit ce poa-
te fi economisită. 

Studierea diferenţierii consumului pe vârste stă la baza scalelor de con-
sum care acordă ponderi diferite pe vârste consumului individual conform ne-
voilor lor şi dă posibilitatea determinării populaţiei totale şi pe grupe de vârstă 
în adulţi echivalenţi. Aceste ponderi pot fi bazate fie pe observaţiile asupra mo-
delelor curente de consum, fie pe studii ce stabilesc nevoile standard diferenţi-
ate pe vârste. Deşi diferă mult, ele reprezintă confirmarea existenţei unui con-
sum şi a unor nevoi de consum diferite în funcţie de vârstă. 

Nevoile tinerilor sunt în general mai mici decât ale unui adult, dar relaţia 
dintre nevoile unui adult şi cele ale unei persoane vârstnice este mai puţin cla-
ră. Un studiu ONU din 1956

[174]
 a propus două scări de coeficienţi de transfor-

mare a populaţiei în adulţi echivalenţi: a) una consideră că atât tinerii (0-14 ani) 
cât şi vârstnicii (60 de ani şi peste) au nevoie de consum pe persoană echiva-
lentă la jumătatea celor unui adult; b) a doua scară împarte populaţia în ace-
leaşi categorii de vârstă, iar nevoile de consum ale unui tânăr ca şi ale unui 
vârstnic reprezintă 70% din cele ale unui adult. 

Studii din Franţa (1975) şi Ungaria (1981) au departajat nevoile de con-
sum ale populaţiei în grupe de vârste, în general cincinale

[175]
 (tabelul nr. I.1). 

Pentru România nu s-au determinat scale ale consumului individual pen-
tru toate bunurile şi serviciile ce intră în consum. A fost elaborată o scală de 
consum alimentar pe vârste şi sexe cu caracter normativ (tabelul nr. I.2). 
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Tabelul nr. I.1 
Scale ale coeficienţilor de consum 

 
Grupa Ţara 

de vârstă Franţa  Ungaria 

0-4 ani 0,33 0,44 

5-9 ani 0,53 0,58 

10-14 ani 0,64 0,76 

15-19 ani 0,76 1,0 

20-34 ani 1,0 1,0 

35-44 ani 1,0 0,99 

45-49 ani 1,0 0,98 

50-54 ani 1,0 0,96 

55-59 ani 1,0 0,89 

60-64 ani 1,0 0,83 

65-69 ani 0,95 0,82 

70-74 ani 0,86 0,80 

75-79 ani 0,82 0,78 

80 ani + 0,76 0,76 

Sursa: Jerzy Z. Holzer şi Ewa Fratezak: “The Aging in Poland 1950-2000” în Social Aspects 
and Country Reviews of Population Aging”, United Nations Economic Commission for 
Europe, United Nations Population Fund, Economic Studies, No. 6, United Nations, 
New York and Geneva, 1994 

 
Tabelul nr. I.2 

Coeficienţii medii de consum caloric alimentar pe persoană  
pe grupe de vârstă 

 
 Grupe de vârstă – ani –  

 0-1 2-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-20 21-56 57-65 66 şi 
peste 

Masculin 0,28 0,36 0,47 0,58 0,69 0,86 1,00 0,97 0,97 0,58 

Feminin 0,28 0,36 0,47 0,58 0,69 0,78 0,78 0,81 0,58 0,58 

Sursa: Mincu, I., Baboia, D.: “Alimentaţia raţională a omului sănătos şi bolnav”, Editura Me-
dicală, Bucureşti, 1975. (Scala a fost folosită pentru determinarea nivelului sărăciei în 
România). 

 

Conform scalelor ONU de consum, trecerea de la o populaţie tânără la 
una îmbătrânită, ca urmare a scăderii fertilităţii va aduce o creştere semnificati-
vă a nevoilor la 1000 locuitori în varianta a doua. 

Scalele coeficienţilor de consum folosite în Franţa şi Ungaria diferă, în 
special, în aprecierea consumului la vârste tinere şi a vârstelor la care acesta 
poate fi considerat al unui adult echivalent. Rezultatul echivalării unei populaţii 
egale ca număr şi cu structură asemănătoare este o populaţie exprimată în 
adulţi echivalenţi mai mică cu 6% în varianta scalei din Ungaria faţă de cea fo-
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losită în Franţa. De remarcat că în această variantă nevoile de consum încep 
să scadă de la vârsta de 35 ani. La această vârstă, populaţia activă mai are un 
orizont de viaţă activă de 20 ani. În ţările dezvoltate orizontul vieţii active este 
chiar mai mare decât perioada scursă de viaţă activă. 

Există o controversă privind efectul de compensare a nevoilor totale ce 
ar avea loc ca urmare a procesului de îmbătrânire. În procesul de îmbătrânire a 
populaţiei, creşterea proporţiei persoanelor vârstnice este compensată de re-
ducerea proporţiei copiilor şi tinerilor. Există opinii că efectul compensării are 
loc în sensul că poate fi compensat costul mai mare de întreţinere al persoane-
lor vârstnice de cheltuielile mai mici privind întreţinerea tinerilor. Nu este sigur 
dacă compensarea este completă. 

Există şi opinii că susţinerea persoanelor dependente ar necesita cheltu-
ieli mai mari. Motivul este în primul rând că învăţământul are nevoie de fonduri 
mai mari pentru că numărul anilor de şcoală creşte şi se amână, astfel, intrarea 
în forţa de muncă. Apoi, costul întreţinerii unui vârstnic este mai mare decât cel 
al întreţinerii unui copil. Întreţinerea unui copil cade, în principal, în sarcina fa-
miliei pe când întreţinerea vârstnicilor revine societăţii în cea mai mare măsură. 

Din cauza diferenţelor dintre nevoile unui tânăr şi ale unui adult, modif i-
carea structurii pe vârste între aceste două categorii va schimba nu numai ce-
rerea totală dar şi structura acesteia. 

Chiar dacă îmbătrânirea populaţiei ar însemna reducerea cheltuielilor re-
lative pentru tineri, reducerea nu este automată şi nu este în mod necesar ur-
mată de creşterea economiilor. 

Pe ansamblu, implicaţiile procesului de îmbătrânire demografică asupra 
consumului nu sunt clare. Cauza este că în timp ce analiza demografică se ba-
zează pe individ, analiza privind comportamentele de consum şi economisire 
trebuie să se bazeze pe gospodărie, ca unitate de bază a consumului. 

Scalele de transformare a populaţiei în echivalent adulţi nu includ şi efec-
tele mărimii diferite a familiei asupra comportamentelor de consum şi econom i-
sire. Acesta este un model mai complicat decât cel pe care îl propun scalele 
individuale de consum. În analiza consumului este mai indicat să se ia ca uni-
tate de bază gospodăria sau familia. Nu toate bunurile sunt consumate de indi-
vizi, unele sunt consumate de familie. Apoi există o relaţie pozitivă între mări-
mea şi venitul gospodăriei. Efectul unui membru suplimentar în familie nu este 
numai la nivelul consumului total ci şi al structurii bunurilor şi serviciilor consu-
mate. Modificarea depinde de natura acestora: de consum curent sau de lux. 

Studiile sugerează că în cazul familiilor mai mari, venitul fiind acelaşi, o 
proporţie mai mare din venit va fi cheltuită pentru nevoi curente reducând astfel 
nivelul de trai şi capacitatea de economisire. Deşi creşterea mărimii familiei 
este asociată de obicei cu cheltuieli mai mari de consum, structura pe vârste şi 
beneficiile economiilor de scară obţinute la nivelul gospodăriilor tind să micşo-
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reze creşterea consumului. Numărul persoanelor dintr-o familie nu este o mă-
sură corespunzătoare a mărimii sale economice pentru că din punct de vedere 
al nevoilor indivizii nu pot fi consideraţi echivalenţi. Dacă o familie mai mare are 
mai mulţi copii, ale căror nevoi sunt mai mici decât ale unui adult, mărimea fa-
miliei nu mai este o bază satisfăcătoare pentru estimarea nevoilor de consum. 
Economiile de scară în familie înseamnă că la un nivel dat al venitului pe per-
soană, nu pe familie, o familie mai numeroasă va putea să menţină un nivel de 
trai mai bun pentru membrii săi decât una mai mică. 

Pe aceste considerente, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Aca-
demiei Române a folosit o scală care ia în considerare nu numai vârsta indivi-
dului, ci şi locul în gospodărie (tabelul nr. I.3). 

 

Tabelul nr. I.3 
Scala folosită pentru determinarea consumului persoanelor  

într-o gospodărie 
 

Persoana Coeficientul 

primul adult (<60 ani) cap de gospodărie 1,0 

primul adult (>60 ani) cap de gospodărie 0,8 

al doilea / al treilea …adult    <60 ani 0,7 

                                                   >60 ani 0,6 

                    copil                       >14 ani           0,8 

                                                  <14 ani 0,6 

Sursa: “Metode şi tehnici de evaluare a sărăciei. Rezultate preliminare”, ICCV, Bucureşti, 
1997. 

 

Varietatea scalelor folosite arată cât de dificil este de a “a prinde” în  tipa-
re şi reguli general valabile în timp şi spaţiu comportamentul uman. 

I.2.1.2. Cheltuieli publice 

Consumul este nu numai privat, ci şi public. Acesta din urmă este influ-
enţat de o gamă de factori între care şi mărimea şi structura populaţiei. 

Studiile privind cheltuielile publice – administraţia, drumurile publice; 
transportul, serviciile guvernamentale pentru forţa de muncă, agricultură şi in-
dustrie; învăţământ, sănătate, cultură şi apărare – pentru câteva ţări dezvoltate 
sugerează că, în ciuda avantajelor teoretice care ar creşte pentru o populaţie 
mai mare, nu este sigur că efectul mărimii populaţiei este semnificativ pe an-
samblu.

[175] 
 În ceea ce priveşte categoriile specifice de cheltuieli, concluzia a 

fost că numai în administraţia generală şi apărare, economiile de scară favori-
zează populaţiile mai mari. Pe de altă parte, cheltuielile mai mari pot duce şi la 
cheltuieli curente mai mari pentru menţinere, funcţionare ş.a. În alte categorii 
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de cheltuieli, în special în învăţământ, densitatea populaţiei ar putea influenţa 
nivelul cheltuielilor pe locuitor. 

Cheltuielile publice pentru sănătate şi învăţământ sunt sub influenţa 
efectului combinat al unei proporţii mai mari a persoanelor tinere şi a uneia mai 
mici a vârstnicilor în populaţia totală în cazul populaţiilor în creştere şi a rapor-
tului invers între aceste proporţii în cazul populaţiilor în scădere. Cheltuielile cu 
învăţământul sunt însă inelastice în relaţia cu scăderea efectivelor tinere ale 
populaţiei, dar elastice cu creşterea acestora. Alte consideraţii, economice şi 
sociale, au un rol mai important în determinarea nivelului acestor cheltuieli. 

I.2.1.3. Investiţiile şi ocuparea 

Efectul creşterii populaţiei asupra investiţiilor a ocupat un loc important în 
teoria lui Keynes, prelucrată şi dezvoltată ulterior de unii din urmaşii săi.

[16]
  

Conform lui Keynes, în ţările în care populaţia scade, investiţiile tind să 
fie inadecvate din două motive: 1) pentru că la venituri mai mari se consumă o 
proporţie mai mică a acestora şi rămâne o parte mai mare pentru investiţii; şi 2) 
pentru că într-o ţară cu stoc mare de capital, cu venit mare şi populaţie mai pu-
ţină sunt mai puţine oportunităţi de investiţii. La o concluzie similară a ajuns şi 
Harrod. Modelul său e dezvoltat pe o rată garantată a creşterii economice – 
rata necesară pentru utilizarea deplină a capitalului – şi rata naturală a creşterii 
– rata posibilă prin creşterea populaţiei şi a progresului tehnic. Dacă rata ga-
rantată depăşeşte rata naturală, creşterea economică, ca şi investiţiile, vor 
scădea. Teoria lui Keynes este cunoscută ca teoria stagnării. 

Printre argumentele ce sprijină teoria stagnării se numără dependenţa 
construcţiilor rezidenţiale ca şi a investiţiilor în capital fix de creşterea populaţi-
ei. Scăderea populaţiei este însoţită de procesul îmbătrânirii demografice. O 
populaţie staţionară cu număr mare de oameni vârstnici va fi caracterizată, în 
comparaţie cu o populaţie mai tânără, de o cerere mai mare pentru servicii şi 
bunuri personale care necesită relativ mai puţin capital. Îmbătrânirea populaţiei 
ce însoţeşte scăderea fertilităţii şi a populaţiei afectează negativ investiţiile şi 
prin: modificarea modelului de consum şi economisire; scăderea eficienţei nu 
numai a lucrătorilor, dar şi a capitalului cu care sunt echipaţi, pentru că nevoia 
de reînnoire a stocului de capital este mai scăzută; efectul negativ al scăderii 
populaţiei şi al îmbătrânirii acesteia asupra calităţilor antreprenoriale ale între-
prinzătorilor; şi existenţa pericolelor mai mari ale crizelor. 

Un punct de vedere mai optimist
[43]

 argumentează că în creşterea cererii 
efective, creşterea populaţiei a fost numai un factor. Venitul pe locuitor şi pute-
rea de cumpărare pot fi factori mai importanţi. Apoi, nu este foarte probabil că 
scăderea populaţiei să determine modificarea cererii spre bunuri şi servicii pen-
tru care este necesar mai puţin capital. Progresul tehnic este un factor favori-
zant al investiţiilor, iar dacă capitalul devine mai ieftin, el poate înlocui forţa de 
muncă şi industriile cu raportul capital/forţă de muncă mai mare ar putea să se 
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extindă mai repede. Experienţa ţărilor dezvoltate este argumentul practic în 
favoarea punctului de vedere optimist. Totuşi, Hansen nu a exclus posibilitatea 
stagnării deşi a observat “un progres economic aproape de necrezut”.

[174]
  

Nici Keynes şi nici Hansen nu au fost pronatalişti. Ei au propus o politică 
publică a investiţiilor. 

Seriile de date cronologice privind creşterea populaţiei şi a investiţiilor nu 
sprijină concludent nici un punct de vedere. Spre deosebire de situaţia din 
ţările mai puţin dezvoltate, nivelurile mari de creştere a populaţiei şi penuria 
celorlalţi factori utilizaţi în producţie nu sunt situaţii tipice pentru ţările 
dezvoltate şi deci nu sunt factori de creare a problemelor de ocupare. Din 
contră, conform teoriei stagnării, riscul şomajului cronic în primul grup de ţări 
poate creşte ca rezultat al creşterii uşoare sau a scăderii populaţiei. Această 
teorie porneşte de la presupunerea că, pentru ca o economie să funcţioneze la 
un nivel mare al venitului şi ocupării, economiile şi investiţiile trebuie să fie în 
echilibru sau, altfel spus, rata investiţiilor să nu fie prea joasă sau a economiilor 
prea înaltă. Dacă, prin prisma veniturilor viitoare, întreprinzătorii nu sunt 
pregătiţi să investească atât de mult cât va economisi populaţia, nivelurile 
veniturilor şi ale ocupării se vor contracta prin efectul principiului 
acceleratorului. Conform lui Keynes, şi în special al discipolilor săi, care au 
formulat teoria stagnării, o populaţie în scădere, prin deficienţa unei cereri 
efective, tinde să exercite un efect depresiv asupra investiţiilor şi o presiune 
posibilă asupra creşterii economiilor. O populaţie în scădere, sau cu o rată de 
creştere în scădere va descuraja investiţiile, pentru că speranţele viitoare de 
câştig ale întreprinzătorilor, determinate de eficienţa marginală a capitalului, 
vor deveni mai pesimiste. Mai mult, economiile ar putea creşte ca rezultat al 
scăderii mărimii medii a familiei sau nu se adaptează la nivelurile mai joase ale 
investiţiilor. Ca rezultat al diferenţei în creştere între economii şi investiţii se va 
instala un proces de contracţie economică conducând la venituri staţionare şi 
apariţia şomajului cronic. 

Au fost aduse argumente împotriva acestor puncte de vedere. Majorita-
tea privesc ipoteza scăderii posibilităţilor de investiţii şi a creşterii economiilor. 
Este recunoscută, în general, importanţa altor factori în afara celor demografici 
în determinarea nivelului ocupării. Chiar dacă într-o populaţie cu creştere uşoa-
ră ar avea loc efecte conform teoriei stagnării, orice astfel de efect ar putea fi 
uşor combătut prin diferite măsuri la dispoziţia autorităţilor, asigurându-se ast-
fel, ocuparea în condiţiile creşterii economice. 

În ciuda probelor evidente, nu rareori se susţine, că scăderea populaţiei 
ca şi o creştere prea rapidă a acesteia pun problema inadecvării investiţiilor. 
De aceea între ţările cu un anumit nivel de dezvoltare, cele cu o creştere mo-
derată a populaţiei sau cu una staţionară pot avea anumite avantaje. 

Şi fluctuaţiile nivelului ocupării în timpul ciclurilor economice au reţinut 
atenţia.

[174;15]
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Argumentul general este că o populaţie mai mare în comparaţie cu una 
mai mică tinde să prelungească faza de prosperitate sau perioada de boom în 
timp ce în cazul unei creşteri scăzute a populaţiei este aşteptat să aibă loc 
efectul opus. Acest argument, care în parte este datorat teoriei stagnării, susţi-
ne că o rată scăzută a creşterii populaţiei măreşte, pe termen lung, mărimea 
relativă a şomajului ciclic. Creşterea rapidă a populaţiei în timpul perioadei de 
revenire a ciclului economic creşte numărul unităţilor de consum şi consumul, 
păstrând deci scăzută economisirea şi stimulează investiţiile atât timp cât creş-
terea consumului reclamă mari cheltuieli cu capitalul. Aceşti factori tind să spri-
jine creşterea venitului şi a ocupării. Situaţia inversă a acestor afecte are loc 
când populaţia scade: fazele de expansiune sunt mai scurte în timp ce cele de 
depresiune tind să dureze mai mult. Suplimentar, se argumentează că pe mă-
sură ce venitul pe locuitor creşte, prin scăderea ratei creşterii populaţiei sau din 
alte motive, cererea, în special, de produse de lux sau semi-lux la care ciclul 
economic este sensibil devine din ce în ce mai importantă şi deci măreşte po-
sibilităţile fluctuaţiilor şi şomajului ciclic. Hansen a atribuit în mare parte sever i-
tatea recesiunii anilor ‟30 în SUA şi eşecul depăşirii mai devreme a acesteia, 
efectului declinului scăderii populaţiei. 

Alte opinii.
[78]

, deşi nu sunt de acord cu aceste păreri, acceptă totuşi că 
rata creşterii populaţiei împreună cu caracteristicile demografice asociate, ar 
putea avea, în principiu influenţă asupra ciclurilor economice şi ale ocupării. În 
practică acest efect poate avea loc, dar studiul importanţei lui în comparaţie cu 
alţi factori pare să se fi bucurat de puţină atenţie. 

Un aspect diferit al implicaţiilor creşterii populaţiei pentru şomaj în timpul 
ciclurilor economice, care tind să sprijine într-o anumită măsură teza stagnării, 
este de asemenea evidenţiat. Se argumentează că la un nivel mai mare al 
creşterii populaţiei, perioadele de prosperitate tind să fie mai intense şi 
prelungite prin disponibilitatea unei forţe de muncă mai mari. Rezultatul ar fi că 
amplitudinea ciclului economic ar putea fi mai mare determinând niveluri mai 
mari de şomaj în perioadele de recesiune. Creşterea mai scăzută a populaţiei 
prin reducerea amplitudinii ciclului economic ar limita deci şi efectele sale 
asupra ocupării. Un factor suplimentar, menţionat în context, este că o 
populaţie staţionară sau în scădere ar determina o cerere relativ mai mică de 
bunuri de locuinţe – a căror cerere prezintă mari fluctuaţii – contribuind deci la 
o stabilitate mai mare a economiei şi ocupării. 

Fluctuaţiile ratei creşterii populaţiei pot fi de asemenea un factor al miş-
cărilor ciclice din economie şi deci a variaţiilor ocupării. Pe baza experienţei 
Germaniei, studiul efectelor războaielor într-o perioadă de cca trei decenii a 
evidenţiat că fluctuaţiile creşterii populaţiei determină fluctuaţii ulterioare ale 
forţei de muncă.

[174;15]
 Acestea pot să nu influenţeze şomajul, ci să determine o 

creştere a activităţilor pentru asigurarea nevoilor creşterii populaţiei. Optimis-
mul ce urmează acestei creşteri a producţiei poate induce o accelerare ulteri-
oară, dar, odată ce rata creşterii populaţiei începe să scadă, urmează o criză. 
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Deci, variaţiile ciclice ale ratei creşterii naturale produc variaţii ale ratei creşterii 
forţei de muncă şi deci a cererii agregate pentru forţa de muncă având ca re-
zultat creşterea şomajului care altfel nu ar fi avut loc. 

Criticile acestui punct de vedere, care se referă la datele statistice folos i-
te, nu sprijină concluziile; specificitatea situaţiei, durata influenţelor, ciclurile 
populaţiei au influenţat ciclurile seculare şi nu fluctuaţiile economice scurte din 
economie.

[72]
 

Ideea potrivit căreia oscilaţiile lungi ale creşterii populaţiei – pentru o pe-
rioadă de cca 20 ani – au fost strâns legate de oscilaţiile similare ale variabile-
lor economice a fost discutată de Kuznets şi de alţii.

[78]
 Câţiva dintre ei au atras 

atenţia faptului că aceste oscilaţii lungi au fost acompaniate de modificări ale 
nivelurilor ocupării. Conform datelor pentru SUA, ratele şomajului tind să varie-
ze invers cu modificarea populaţiei, creşterea mai înceată a populaţiei fiind 
deci asociată cu şomaj mai mare. Majoritatea acestor autori nu adoptă însă 
punctul de vedere că oscilaţiile lungi ale activităţii economice din trecut şi-ar 
putea avea originea în creşterea naturală a populaţiei sau ale componentelor 
sale. 

I.2.2. Tipologia modelelor demoeconomice 

Studierea surselor creşterii economice se face folosind o funcţie de pro-
ducţie, adică un număr de factori de producţie şi o ipoteză asupra modului în 
care sunt combinaţi pentru obţinerea produsului total. Se presupune, de obicei, 
o funcţie de tip Cobb-Douglas. Argumentele acestei funcţii sunt adesea în nu-
măr de patru: 

 cantitatea de muncă (L) care se presupune omogenă ca o funcţie a 
populaţiei totale; 

 capitalul (K) de aceeaşi natură ca şi consumul; 

 o resursă naturală (R); 

 o resursă nematerială: tehnologia şi volumul de cunoştinţe folosite în 
producţie. Creşterea acesteia înseamnă progres tehnic care face ca 
un volum dat de factori fizici să crească continuu volumul producţiei. 

Capitalul evoluează în funcţie de economisire ca o funcţie fixă din pro-
ducţia totală şi din deprecierea stocului existent. 

Aceste argumente intră în diferite combinaţii în variate modele ale creş-
terii economice conferindu-le caracteristici distinctive: malthusiene, cu capital şi 
tehnologie exogenă, sau cu tehnologie endogenă.

[7; 15; 104]
 

În modelele de creştere malthusiene munca este singurul factor fizic de 
producţie cu randamente descrescânde, endogenă (determinată de nivelul de 
trai) cu progres tehnic endogen. 

Modelul lui Solow face parte din tipul de modele cu progres tehnic exo-
gen, dar în care capitalul, ca factor de producţie, este reînnoibil. Creşterea de-
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mografică este exogenă şi activitatea economică se desfăşoară cu randamente 
constante. El reprezintă baza unor modele cu capacitate explicativă mai mare 
cu efecte ale structurii pe vârste, cu progres tehnic endogen. 

Relaxând condiţiile în sensul a) unei creşteri demografice moderate, a 
unor randamente crescânde iar apoi prin introducerea b) unui progres tehnic 
endogen, c) a efectelor structurii pe vârste a capitalului şi a forţei de muncă şi 
d) a pieţelor în dezechilibru, tipologia modelelor demoeconomice se extinde. La 
modelul malthusian şi al lui Solow se adaugă modelul lui Solow cu progres 
tehnic endogen; modelul lui Solow cu efectele structurii pe vârste şi modelul cu 
pieţe în dezechilibru. În consecinţă, analiza influenţei variabilelor demografice 
asupra celor economice se rafinează, iar rezultatele se nuanţează (tabelul nr. 
I.4). 

Tabelul nr. I.4 
Efectele variabilelor demografice asupra nivelului de trai 

în tipurile de modele demoeconomice 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Tipul 

Efectul 
efectivului 

asupra 
nivelului de 

trai 

Efectul 
creşterii de-
mografice 

asupra nive-
lului de trai 

Efectul creşterii 
demografice 

asupra creşterii 
nivelului de trai 

1. Modelul malthusian <0 <0 <0 

2. Modelul lui Solow 0 <0 0 

3. Modelul lui Solow cu progres 
tehnic endogen 

<0 pe termen scurt, >0 pe termen lung 

4. Modelul lui Solow cu efectele 
structurii pe vârste 

0 variabil 0 

5. Modelul cu pieţe în dezechilibru variabil variabil variabil 

Sursa: Didier Blanchet: Modélisation démo-économique. Conséquences économiques des 
évolution démographiques. Travaux et documents, Cahier no. 130, Presses Universi-
taires de France, Institut National d‟Etudes Démographiques, 1991. 

 

 

În modelul creşterii economice al lui Solow creşterea ratei de econo-
misire determină numai creşterea raportului capital/output. Rata economisirii şi 
rata acumulării capitalului nu afectează rata creşterii economice. 

Modelele malthusian şi al lui Solow atribuie un efect negativ creşterii po-
pulaţiei asupra creşterii economice. 

Modelul neoclasic de creştere economică (Solow) duce la ideea că la o 
rată dată de formare a capitalului, la o creştere mai mare a populaţiei ar fi ne-
cesară o rată mai mare de creştere a capitalului pentru a menţine nivelul de trai 
existent. Rezultatul este obţinut în ipoteza randamentelor constante şi a pro-
gresului tehnic neutru de unde rezultă că venitul pe locuitor este descrescător 
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în funcţie de numărul populaţiei. Acest rezultat este numit fenomenul diluţiei de 
capital. Conform mecanismului de investiţie demografică la o rată de econom i-
sire dată, şi o rată mai mare a creşterii populaţiei, nu permite stabilizarea ra-
portului capital/forţă de muncă ceea ce implică o productivitate a muncii mai 
slabă. Modelul dă posibilitatea unui echilibru, dar numai în cazul unei populaţii 
stabile. În acest caz: 

(8) 
















1

1

n
K

 

unde: K = capitalul la echilibru; 

  = valoarea raportului capital/output; 

 n = rata de creştere a populaţiei; 

  = rata de depreciere a capitalului; 

  = elasticitatea capitalului în funcţie de venit. 

În termenii venitului pe locuitor efectele sunt de asemenea negative 
(figura I.1). 

         
 Figura nr. I.1 

Modelul lui Solow 
Sporul demografic şi creşterea capitalului şi a venitului pe locuitor 

 
 

Modelul introduce o relaţie negativă între creşterea economică şi nivelul 
de trai, dar numai pe termen scurt. În acelaşi timp el atribuie efecte benefice 
scăderii populaţiei, chiar scăderii accelerate a acesteia, ca revers al fenomenu-
lui diluţiei de capital. 

Scăderea populaţiei atrage după sine o intensificare a procesului de îm-
bătrânire demografică deci o împovărare a persoanelor de vârstă activă, în 
scădere, cu cele de vârstă inactivă, în creştere. Creşterea celor din urmă poate 
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depăşi creşterea de productivitate a celor activi ce rezultă din îmbunătăţirea 
raportului capital/forţă de muncă. 

Din combinaţia efectului pozitiv cu cel negativ, poate rezulta, în cel mai 
bun caz, un nivel optim al populaţiei. Acest nivel nu are decât o valoare relativă 
din cauza: a) ipotezei neoclasice de construcţie a modelului şi b) pentru că po-
pulaţia optimă nu poate fi mai mult decât o stare temporară deoarece o popula-
ţie nu poate creşte sau descreşte indefinit fără ca la un moment dat să nu fie 
prea mare sau prea mică, prea densă sau prea puţin densă faţă de nivelul 
considerat. 

Efectele “benefice” ale scăderii populaţiei asupra raportului capital/forţă 
de muncă pot fi corijate prin luarea în considerare a structurii pe vârste a popu-
laţiei şi a capitalului şi a relaţiei dintre ele. Productivitatea în funcţie de vârstă 
(a forţei de muncă) urmează o funcţie în formă de clopot, iar cea în funcţie de 
vechimea de funcţionare (capital) o funcţie descrescătoare. De aici rezultă o 
neconcordanţă între caracteristicile celor doi factori. Se presupune, totuşi, că 
funcţia în formă de clopot nu este simetrică şi nici nu are o amplitudine deose-
bită în cazul în care este o rată pozitivă a creşterii populaţiei şi a împrospătării 
cunoştinţelor. În primul caz, tinerii intraţi pe piaţa forţei de muncă sunt posesorii 
celor mai noi cunoştinţe, iar volumul cunoştinţelor este mare. În cel de-al doilea 
caz, cunoştinţele persoanelor active, care au suferit o uzură morală, pot fi adu-
se la zi prin cursuri de perfecţionare. Acumularea capitalului uman, pe aceste 
căi, şi a capitalului fizic trebuie să se sincronizeze pentru obţinerea corespon-
denţei celor două la un moment dat. 

În modelele neoclasice de creştere economică, progresul tehnologic sau 
productivitatea totală a factorilor (factorul rezidual) explică partea rămasă ne-
explicată prin contribuţia capitalului şi a forţei de muncă. Pentru a descompune 
factorul rezidual al creşterii s-a propus introducerea unui alt factor şi anume 
cunoaşterea. Cu mai mulţi factori de producţie, randamentele de scară nu mai 
sunt constante, ci crescătoare, iar concurenţa este imperfectă.

[43]
 

Noua abordare formează teoria creşterii economice endogene. 

Admiţând ca factor al creşterii cunoaşterea, factorului uman i se atribuie 
o importanţă deosebită în procesul creşterii economice. 

Acumularea de capital uman este privită ca o activitate socială sub as-
pectul schimbului de idei care măreşte nivelul capitalului uman, al persoanelor 
implicate în această activitate. Altfel spus, fiecare persoană este cu atât mai 
productivă cu cât interacţionează cu persoane al căror capital uman este mai 
mare. Externalităţile ce decurg de aici nu generează în mod necesar creştere. 

La procesul creşterii economice, a vitezei cu care se realizează, contea-
ză elasticitatea capitalului fizic la output şi parametrul tehnologic care măsoară 
nivelul productivităţii capitalului uman. În cazul în care inversul elasticităţii con-
sumului este mai mare decât partea de capital în venit, tranziţia de la niveluri 
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joase ale celor două stocuri de capital spre creşterea echilibrată implică scăde-
rea valorii atât a timpului dedicat producţiei cât şi a raportului dintre capitalul 
fizic şi uman (intensitatea capitalului). 

În modelul neoclasic de creştere, investiţiile în capitalul uman şi cel fizic, 
ca şi consumul sunt elemente de consum ale singurului bun produs în econo-
mie. Factorii se depreciază, în general, cu viteze diferite. Dacă rata de depre-
ciere nu este aceeaşi, apare o asimetrie care lasă loc şocurilor multiplicative 
asupra productivităţii marginale pentru a influenţa rata relativă de acumulare. 

În modelele de creştere endogenă, în care pe lângă cei doi factori expli-
cativi ai creşterii economice se introduce şi cunoaşterea, are importanţă rata 
acumulării relative (raportul dintre rata înrolării în învăţământul secundar şi 
procentul investiţiei în PIB) în ideea existenţei unui cerc virtuos: investiţiile sti-
mulează cunoaşterea şi cunoaşterea stimulează investiţiile. Prin urmare, o 
creştere continuă a investiţiilor determină o mărire permanentă a ritmului de 
creştere economică. Posibilitate respinsă în cazul modelului neoclasic. 

Echilibrul ratei de acumulare relativă depinde pozitiv de rata de deprecie-
re a capitalului fizic şi negativ de rata de depreciere a capitalului uman. Ea este 
deci mai mare în ţările în care o parte mai mare a output-ului revine capitalului 
uman. 

În modelul creşterii economice fără externalităţi, output-ul, consumul şi 
capitalul fizic şi uman cresc cu aceeaşi rată. Acest rezultat este la fel ca în ca-
zul modelului neoclasic şi corespunde creşterii economice echilibrate (capitalul 
şi output-ul cresc cu aceeaşi rată). Conform modelului rata creşterii economice 
este: 

(9)     y = )]([
1




  

unde: = elasticitatea intertemporală a substituţiei; 

 = parametrul tehnologic care măsoară productivitatea în producerea 

capitalului uman; 
 = rata de actualizare; 

 = rata creşterii populaţiei. 

Deci, cu cât este mai eficientă producţia sectoarelor de formare a capita-
lului uman, cu atât este mai mare rata de creştere economică. Aceasta este 
esenţa modelului. Capitalul uman are rol de motor al creşterii econom ice. 

Raportul dintre investiţia în capitalul uman şi cea în capitalul fizic este 
asociat pozitiv cu proporţia capitalului uman în valoarea adăugată brută, rata 
impozitului pe venit şi instabilitatea macroeconomică şi negativ cu creşterea 
populaţiei. Se pare că alocaţiile pentru investiţii nu sunt afectate de cheltuielile 
guvernamentale cu educaţia. 
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Indicatorul investiţiei relative în capitalul uman are valoarea cea mai 
mare în ţările membre OECD şi cea mai mică în ţările Africii situate la sud de 
Sahara. Cu câteva excepţii, ţările cu venit mare investesc relativ mai mult în 
capitalul uman (relativ mai puţin în cel fizic) decât ţările cu venit mic. Ţările cu 
investiţii mari în capitalul uman investesc de nouă ori mai mult decât cele ce 
investesc puţin. 

Şi alţi indicatori macroeconomici sunt asociaţi pozitiv cu investiţia în 
capitalul uman. Variabilitatea mai mică a inflaţiei şi creşterea output-ului sunt 
asociate cu investiţia relativ mai mare în capitalul uman. Gradul de instabilitate 
politică este aproximativ acelaşi în ambele grupe de ţări. 

Dacă deprecierea celor două tipuri de capital este aceeaşi, indicatorul 
investiţiei relative este determinat numai prin mecanisme distributive. Chiar 
dacă ratele de depreciere sunt aceleaşi, o rată mai mare a creşterii populaţiei 
încetineşte ritmul acumulării capitalului uman pentru fiecare nivel dat al 
investiţiei brute. 

Există, deci, o relaţie negativă între creşterea populaţiei şi rata investiţiei 
relative. Ea poate fi consecinţa relaţiei inverse cantitate-calitatece vine din 
efectele aglomerării în învăţământ. 

Dacă rata de depreciere a capitalului fizic este mai mare decât a 
capitalului uman, atunci producţia trebuie să fie relativ mai intensă în capitalul 
uman decât într-o lume perfect simetrică a ratelor de depreciere identice. Prin 
folosirea mai intensă a capitalului uman, acţiunea legii randamentelor 
descrescânde fiind mai intensă pentru factorul folosit mai intens, stocul de 
capital este redus mai mult. 

În teoria creşterii endogene rămân cel puţin două direcţii de cercetare: 
tratamentul ireversibilităţii investiţiilor în capitalul uman şi nonconformismul 
ţărilor africane cu concluziile modelului. 

Deşi au rămas aspecte neclarificate, teoria creşterii endogene, cu 
accentul pe care îl pune pe importanţa capitalului uman, a făcut progrese în 
explicarea mecanismului creşterii economice prin descompunerea factorului 
total de productivitate sau a progresului tehnic din modelul lui Solow. 

În timp ce asupra factorului total de productivitate nu există consens dar 
se fac progrese în descompunerea lui pe factori componenţi, câştigă tot mai 
mult teren un alt concept şi anume cel al capacităţii sociale de asimilare a 
progresului tehnologic. 

I.3. Managementul demoeconomic 

Performanţele creşterii economice sunt rezultatul efectelor combinate a 
două tipuri diferite de factori. Prima este grupa factorilor asociaţi nivelului pro-
ductivităţii muncii şi cea de-a doua este grupa factorilor neasociaţi nivelului 
productivităţii muncii.

[71]
 Mecanismul de acţiune al acestor factori este complex 

şi majoritatea nu sunt măsurabili. Se consideră însă că, în principiu, performan-
ţele creşterii economice ale unei ţări sunt asociate pozitiv cu capacitatea de 
absorbţie a cunoştinţelor tehnologice. 
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Creşterea capacităţii de absorbţie în timpul dezvoltării economice a unei  
ţări este un proces complex şi dificil de clarificat. La aceasta contribuie cele 
două grupe de factori menţionate. În cazul factorilor asociaţi cu nivelul 
productivităţii muncii se presupune că mecanismul de interacţiune funcţionează 
într-o manieră cumulativă între factorii convenţionali (capital, forţă de muncă 
ş.a.) şi capacitatea de absorbţie. 

Capacitatea socială de absorbţie depinde nu numai de capacitatea 
umană individuală, dar şi de instituţiile şi organizaţiile ce patronează mana-
gementul economico-social. În funcţie de aceasta, mecanismul poate fi mai 
mult sau mai puţin eficient. Deci, sistemul sociocultural şi politic sunt factori 
foarte importanţi. 

Există două componente ale capacităţii sociale de absorbţie: un element 
general şi un element specific sectorial. Nivelul de instruire al populaţiei este 
un element general pentru că afectează toate sectoarele economice. 
Diferenţele dintre sectoarele economice din punct de vedere al capacităţii de 
absorbţie a tehnologiei fac parte din grupa elementelor specifice. Deci, 
mecanismul de realizare şi îmbunătăţire a capacităţii de absorbţie a tehnologiei 
funcţionează nu numai la nivel macro, ci şi sectorial şi de ramură. Conceptul 
“stocului relevant de tehnologie” folosit de Kuznets intră în componenţa 
elementului specific sectorial. 

În măsură considerabilă, creşterea economică depinde de factori 
neasociaţi nivelului productivităţii muncii. Printre aceştia sunt citaţi în mod 
special: existenţa resurselor materiale, sistemul preţurilor practicat în economie 
şi cadrul instituţional şi/sau organizaţional (inclusiv politicile guvernamentale). 

Sistemul de preţuri este important pentru achiziţia de progres tehnic nu 
numai la nivel macroeconomic, ci şi la nivel de ramură. Cadrul instituţional şi 
organizatoric are caracteristici sectorial-specifice; capacitatea de absorbţie 
poate fi mărită prin creşterea celor sectorial-specifice. 

Importanţa stocului de cunoştinţe neexploatat pentru o ţară aflată în 
proces de dezvoltare diferă în funcţie de faza în care se află. 

Capacitatea socială de absorbţie a progresului tehnic este în general 
recunoscută ca un factor al creşterii economice, dar nu există încă modalităţi 
de măsurare a acesteia. Există încercări de cuantificare a acesteia prin 
reziduul determinat cu funcţia de producţie Cobb-Douglas, adică prin ceea ce 
Solow denumea progres tehnic. 

Creşterea economică a fost abordată prin prisma capacităţii sociale de 
absorbţie a tehnologiei avansate în studiul interacţiunii dintre formarea 
capitalului şi modificarea funcţiei de producţie pe exemplul Japoniei.

[71]
 

Conceptul se asociază teoriei economice a creşterii endogene. Ambele 
reiterează importanţa instituţiilor şi a cadrului organizatoric, ca expresie a 
dezvoltării umane, în influenţarea relaţiei dintre populaţie şi economie. 

În zilele noastre, dezbaterea despre influenţa populaţiei asupra creşterii 
economice este şi despre influenţa instituţiilor şi a capacităţii lor de adaptare la 
modificările populaţiei. Ele sunt implicate prin abilitatea lor de a media relaţiile 
dintre oameni. Ele transmit semnale prin compensarea anumitor 
comportamente şi împiedicarea sau interzicerea altora, canalizând astfel 
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activitatea umană. Într-o economie, instituţiile reglementează mişcarea 
resurselor, a bunurilor, realizarea serviciilor. Tot ele aleg destinaţiile acestora 
între diferitele grupuri de oameni. Bunăstarea socială depinde, cel puţin în 
parte, de eficienţa instituţiilor sale. Ele pot să confere flexibilitate şi să inducă 
externalităţi pozitive. 

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, odată cu apariţia teoriei economice 
neoclasice şi a tratării matematice a relaţiilor legate, în special, de piaţă, a 
dispărut interesul pentru abordarea instituţională a problemelor economice. În 
dezbaterea problemei populaţie-economie, el a fost revigorat prin al doilea 
raport al National Research Council, SUA, publicat în 1986, considerat de 
economişti ca revizionist.

[180]
 

Deşi din punct de vedere economic nu este acoperită relaţia dintre 
creşterea populaţiei şi creşterea PIB, raportul subliniază că cercetările au 
demonstrat puţine influenţe economice negative ale creşterii populaţiei. Ţările 
în curs de dezvoltare par să se fi adaptat creşterii populaţiei, dar raportul 
conchide că “o creştere mai uşoară a populaţiei ar fi benefică dezvoltării 
economice pentru majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare” .

[181]
 Raportul 

consideră totuşi că instituţiile din aceste ţări par să fi avut o influenţă 
hotărâtoare în realizările lor economice. 

Între sistemul demografic şi cel economic există feed-back-uri 
semnificative. Din punct de vedere al relaţiei în discuţie, instituţiile intervin cu 
rol central între bunăstarea familiei şi a societăţii. Ca în toate relaţiile de feed-
back este dificil de distins între cauză şi efect. Această dificultate nu este 
depăşită încă de dezbaterile ştiinţifice. 

Deşi continuă să susţină că instituţiile puternice pot reduce efectele 
economice ale creşterii populaţiei, unii revizionişti, influenţaţi de performanţele 
economiilor din sud-estul Asiei, încep să accepte rolul scăderii populaţiei (prin 
scăderea natalităţii) asupra dezvoltării economice. 

Scăderea rapidă a natalităţii, ca urmare a programelor de planificare 
familială începute în anii ‟60 – ce a determinat un raport de dependenţă mai 
mic, cel puţin la început, familii mai mici, o creştere mai înceată a studenţimii – 
a favorizat creşterea economică. Valorificarea pentru economie a 
caracteristicilor demografice, a fost realizată de instituţii. Politicile demografice 
ale ţărilor din sud-estul Asiei au fost încadrate în politicile de dezvoltare 
economică şi de îmbunătăţire a distribuţiei venitului ca urmare a recunoaşterii 
interdependenţelor lor reciproce. 

Există însă o preocupare crescândă privind adaptabilitatea instituţiilor în 
cazul populaţiilor staţionare sau îmbătrânite. Calităţile individuale, diferite şi în 
funcţie de vârstă, favorabile procesului producţiei sunt importante şi pentru 
adaptabilitatea instituţiilor. 

Ineficienţa instituţiilor are efecte asupra protejării, gestionării şi dezvoltării 
activelor unei naţiuni, iar degradarea activelor poate, uneori, invalida instituţiile 
în formare. 

Deşi par să fie înclinaţi să considere că pe termen lung scăderea 
natalităţii şi creşterea mai uşoară a populaţiei are efecte pozitive asupra 
economiei, revizioniştii par încrezători şi în adaptabilitatea instituţiilor la o 
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creştere mai rapidă a populaţiei.
[181]

 Extinderea planificării familiale nu este un 
substitut al investiţiilor şi reformelor politice. Cele două sunt privite mai degrabă 
ca acţiuni complementare îmbunătăţirilor instituţionale. 

Îndeplinirea acestor obiective durează câteva decenii de acţiuni hotărâte. 
Evoluţia atât a instituţiilor cât şi a capacităţilor umane asociate lor sunt 

considerate drept factori centrali ce contribuie la creşterea şi la dezvoltarea 
economică modernă. Aceasta înseamnă, aşa cum spune demograful Geoffrey 
McNicoll, că “instituţiile se adaptează pe măsura necesităţilor sau pot fi 
reformulate după dorinţă”. Pe aceasta se bazează “o bună parte a economiei şi 
chiar o parte mai mare a economiei standard”.

[181]
 Pe termen lung necesitatea 

adaptării instituţiilor pentru flexibilizarea vieţii socio-economice nu scade chiar 
dacă mărimea populaţiei înregistrează o stabilitate relativă. De altfel, se 
consideră că din punct de vedere economic şi al stabilităţii instituţiilor este de 
preferat o populaţie stabilă. 

 



Capitolul II 
Evoluţia fenomenelor demografice  

în România 

 

Populaţia este o colectivitate caracterizată prin stocuri ce se schimbă 
sub influenţa fluxurilor demografice. Fenomenele demografice (naşterile, de-
cesele, emigrările, imigrările) influenţează numărul total al populaţiei, dar şi 
structura acesteia pe vârste şi sexe, schimbând, în timp, caracteristicile siste-
mului. 

II.1. Teoria tranziţiei demografice – teze noi 

Teoria tranziţiei demografice corelează trecerea de la niveluri înalte ale 
ratelor de natalitate şi mortalitate cu îmbunătăţirile aduse nivelului de trai de 
dezvoltarea economică. Ea reprezintă teoretizarea evoluţiei mortalităţii şi a 
natalităţii în Europa vestică începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-
lea, când mai întâi mortalitatea şi apoi natalitatea au scăzut. Aceste modificări 
ale intensităţii evenimentelor demografice sunt explicate prin influenţa factorilor 
economici.

[76]
 

Noi cercetări ale acestui proces au adus noi informaţii şi ridică întrebări 
privind relaţia istorică dintre populaţie şi dezvoltare. 

Ideea centrală a teoriei este că înaintea începerii tranziţiei demografice, 
nivelurile natalităţii şi ale mortalităţii sunt înalte şi relativ stabile. Această 
aserţiune face posibilă şi datarea începerii tranziţiei: când mortalitatea începe 
să scadă. 

Ideea este respinsă de cercetările recente
[13]

 care constată variaţia 
mortalităţii pe termen lung atât în Anglia cât şi în alte ţări, (Suedia). Mai mult 
este respinsă ideea susţinerii scăderii mortalităţii de îmbunătăţirea standardului 
de viaţă. În sprijinul respingerii este adus argumentul scăderii mortalităţii 
simultan în Anglia, dar şi în alte ţări unde creşteri substanţiale ale nivelului de 
trai au avut loc mult mai târziu. În ţările în curs de dezvoltare, mortalitatea a 
scăzut ca urmare a răspândirii tehnicilor şi serviciilor medicale. În ţările 
dezvoltate nu este găsită o legătură între începutul scăderii mortalităţii şi 
creşterea nivelului de trai. De aceea se propune o nouă periodizare a tranziţiei 
demografice. 

Nivelul mortalităţii a fost influenţat de creşterea nivelului de trai pe la 
mijlocul secolului al XIX-lea când a început să scadă şi n-a mai revenit 
niciodată la nivelurile avute în trecut. Se consideră că acesta este principalul 
moment de cotitură demografică din vestul Europei; el marchează trecerea de 
la prima fază a tranziţiei demografice spre cea de-a doua. 

A doua fază a tranziţiei demografice se consideră că se caracterizează 
prin corelarea puternică a mortalităţii cu nivelul de trai, iar puternicele variaţii 
anuale s-au diminuat. S-a instalat un nou model al mortalităţii. 
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Schimbarea atitudinii cuplului faţă de mărimea familiei este considerată a 
fi trăsătura fazei a treia. Planificarea familială a devenit social acceptată şi 
mărimea familiei scade rapid. Cu o natalitate nupţială scăzută, structura pe 
vârste a populaţiei s-a schimbat complet. Istoric, se consideră că pentru multe 
ţări europene această fază a început în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea 
şi s-a terminat în anii „30 ai actualului secol. 

În faza actuală, a patra, ratele de natalitate oscilează în lungi perioade 
de timp, în timp ce, ratele de mortalitate sunt joase şi stabile. Ca urmare, 
sporul natural variază în timp, dar oscilaţiile nu sunt atât de mari ca înainte de 
tranziţia demografică. 

Opinia potrivit căreia relaţia dintre tranziţia demografică şi dezvoltarea 
economică nu ar fi “strânsă” se confruntă cu o alta în care întregul 
comportament uman este abordat din perspectivă economică.

[10; 11; 12]
 Aceasta 

se bazează pe observaţiile făcute de sociologi, psihologi, antropologi, politicieni 
şi chiar geneticieni. Se recunoaşte însă că mai există pete albe în explicarea 
comportamentului uman din punct de vedere economic. 

Însă, în etapa în care principiul maximizării rezultatelor a pătruns în toate 
sferele vieţii economico-sociale, opţiunile se fac luând în considerare conceptul 
costului de oportunitate al acesteia. Aceasta schimbă oarecum relaţia dintre 
populaţie şi resurse în sensul conştientizării ei şi prelucrării adecvate a 
informaţiilor. Ideea influenţei costului copilului în teoria tranziţiei demografice 
nu este nouă. Ea deschide însă noi perspective privind relaţiile sociale şi 
implicarea autorităţilor din perspectiva teoriei capitalului uman şi a expli-cării 
stadiilor dezvoltării economice pornind de la nivelul şi calitatea acestuia pe 
care o ţară îl poate antrena în procesul economic la un moment dat.[10] 

Cercetările din ştiinţele sociale nu propun numai o nouă periodizare în 
teoria tranziţiei, dar par să facă şi trecerea către încadrarea comportamentului 
uman sub acţiunea legilor economice, făcând uz de concepte ca profit şi risc, 
venit şi pierderi de bunăstare materială.  

II.2. Tendinţele mişcării naturale a populaţiei României 

Mişcarea populaţiei este determinată de ansamblul evenimentelor demo-
grafice dintr-un interval de timp, care adaugă sau scad indivizi la colectivitate 
pe ansamblu sau în structură. Fiind caracterizate prin inerţie, tendinţa feno-
menelor demografice poate fi evidenţiată numai studiind serii lungi de date. 

II.2.1. Natalitatea şi fertilitatea 

Calculul ratelor de natalitate şi fertilitate pe baza datelor recensămintelor 
populaţiei efectuate în ultimele şase decenii şi jumătate, a evidenţiat o tendinţă 
descrescătoare a acestora întreruptă numai temporar. 

Natalitatea a înregistrat valori deasupra liniei de tendinţă în anii: 1932 
(35,1‰); în perioada 1947 – 1956 (24,2‰ – perioada baby-boom-ului înre-
gistrată cu intensităţi diferite în primii ani postbelici în toate ţările); 1967 (când 
natalitatea a crescut cu 13,1 promite faţă de anul anterior şi următorii ca 
urmare a aplicării politicii pronataliste ferme). Măsurile amintite nu au modificat 
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însă tendinţa instalată chiar din anii „80 ai secolului trecut.
[51]

 Nivelul natalităţii, 
ridicat brusc într-un singur an, a scăzut treptat în anii următori şi în 1983 se 
înregistra din nou acelaşi nivel al natalităţii ca în anul anterior aplicării politicii 
pronataliste ferme, 1966, 14,3‰. Noile rigori administrative impuse după 
această dată ridică din nou nivelul natalităţii în 1987, dar numai până la 16,7‰. 
După această dată, natalitatea a scăzut continuu cu intensitate mai mare în 
1990 – şi din cauza anulării imediate a măsurilor restrictive aplicate anterior – 
şi mai mică în anii următori. În 1996 rata natalităţii a avut cea mai mică valoare 
după al doilea război mondial, 10,2‰ (tabelul nr. II.1). 

 
Tabelul nr. II.1 

Principalii indicatori ai natalităţii şi fertilităţii 
 

 1930 1948 1956 1966 1977 1992 1995 1996 1997 

Natalitatea (născ. vii 
la 1000 loc.) 

 
 

34,1 

 
 

23,9 

 
 

24,2 

 
 

14,3 

 
 

19,6 

 
 

11,4 

 
 

10,4 

 
 

10,2 

 
 

10,5 

Fertilitatea generală 
(născuţi vii la 1000 
femei de 15-49 ani) 

 
 
 

... 

 
 
 

... 

 
 
 

89,9 

 
 
 

55,7 

 
 
 

78,8 

 
 
 

46,6 

 
 
 

41,1 

 
 
 

39,9 

 
 
 

40,6 

Indicatorul 
conjunctural al 
fertilităţii (născ. vii la 
o femeie) 

 
 
 

4,37 

 
 
 

3,01 

 
 
 

2,89 

 
 
 

1,93 

 
 
 

2,56 

 
 
 

1,52 

 
 
 

1,34 

 
 
 

1,30 

 
 
 

1,32 

Vârsta medie a 
mamelor la naşterea 
copiilor -ani - 

 
 
 

.... 

 
 
 

... 

 
 
 

27,65 

 
 
 

25,99 

 
 
 

25,74 

 
 
 

24,94 

 
 
 

25,04 

 
 
 

25,16 

 
 
 

24,9 

Sursa: Anuarul demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 153-155, Vasile Gheţău: 
Evoluţia fertilităţii în România, Bibliotheca demographica, nr. 5, Bucureşti, CIDE, 
1997 şi Născuţii vii în anul 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1997 şi 1998, p.I-IV res-
pectiv p. I-V. 

 

Se remarcă o uşoară creştere a indicatorilor natalităţii în 1997 care a 
continuat şi în 1998: plus 0,3 promile în 1997 faţă de 1996 şi a fost constant 
mai mare în trimestrul I 1998 faţă de aceeaşi perioadă din 1997 (plus 0,3 pro-
mile în ianuarie şi februarie şi plus 0,9 promile în martie). 

De remarcat că a avut loc în acelaşi timp şi un proces de convergenţă a 
nivelului natalităţii celor două medii de rezidenţă. Rata brută a natalităţii în me-
diul rural a scăzut cu 10 promile în 1948 faţă de 1930 spre deosebire de cea 
din mediul urban care a scăzut numai cu 6,9 promile în aceeaşi perioadă. Ast-
fel, decalajul între nivelul natalităţii pentru cele două medii s-a redus de la 13,6 
promile în 1930 la 8,9 promile în 1947 şi a continuat să scadă. În perioada 
1979-1985, rata brută a natalităţii a fost chiar mai mare în mediul urban decât 
în mediul rural; în 1986 ele au fost egale, 16,5‰. După această dată s-a resta-
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bilit modelul tradiţional în care natalitatea este mai mare la sat decât la oraş. 
Nivelul ratei brute de natalitate, deşi în scădere, păstrează o diferenţă de 3,5 
promile, în 1997. 

Vârsta medie a mamelor la naşterea copiilor nu a cunoscut modificări 
importante după anul 1966, când a scăzut cu aproape doi ani faţă de cea înre-
gistrată cu 10 ani mai devreme. Cu excepţia anului 1992, când a fost mai mică 
cu aproape un an faţă de perioada anterioară, vârsta medie a mamelor se situ-
ează în jurul valorii de 25 ani. 

Curba ratelor de fertilitate (graficul nr. II.1) arată o concentrare a naşteri-
lor până la vârsta de 30 ani, din ce în ce mai evidentă de la un recensământ la 
altul şi aproape identică în ultimii doi ani. 

 

Graficul nr. II.1 
Fertilitatea feminină pe grupe de vârstă 

 
 

II.2.2. Mortalitatea 

În aceeaşi perioadă, rata brută de mortalitate a evoluat şi ea sinuos: între 
19,3‰ în 1930 şi 22‰ în 1947 (dar 15,6‰ în 1948) cu valori mai mici în 1939 
(18,2%), dar şi în 1933 (anul crizei economice (18,5‰). În 1955, nivelul aceste-
ia era 9,7‰, dar a crescut la 10,2‰ în 1957 şi 1959. După ce a ajuns la cea 
mai  mică valoare medie, 8,1‰ în 1964, în 1997 a avut valoarea de 12,4‰ (ta-
belul nr. II.2). 
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Tabelul nr. II.2 
Indicatori ai mortalităţii generale 

 
 1964 1966 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Mortalitatea 
(decese la 1000 
loc.) 

 
8,1 

 
8,2 

 
10,4 

 
10,6 

 
10,9 

 
11,6 

 
11,6 

 
11,7 

 
12,0 

 
12,7 

 
12,4 

Mortalitatea 
masculină (la 
1000 loc.) 

 
8,3 

 
8,5 

 
11,0 

 
11,5 

 
11,8 

 
12,7 

 
12,8 

 
13,0 

 
13,4 

 
14,0 

 
13,8 

Mortalitatea 
feminină( la 
1000 loc.) 

 
7,8 

 
8,0 

 
9,9 

 
9,8 

 
10,0 

 
10,5 

 
10,4 

 
10,4 

 
10,7 

 
11,4 

 
11,0 

Sursa: Anuarul demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 193-194 şi Decedaţii în 
anul 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1997 şi 1998, p. I, respectiv p. II. 

 
Deşi în ianuarie şi februarie mortalitatea a fost mai mică decât lunile 

corespunzătoare din 1997 (-1,4 promile respectiv 0,2 promile) şi egală în 
martie (13,4‰), pentru anul 1998 se prognozează creşterea acesteia cu 0,8 
promile faţă de anul precedent. Pe cele două medii, nivelul ratei brute a 
mortalităţii a avut un curs similar cu nivelul general, dar diferenţa dintre cel din 
rural şi cel din urban în defavoarea primului a crescut de la 2 promile în 1930 la 
6,5 promile în 1997, cu intensitate mai mare din 1975. Evoluţia fenomenului 
îmbătrânirii demografice în cele două medii de rezidenţă explică, în parte, şi 
această evoluţie. Tabloul trebuie completat cu date privind asigurarea 
serviciilor de sănătate, condiţii de muncă etc. Mortalitatea generală a crescut 
atât în valori absolute cât şi relative cu tendinţe diferite pe grupe de vârstă şi 
sexe. Există o tendinţă de creştere a mortalităţii la grupele de vârstă adulte, 
după 40 ani, şi de  reducere la grupele tinere, sub 5 ani. 

Fenomenul îmbătrânirii demografice este numai în parte vinovat de 
creşterea mortalităţii în România, inclusiv în perioada reformei. 

Folosind metoda standardizării directe în analiza mortalităţii – morta-
litatea a fost standardizată în ani selectaţi, inclusiv în perioada reformei, cu 
populaţia înregistrată la recensământul din 1966. Se constată că structura pe 
vârste a populaţiei a influenţat semnificativ nivelul mortalităţii generale (tabelul 
nr. II.3). 

Tabelul nr. II.3 
Efectul structurii pe vârste a populaţiei asupra mortalităţii generale 

promile 
 1975 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Influenţă +/- + 1,1 + 2,1 + 2,3 + 2,5 + 2,7 + 2,6 + 2,7 + 2,9 +3,2 +3,2 

Calculat după Anuarul demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 12 – 16 şi 190 – 
196, Decedaţi în anul 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, p. 2, Situaţia demografică a României 
în perioada 1990-1996, CNS, Bucureşti, 1997 şi Populaţia României pe sexe, vârste şi jude-
ţe la 1 iulie 1997, CNS, Bucureşti, 1998. 
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În acelaşi timp, s-a accentuat  supramortalitatea masculină în special la 
grupele de vârstă între 15 şi 64 ani. (Mortalitatea pe cauze de deces şi sexe 
evidenţiază o frecvenţă mai mare a deceselor datorate bolilor infecţioase sau 
de altă natură în rândul bărbaţilor decât al femeilor). De exemplu TBC a cauzat 
de 4,8 ori în 1985, până la 6,7 ori, în 1995, mai multe decese la bărbaţi decât 
la femei. Nivelul mortalităţii a atins niveluri îngrijorătoare în România. 
(Fenomenul are loc în toate ţările în tranziţie). Cum între cauzele mortalităţii se 
găsesc şi boli curabile, se calculează şi numărul deceselor evitabile. Acestea 
au fost în număr de 51251 în 1996. 

Îngrijorător este faptul că mortalitatea specifică pe cauze cunoaşte o 
creştere semnificativă a intensităţii care a început în deceniul opt şi continuă cu 
intensitate mai mare în perioada reformei (tabelul nr. II.4). 

 

Tabelul nr. II.4 
Influenţa mortalităţii specifice asupra mortalităţii generale 

promile 

 1975 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Influenţa +/- -0,1 +0,7 +0,1 +0,3 +0,9 +0,9 +1,0 +1,2 +1,7 +1,2 

Calculat după Anuarul demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 12 – 16 şi p. 190 – 
196, Decedaţi în anul 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, p.2, Situaţia demografică a României în 
perioada 1990-1996, CNS, Bucureşti, 1997 şi Populaţia României pe sexe, vârste şi judeţe 
la 1 iulie 1997, CNS, Bucureşti, 1998. 

 

Evoluţia speranţei de viaţă pe cele două sexe reflectă evoluţia mortalităţii 
(tabelul nr. II.5). 
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Tabelul nr. II.5 
Evoluţia duratei medii de viaţă  

- ani - 

 1956 1964-
1967 

1975-
1977 

1989-
1991 

1991-
1993 

1993-
1995 

1995-
1997 

1. Bărbaţi 61,48 66,45 67,45 66,59 66,06 66,70 65,19 

2. Femei 64,99 70,51 72,06 73,05 73,14 73,36 73,0 

Diferenţa  
rd.2-rd.1 

3,51 4,08 4,61 6,46 7,11 7,66 7,81 

Sursa: Anuarul demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p.251-254 şi Tabele de mor-
talitate pentru perioada 1995-1997, CNS, Bucureşti, 1998, p. 1. 

 

II.3. Factori de influenţă ai mişcării naturale  
a populaţiei în ultimii ani 

De-a lungul timpului, natalitatea s-a dovedit un fenomen flexibil la 
schimbări deosebite în domeniul socioeconomic şi legislativ. 

Nivelul dezvoltării sociale, cu îmbunătăţirile aduse în nivelul venitului 
real/persoană ocupată, stocul naţional de învăţământ, rata de activitate 
feminină, formează mediul şi factorii de acţiune asupra natalităţii, în combinaţie 
cu filozofia de viaţă, tradiţiile. 

Prin mecanisme complicate, dezvoltarea economică influenţează şi 
antrenează în determinismul natalităţii şi starea de sănătate a populaţiei, vârsta 
la prima căsătorie, comportamentul demografic, divorţialitatea şi mortalitatea. 

Asupra evoluţiei nivelului natalităţii au influenţat modificările intervenite în 
nivelul de trai aduse de intensul proces de industrializare desfăşurat în 
economie. Acesta a influenţat comportamentul reproductiv şi prin intermediul 
migraţiei interne. Datorită intensităţii şi selectivităţii ei în funcţie de vârstă, 
migraţia rural-urban din anii „70 a contribuit substanţial la întinerirea populaţiei 
urbane (şi la îmbătrânirea celei din rural) şi prin aceasta la reducerea ritmului 
scăderii natalităţii în mediul urban. 

Nivelul natalităţii a fost menţinut, anterior anului 1990, la valori ridicate, 
deşi în scădere, prin măsuri pronataliste ferme.  

În România ultimilor ani, urmărind evoluţia paralelă a variabilelor mişcării 
naturale şi a indicatorilor economici putem observa existenţa unor factori de 
influenţă specifici perioadei, deşi, delimitarea strictă a influenţei lor de fondul 
general al fazei tranziţiei demografice, pe care sistemul demografic o 
traversează, este dificil de efectuat. 

Natalitatea, în România era, în 1997, 77,8% legitimă (în ultimii ani cea 
nelegitimă este în creştere). Aceasta înseamnă că modul de abordare a 
factorilor care determină natalitatea trebuie să înceapă cu factorii de influenţă 
ai formării şi disoluţiei familiilor. 

Împreună cu structura pe vârste a populaţiei, tradiţiile, migraţia internă şi 
externă, în configuraţia factorilor de influenţă ai nupţialităţii intră şi factori ca: 
disponibilitatea locuinţelor, nivelul venitului real/persoană, procesul industria-
lizării (la alt nivel, dezvoltarea economică) şi factorii asociaţi (stresul). 
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În ultimii ani, nupţialitatea este în declin (graficul nr. II.2), iar pentru 1998 
s-a înregistrat o scădere de 1,5 promile, ceea ce va apropia, în viitor, nivelul 
nupţialităţii din România de cel din vestul Europei. 

 
Graficul nr. II.2 

Evoluţia nupţialităţii 

 
 

Relaţia dintre venit şi formarea familiilor este studiată în special în ce 
priveşte relaţia dintre venitul total sau cheltuielile totale de consum şi 
cheltuielile cu construcţiile de locuinţe. Pe măsură ce veniturile cresc, o 
proporţie mai mare a acestora se cheltuieşte pentru locuinţă. 

În România, în perioada reformei economice, curba indicilor numărului 
de locuinţe (graficul nr. II.3) arată o înviorare a activităţii în anii 1993 -1994. Dar 
maximul activităţii din anul 1994 a reprezentat numai 75% din nivelul anului 
1990. 

În 1992, reveneau 7659 mii locuinţe la 7288,7 mii gospodării. Din acest 
punct de vedere nu există o criză a locuinţelor. Ea se manifestă, însă, în 
realitate în anumite centre urbane din cauza neadecvării dintre cererea de 
locuinţe şi posibilităţile ofertei pe plan local. Creşterea cererii mai ales în 
centrele urbane mari, în special din partea investitorilor străini pentru locuinţe 
cu confort sporit şi a preţurilor locuinţelor la niveluri deosebit de mari, în 
condiţiile în care majoritatea populaţiei – 55,0%, şi 43,8% din populaţia în 
vârstă de 20 -30 ani, în 1997 – locuia în oraşe, au determinat apariţia acestei 
crize a locuinţelor cu caracter local. 
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Graficul nr. II.3 
Dinamica numărului locuinţelor 

 
 

Creşterea vârstei medii la prima căsătorie (de la 22 ani în 1990 la 22,9 
ani la femei şi de la 25 la 26,2 ani la bărbaţi, în 1997) precum şi scăderea 
ponderii căsătoriilor în care ambii soţi se află la prima căsătorie în favoarea 
celor între persoane divorţate şi  între persoane necăsătorite şi divorţate 
constituie un indiciu că pentru primele căsătorii evenimentul este doar amânat, 
nu şi exclus. Desigur, cauza o reprezintă scăderea nivelului de trai, a puterii de 
cumpărare, şomajul şi incertitudinea. În cazul persoanelor aflate la a doua 
căsătorie factorii de risc au intensitate mai mică. 

În privinţa divorţialităţii, deplasările înregistrate, în special după 1993, 
indică o tendinţă de creştere a precocităţii acestui fenomen. Este, probabil, o 
consecinţă a schimbărilor pe care le-a cunoscut nupţialitatea în prima parte a 
perioadei analizate: creşterea ponderii căsătoriilor de rangul întâi şi creşterea 
divorţialităţii în primii ani de la căsătorie (32% din numărul divorţurilor sunt 
căsătorii desfăcute în primii cinci ani). Fenomenul este în creştere (graficul nr. 
II.4). 

Cadrul legislativ privind divorţul diferă în anii tranziţiei faţă de cei 
anteriori, fiind mult mai permisiv. În primele luni ale anului 1998, divorţialitatea 
a fost mai mare decât în lunile corespunzătoare ale anului precedent şi pentru 
întregul an se preconizează o creştere de 0,3 promile faţă de anul 1997.  

Modelul familial din vestul Europei pătrunde tot mai mult şi în România. 
Acesta este caracterizat prin mariaj mai puţin intens şi mai târziu şi prin 
creşterea divorţialităţii. 
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Graficul nr. II.4 
Evoluţia divorţialităţii 

 
 

Scăderea semnificativă a natalităţii în anii 1990-1991, când a fost înlătu-
rată brusc politica pronatalistă, iar nivelul de trai nu scăzuse semnificativ, de-
monstrează că un anume comportament reproductiv se instalase deja în fam i-
liile din România. Faptul că panta curbei natalităţii ulterioară anului 1991 are o 
valoare mai mică decât în primii doi ani ai reformei arată că ceea ce se urmă-
reşte nu este renunţarea la copii (născuţii de rangul întâi reprezintă 53,8% din 
născuţii vii în 1997) ci reducerea numărului acestora şi deci a dimensiunii fami-
liei. Născuţii de rangul întâi şi doi, luaţi împreună, reprezintă 82,4% din numărul 
născuţilor vii, în acelaşi an. Reducerea numărului copiilor este o atitudine raţio-
nală într-o perioadă în care costurile sociale ale tranziţiei sunt un subiect cu 
referire repetată iar mărimea şi durata suportării lor sunt în creştere. Curba in-
dicilor câştigului salariului real (graficul nr. II.5) evidenţiază o prăbuşire a puterii 
de cumpărare în condiţiile în care alte surse legale de venit se formează greu 
în societate. 

 

Graficul nr. II.5 
Evoluţia câştigului salariului real în perioada 1990-1996 
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Mai mult, criza locurilor de muncă a afectat în mod deosebit tineretul, în 
special debutanţii pe piaţa muncii, şi femeile. 

Rata de activitate feminină este considerată ca având o corelaţie inversă 
cu natalitatea. Deşi este dificil de remarcat influenţa ei asupra natalităţii, în pe-
rioada reformei în România, credem că ea a avut o influenţă de acelaşi sens 
cu evoluţia natalităţii. Scăderea ratei de activitate feminină (graficul nr. II.6) a 
însemnat şi reducerea veniturilor familiale şi nu numai creşterea timpului pe 
care femeia îl poate acorda familiei şi creşterii copiilor. 

Graficul nr. II.6 
Evoluţia ratei de activitate feminină 

 
 

Creşterea natalităţii în ultima perioadă ar putea fi corelată cu scăderea 
ratei de activitate feminină care continuă şi în anul 1998. 

 De altfel, modelul creşterii copiilor de către bunici era bine stabilit înainte 
de 1990. La aceste cauze s-a adăugat şi criza locuinţelor, pe plan local, prin 
acţiunea asupra intensităţii formării familiilor. 

Cheltuielile cu sănătatea (prin influenţa asupra stării biologice) şi cu învă-
ţământul, caracteristicile pieţei muncii (în privinţa nivelului de şcolarizare cerut) 
acţionează simultan şi complex asupra nivelului natalităţii. 

Decesele determinate de boli curabile (inexistenţa lor ar fi determinat un 
nivel al mortalităţii cu 2,3 promile mai mic) şi abandonul şcolar sunt fenomene 
cu repercusiuni sigur negative asupra indicatorilor natalităţii şi sănătăţii repro-
ducerii.     

Creşterea supramortalităţii masculine după vârsta de 30 de ani poate fi 
în parte explicată de deplasarea susţinerii familiale în special în seama bărba-
tului în condiţiile subevaluării, în creştere, a factorului muncă. Din acest punct 
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de vedere s-ar putea să asistăm la o criză a resurselor de muncă cu consecin-
ţe deosebit de grave pentru viitor. 

În acelaşi timp rata de activitate mai scăzută la femei decât la bărbaţi ca 
şi scăderea natalităţii ar putea explica mortalitatea mai scăzută la femei. 

Corelaţia negativă dintre nivelul mortalităţii şi cheltuielile cu învăţământul 
şi sănătatea se verifică şi în cazul perioadei analizate în România (graficul nr. 
II.7). 

Graficul nr. II.7 
Evoluţia cheltuielilor cu învăţământul şi sănătatea în perioada  

1991 – 1996 

 
Există însă o divergenţă considerabilă de opinii privind aportul sistemului 

medical la îmbunătăţirea  stării de sănătate de-a lungul timpului. Se consideră 
că speranţa de viaţă a crescut de la 40 ani la 60 ani fără asistenţă medicală 
semnificativă şi că, deşi multe metode de prevenire şi tratare a bolilor sunt ef i-
ciente, nu există probe convingătoare că asistenţa medicală contribuie azi mai 
mult decât în trecut la starea sănătăţii.

[66]
 

Influenţa indicatorilor economici asupra mortalităţii se realizează pe şi în 
măsura în care nivelul venitului/locuitor a fost încorporat într-un nou sistem de 
valori şi noi stiluri de viaţă. 

Gradul de dezvoltare economico-socială, caracterizat prin venit re-
al/locuitor, calitatea mediului ambiant, accesibilitatea şi calitatea asistenţei me-
dicale, volumul de timp liber al societăţii, stocul naţional de învăţământ, calita-
tea şi structura consumului, condiţiile de locuit, condiţiile de transport şi stresul 
social acţionează prin mecanisme biologice specifice individului influenţându-i 
vitalitatea printr-o varietate de condiţii vătămătoare vieţii. Există evidenţe care 
sugerează că trei factori ai mediului social pot fi importanţi pentru sănătate: 

a)  condiţiile socioeconomice din copilărie; 
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b)  calitatea sprijinului social şi a coeziunii societăţii; 
c)  condiţiile de muncă. Se consideră, însă, că, totuşi, diferenţele de nutriţie 

şi stiluri de viaţă sunt mai responsabile în ceea ce priveşte creşterea ris-
cului mortalităţii decât influenţa pe termen lung a sărăciei relative ce 
funcţionează prin mecanisme biologice (de exemplu presiunea asupra 
sistemului imunitar). 
Observaţiile sugerează că influenţele asupra sănătăţii a percepţiei sără-

ciei relative, a dezavantajului în relaţia cu cei mai bine plasaţi depăşesc limitele 
influenţei venitului relativ. Factorii asociaţi cu mediul social, politic şi economic 
– izolarea socială, percepţia lipsei de autoritate, declinul relativ al economiei, 
apariţia şi adâncirea diferenţelor sociale şi a stării de sănătate – contribuie la 
diferenţiere în speranţa de viaţă. 

Ca urmare a impresionantei creşteri economice din timpul primelor 

două decenii de după al doilea război mondial, s-a ajuns la punctul la care 

creşterea ulterioară a venitului/locuitor a avut influenţe limitate asupra dura-

tei medii de viaţă naţională. După aceea, în ciuda continuei creşteri eco-

nomice, caracterul autoritarist al conducerii politice a devenit un obstacol 

pentru îmbunătăţirile ulterioare ale stării sănătăţii. Climatul politic a dus la 

creşterea percepţiei de izolare şi neputinţă, în special în grupurile cele mai 

defavorizate ale societăţii. Declinul simultan în mediul economic şi social, 

accentuat după 1989, se reflectă acum în adâncirea diferenţei în speranţa 

de viaţă între clasele sociale şi ratele relativ mari ale mortalităţii din cauze 

cardiovasculare în toate grupurile sociale. 
Există studii care demonstrează rolul izolării sociale, condiţiile de lucru 

independente ca factori de risc ai mortalităţii premature.
[66]

 Coeziunea şi spriji-
nul social sunt factori protectori. Dezvoltarea umană este ea însăşi obiectiv şi 
mijloc al dezvoltării economice. Ca obiectiv complex, ea nu poate fi realizată în 
afara unei strategii de dezvoltare. 

II.4. Ipoteze privind evoluţia mişcării naturale a populaţiei Româ-
niei folosite în proiectările demografice 

Mecanismul de interacţiune dintre factorii socioeconomici, culturali, psi-
hologici şi natalitate este încă nesatisfăcător cunoscut. 

De aceea instituţii autorizate şi specialişti în domeniu au propus fiecare 
mai multe variante ale evoluţiei populaţiei. Variantele diferă în funcţie de ipote-
zele privind rapiditatea şi rezultatele procesului de tranziţie social-politică şi 
economică pe care îl traversează ţara şi de intensitatea şi rapiditatea răspun-
sului demografic la aceste schimbări. 

Pornind de la aceste considerente, proiectările ONU, revizia 1996, adop-
tă patru variante de evoluţie a populaţiei României până în 2050. Ele sunt dife-
renţiate de ipotezele privind evoluţia fertilităţii. În varianta superioară, evoluţia 
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fertilităţii va fi crescătoare: va atinge nivelul de înlocuire a generaţiilor în  jurul 
anului 2025, şi va fi similară celei înregistrată la sfârşitul anilor „50 ai acestui 
secol către sfârşitul orizontului de proiectare (tabelul nr. II.6). În varianta inferi-
oară, fertilitatea va scădea la valoarea de 1,35 copii la o femeie până în anul 
2000 (faţă de 1,40, valoarea înregistrată în 1994, anul de referinţă al proiectă-
rilor ONU) şi se va menţine apoi constantă în toată perioada de proiectare. În 
1996, fertilitatea înregistrase deja o valoare sub ipoteza acestei variante: 1,30 
copii la o femeie. Fertilitatea înregistrată în anul 1994 este considerată a rămâ-
ne la acelaşi nivel în toată perioada de proiectare pentru varianta constantă. 
Se consideră şi posibilitatea ca fertilitatea să nu atingă nivelul de înlocuire a 
generaţiilor până în 2050, în varianta medie. 

Tabelul nr. II.6 
Ipoteze ale evoluţiei fertilităţii în variantele de proiectare  

a populaţiei României 
 

Proiectarea Varianta 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

ONU superioară 1,50 1,70 1,90 2,10 2,25 2,45 

 medie 1,40 1,47 1,61 1,75 1,85 1,99 

 constantă 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

 inferioară 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

V. Gheţău creştere 1,50 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 

 echilibru 1,50 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 

 reper 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

CNS optimistă 1,30 1,50 2,01 ... ... ... 

 pesimistă 1,25 1,20 1,20 ... ... ... 

 constantă 1,29 1,29 1,29 ... ... ... 

Sursa: World Population Prospects. The 1996 Revision Anex II & III, U.N., Department for 
Economic and Social Information and Policy Analysis, Population Division, New 
York, 24 Oct. 1996, p. 350 -351; Vasile Gheţău: Dincolo de prognoza demografică, 
revista Academica, Anul VII, nr. 12(84), octombrie 1997 şi Proiectarea populaţiei 
României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, iulie 1997. 
 

Luând ca an de referinţă anul 1996, profesorul V. Gheţău a elaborat trei 
variante de evoluţie a populaţiei României. 

Considerând că schimbările socioeconomice vor da rezultatele aşteptate 
într-un timp scurt şi răspunsul sistemului demografic va fi rapid, rata totală a 
fertilităţii ar urma să crească până în 2010 după care se va menţine constantă 
până în 2050. Nivelul de înlocuire a generaţilor va fi atins, în varianta de 
creştere, între 2000 şi 2010. În 2010, rata totală de fertilitate va fi deja 
superioară acestui nivel, 2,3 copii la o femeie. Mai puţin optimistă în ceea ce 

                                                        
 Dintre cele trei proiectări proiectate aici, cea a Institutului Naţional de Statistică (INS), fosta 

Comisie Naţională pentru Statistică, a fost cea mai apropiată de evoluţia populaţiei până în 
2000. Valoarea înregistrată în această perioadă a coincis cu a ipotezei asupra fertilităţii din 
varianta optimistă de proiectare. 
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priveşte intensitatea răspunsului sistemului demografic, la condiţiile economice 
mai bune, este varianta de echilibru. Rata totală de fertilitate are aceeaşi 
evoluţie până în 2000, dar va creşte numai până la nivelul de înlocuire a 
generaţiilor până 2010, 2,067, după care se va menţine constantă. Varianta de 
reper este considerată a avea un caracter pur referenţial. Nivelul fertilităţii este 
presupus a se menţine la nivelul anului 1996 – 1,30 copii la o femeie, mult sub 
nivelul  de înlocuire a generaţiilor. 

Variantele de proiectare trebuie considerate, conform autorului, ca 
normative, ele neputând “reprezenta în nici un fel evoluţii probabile” din cauza 
lipsei elementelor care să permită elaborarea proiectărilor demografice 
probabile. 

Oficiul de Studii şi Proiectări Demografice al Comisiei Naţionale pentru 
Statistică a realizat o proiectare mai prudentă. Orizontul de proiectare este 
2020. 

Ipotezele evoluţiei fertilităţii sunt de creştere pe întreg orizontul de pro-
iectare, în varianta optimistă, cu atingerea nivelului de înlocuire a generaţiilor în 
2020; de scădere, în varianta pesimistă, până în 2010 – până la 1,20 copii – şi 
menţinerea acestui nivel până în anul 2020. În varianta constantă, nivelul fertili-
tăţii atins în 1996, 1,29 copii la o femeie – se va menţine constant în întreaga 
perioadă de proiectare. 

Conform ipotezei “pragului” din teoria tranziţiei demografice, îmbună-
tăţirea condiţiilor economice şi sociale nu are un efect deosebit asupra nivelului 
iniţial foarte mare al natalităţii. Însă, odată ce este atins un anumit nivel al 
dezvoltării, natalitatea intră într-o fază sigură de declin ce se va stabiliza la un 
nivel foarte scăzut. Studii ale Naţiunilor Unite

[176]
 consideră că nivelurile atinse 

în dezvoltarea: mijloacelor de comunicaţie, sănătate şi educaţie pot fi mai 
importante pentru natalitate decât valorile altor indicatori. Dar pentru nici un 
indicator nu există valori stabilite pentru “pragul” de la care începe declinul 
natalităţii şi cu atât mai mult pentru nivelul de la care acesta se va stabiliza sau 
va urma o perioadă de creştere. Aceste valori se schimbă substanţial sub 
influenţa condiţiilor schimbătoare ale vieţii. 

În perioada tranziţiei politice, economice şi sociale, factorii de influenţă ai 
variabilelor demografice formează un complex în care este greu de separat 
importanţa relativă a fiecăruia, iar dinamica acestui complex de factori este 
rapidă şi imprevizibilă. Având în vedere gradul de confirmare (sau infirmare) a 
încercărilor precedente de proiectare ale CNS a evoluţiei populaţiei şi faptului 
că sistemul demografic are o inerţie determinată de existenţa unor legi proprii 
de evoluţie, se poate considera că unele variante au un grad mai mare de 
probabilitate, iar cele ce se situează la extreme (superioară sau inferioară) 
reprezintă repere. 

Previziunea evoluţiei populaţiei României, făcută de către CNS, având 
ca bază anul 1994 şi realizată prin cumularea evoluţiilor probabile la nivel 
teritorial cu orizont 2010, a fost reconsiderată în variantele din 1997 la niveluri 
mai mici ale populaţiei cu 1 până la 4 puncte procentuale. Evoluţia 
descrescătoare a fertilităţii, în anii următori anului 1994, a dus la aceasta. Aşa 
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cum arată şi experienţa altor ţări europene fertilitatea poate fluctua, însă, între 
limite apropiate. De aceea nu este exclusă revenirea acesteia la valori 
apropiate de nivelul de înlocuire a generaţiilor. Este dificil de apreciat, însă, 
gradul de apropiere. 

Influenţa dezvoltării economice nu este directă şi necondiţionată. Ea 
creează numai posibilităţile pentru ca îmbunătăţirile pe care le face posibile în 
nivelul de cultură şi în calitatea serviciilor de sănătate să acţioneze asupra 
nivelului mortalităţii. De altfel, s-a constatat că ajutorul extern acordat pentru 
învăţământ şi sănătate reduce nivelul fenomenului în lipsa unui nivel ridicat al 
dezvoltării economice (cazul ţărilor slab dezvoltate). 

Prin intermediul natalităţii şi al comportamentului demografic, gradul de 
dezvoltare economico-socială influenţează mortalitatea şi prin structura pe 
vârste a populaţiei. 

Expresie a acestui mecanism complex de influenţare a nivelului 
mortalităţii, cele trei proiectări demografice adoptă ipoteze diferite privind 
evoluţia acesteia. Ele sunt exprimate prin intermediul speranţei de viaţă la 
naştere (tabelul nr. II.7). 

 
Tabelul nr. II.7   

Ipoteze ale evoluţiei speranţei de viaţă la naştere în variantele de pro-
iectare a populaţiei României 

- ani - 

Proiectarea Varianta 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

ONU superioară = medie 
=inferioară=constantă  

 
69,5 

 
71,5 

 
73,3 

 
75,1 

 
76,3 

 
77,8 

V. Gheţău creştere = echilibru 69,91 72,92 75,92 77,92 78,64 79,41 

 reper 68,85 68,85 68,85 68,85 68,85 68,85 

CNS optimistă 69,98 73,03 75,91 ... ... ... 

 pesimistă 68,50 67,70 66,45 ... ... ... 

 constantă 68,83 68,83 68,83 ... ... ... 

Sursa: World Population Prospects. The 1996 Revision Anex II & III, U.N., Department for 
Economic and Social Information and Policy Analysis, Population Division, New York, 
24 octombrie 1996, p. 350 – 351; Vasile Gheţău: Dincolo de prognoza demografică, 
revista Academica, Anul VII, nr. 12(84), octombrie 1997 şi Proiectarea populaţiei Ro-
mâniei până în anul 2020, CNS, Bucureşti, iulie 1997. 
 

ONU a adoptat în toate variantele de proiectare ipoteza optimistă a scă-
derii treptate a nivelului mortalităţii şi a creşterii speranţei de viaţă la naştere. 

Aceeaşi viziune optimistă o adoptă şi profesorul V. Gheţău pentru prime-
le două variante. Pentru varianta de reper adoptă ipoteza păstrării constante a 
nivelului mortalităţi din 1996 în întreg intervalul de proiectare. 

Varianta optimistă a CNS are pentru mortalitate o ipoteză mai optimistă 
decât variantele ONU. Speranţa de viaţă la naştere ar putea fi în 2020 cu 2,6 
ani mai mare decât în variantele ONU. În varianta constantă a CNS ipoteza 
mortalităţii este aceeaşi ca cea din varianta reper a profesorului V. Gheţău. 
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II.5. Evoluţia sporului natural 

Sporul natural este rezultanta acţiunii simultane a intensităţii celor două 
fluxuri – naşteri şi decese – măsurate prin nivelul natalităţii şi al mortalităţii 
(graficul nr. II.8). 

 

Graficul nr. II.8 
Evoluţia sporului natural 

 
 

Valorile cele mai mari ale ratei sporului natural coincid cu momentele în 
care natalitatea avea valori foarte mari (ex. 34,1‰ în 1930) iar mortalitatea, 
deşi, mare, uneori (în 1930 avea nivelul cel mai ridicat din perioada considera-
tă, 19,3‰) permitea obţinerea unei rate însemnate a sporului natural (de 
exemplu, 14,8‰ în 1930). Diferenţa dintre o natalitate foarte ridicată (apropiată 

de nivelul antebelic) şi o mortalitate încă scăzută, deşi în creştere, a permis 
realizarea celei mai mari intensităţi a sporului natural din perioada considerată: 
18,1‰ respectiv 17,1‰ în anii 1967 şi 1968. După acest moment, sporul natu-

ral a scăzut ferm, astfel că în 1980 – 1981 intensitatea sa înregistra valori 
(7,6‰ respectiv 7,0‰) ce se situau în jurul celor imediat premergătoare sau 
ulterioare celui de-al doilea război mondial (7,1‰ în 1940 şi 6,0‰ în 1946). În 
1989 şi 1990, valorile intensităţii sporului natural (5,3‰ şi respectiv 3,9‰) le 
repetă oarecum pe cele din 1982 şi 1983 (5,3‰ şi 3,9‰).Valoarea înregistrată în 
1991 (1,0‰) era deja sub cea înregistrată în timpul crizei alimentare din 1947 
(1,4‰). După această dată intensitatea sporului natural a înregistrat valori ne-
gative şi o tendinţă de acceleraţie a acestuia, ajungând după numai 5 ani, în 
1996 la o intensitate de – 2,5‰. În 1997, rata sporului natural negativ era mai 

mică decât cea a anului anterior cu 0,6 promile. Pentru 1998, se apreciază o 
rată negativă de creştere a populaţiei de 2,7‰. 

Tendinţa de reducere a sporului natural trebuie să se fi instalat anterior 
perioadei luate în consideraţie, dacă avem în vedere că studii recente

[51]
 evi-

denţiază un proces de reducere a fertilităţii cu mai bine de 100 de ani în urmă. 
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Studii psihosociologice confirmă faptul că dorinţa familiilor de a avea co-
pii se menţine în România. Dar, condiţiile economice ale tranziţiei, în care apa-
riţia unui copil aduce riscul căderii sub pragul de sărăcie al venitului familiei, i-
au determinat pe tineri să amâne căsătoria, iar în cadrul familiei să amâne naş-
terea copiilor. 

Conform ipotezelor de evoluţie a fertilităţii, mortalităţii şi speranţei de via-
ţă la naştere, populaţia României va continua tendinţa de scădere înregistrată 
în ultimii ani. Scăderea depinde de intervalul şi nivelul de stabilizare a nivelului 
fertilităţii. De la acest nivel se presupune că va urma o perioadă de creştere a 
fertilităţii. Chiar dacă în unele variante de proiectare se presupune că nivelul 
fertilităţii va depăşi nivelul de înlocuire a generaţiilor, sporul natural va fi tot ne-
gativ pe o perioadă mai mare de jumătate de secol (tabelul nr. II.8). 

 

Tabelul nr. II.8 
Evoluţia sporului natural  

în proiectările populaţiei României 
- mii pers. - 

Proiectarea Varianta 2000 2010 2020 2030 2040 2010-
2050 

ONU superioară - 137,0 - 135,0 - 163,0 - 90,0 +   4,0 + 367,0 

 medie - 223,0  - 488,0 - 578,0 - 707,0 - 826,0 - 897,0 

 constantă - 137,0 - 380,0 - 653,0 - 883,0 - 209,0 - 1482,0 

 inferioară - 266,0 - 627,0 - 895,0 - 1192 - 1525 - 1800 

V. Gheţău creştere - 211,8 + 479,7 + 658,3 + 643,0 + 887,8 + 553,0 

 echilibru - 211,8 + 285,7 + 332,3 + 239,8 + 259,2 - 139,2 

 reper - 298,2 - 1001,2 - 1544,3 - 1872,1 - 2131,5 - 2314,9 

CNS optimistă - 283,8 - 561,6 - 413,0 ... ... ... 

 pesimistă - 339,6 - 1231,0 - 1852,5 ... ... ... 

 constantă - 316,4 - 1042,0 - 1567,4 ... ... ... 

* pentru proiectarea ONU sporul natural e calculat faţă de previziunile ONU pentru 1995. 
Calculat după World Population Prospects. The 1996 Revision Anex II & III, U.N., Depart-
ment for Economic and Social Information and Policy Analysis, Population Division, New 
York, 24 Oct. 1996, p. 350 -351; Vasile Gheţău: Dincolo de prognoza demografică, revista 
Academica, Anul VII, nr. 12 (84), octombrie 1997 şi Proiectarea populaţiei României până în 
anul 2020, CNS, Bucureşti, iulie 1997. 

 

Excepţie fac variantele de creştere şi echilibru ale profesorului Vasile 
Gheţău, conform cărora populaţia va înregistra un spor pozitiv încă din al doi-
lea deceniu al secolului următor. 

II.6. Mişcarea migratorie externă 

Ţinută sub control până în 1990, migraţia externă a explodat practic du-
pă această dată şi continuă să se situeze la niveluri ridicate (tabelul nr. II.9). 
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Tabelul nr. II.9 
Indicatori ai emigraţiei în perioada 1977 – 1997 

 

 1977 -1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Total  
- pers. - 

342427 96929 44160 31152 18446 17146 25675 21526 19945 

Vârsta 
medie      
– ani - 

34,95...33,28 34,82 30,55 32,66 33,20 30,91 32,12 31,41 31,27 

Vârsta 
mediană  
– ani –  

37,59...30,20 31,62 25,29 29,28 29,95 28,39 30,85 29,31 29,38 

Calculat după Anuarul demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 513. 

 

În 1990 au emigrat de 2,3 ori mai multe persoane decât în anul prece-
dent şi de 5,4 ori mai multe decât în 1977. Între 1990 şi 1995 au emigrat 
233508 persoane, ceea ce reprezintă peste 2/3 (68,2%) din numărul celor ce 
au părăsit ţara în cei 13 ani anterior consideraţi, iar în următorii doi ani li s-au 
mai adăugat 12,1%. 

În anii 1989, 1991 şi 1994 fluxurile de emigraţie au fost compuse în mai 
mare măsură din persoane tinere faţă de cele din ceilalţi ani ai intervalului ana-
lizat. În ultimii doi ani vârsta medie şi mediană a emigraţiei româneşti a scăzut. 
Aceasta ar putea marca un moment de cotitură în emigraţia românească: pă-
răsesc ţara din ce în ce mai mulţi tineri. 

 Emigranţii români au vârsta medie situată între limitele de vârstă ale po-
pulaţiei active şi sub vârsta medie şi mediană a acesteia. Persoanele care 
emigrează sunt, deci, în majoritate persoane active care şi-au terminat studiile 
şi au dobândit şi o experienţă profesională. 

Structura emigranţilor, după nivelul studiilor absolvite, evidenţiază o pon-
dere mare a celor care au studii liceale, postliceale şi superioare (tabelul nr. 
II.10).  

Ponderea emigranţilor calificaţi a fost de 43% între 1977 şi 1989 şi 
43,6% între 1990 – 1995. În ultimii doi ani, numărul emigranţilor cu studii supe-
rioare reprezintă 36,2% din numărul celor cu aceeaşi pregătire, emigraţi în şa-
se ani anteriori, iar a celor cu studii superioare, liceale şi postliceale, luaţi îm-
preună, mai mult de un sfert (28,6%) din numărul corespunzător al emigranţilor 
din perioada anterioară a tranziţiei. 
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Tabelul nr. II.10 
Structura emigranţilor după nivelul studiilor absolvite  

în perioadele 1977 – 1989 şi 1990 – 1997,  %- 
 1977 – 1989 1990 – 1995 1996-1997 

Total 100,0 100,0 100,0 

Învăţământ superior 12,0 8,6 17,6 

Învăţământ liceal şi postliceal 20,7 23,1 33,5 
Învăţământ profesional şi tehnic 10,3 12,0 9,1 

Învăţământ primar şi gimnazial 56,1 52,2 23,7 

Alte situaţii 11,2 16,1 16,1 

Calculat după Anuarul demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 514. 

 
În structura profesională, ponderea principală o deţineau, până în 1995, 

emigranţii din categoria alte profesii (tabelul nr. II.11). 
 

Tabelul nr. II.11 
Structura profesională a emigranţilor între 1977 – 1989; 

1990 – 1995 şi 1996-1997, %- 
 1977 – 1989 1990 – 1995 1996-1997 

Total 100,0 100,0 100,0 
Ingineri şi arhitecţi 4,5 4,4 37,5 
Medici, farmacişti 1,8 1,1 39,0 
Profesori 2,7 1,9 7,0 
Economişti 0,5 0,9 2,9 
Artişti – muzicieni 0,5 0,4 1,2 
Tehnicieni, maiştri 3,6 2,7 3,1 
Alte profesii 86,4 88,6 7,2 

Calculat după Anuarul demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 514. 
 

În ultimii doi ani, medici şi farmacişti, ingineri şi arhitecţi compun în mod 
covârşitor emigraţia română înregistrată, 76,5%, în timp ce ponderea emi-
granţilor din categoria alte profesii (muncitori, etc.) a scăzut de peste 12 ori faţă 
de perioada antedecembristă şi primii şase ani posteriori acesteia. 

Creşterea ponderii emigranţilor tineri şi a celor cu studii superioare ar 
putea indica o caracteristică îngrijorătoare pentru o parte din cei ce urmează 
învăţământul superior în România: pregătirea universitară constituie o preetapă 
de instruire profesională pentru locuri de  muncă bine plătite în ţările 
dezvoltate. Emigraţia are efecte negative pe termen scurt şi lung amplificate de 
faptul că din emigraţie fac parte absolvenţi ai învăţământului tehnic superior şi 
mediu. Realizările din domeniul tehnicii se constituie în impulsuri benefice 
pentru întreaga economie. Pe termen lung, se pierde partea capitalului uman 
câştigată prin experienţa profesională a generaţiilor anterioare şi transmisă 
noilor generaţii. Înlocuirea celor plecaţi nu se poate realiza imediat şi efectul 
negativ al ruperii lanţului transmiterii cunoştinţelor profesionale se va propaga 
în timp şi cu întârzieri în latura creativ-productivă a forţei de muncă. 
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Emigrarea afectează negativ însăşi evoluţia sistemului demografic prin 
distorsiunile produse în structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe. 

Având o determinare complexă, internă şi externă, soldul migraţiei 
externe a fost considerat în scădere până în 2010 şi nul după aceea, în 
proiectările ONU şi V. Gheţău în variantele de creştere şi echilibru şi constantă 
în varianta de reper şi în variantele de proiectare ale  CNS. 

II.7. Evoluţia numărului populaţiei 

Rezultatele ultimelor şase recensăminte au reliefat o tendinţă de creştere 
a numărului populaţiei. Ca o consecinţă a sporului natural pozitiv cu valori 
variabile, rata medie anuală a creşterii populaţiei a oscilat de la un 
recensământ la altul (tabelul nr. II.12). 

Tabelul nr. II.12 
Populaţia României înregistrată la recensămintele  

din perioada 1930 – 1992 
 

Indicatori 1930 1948 1956 1966 1977 1992 

Populaţia  – pers. - 14280729 15872624 17489450 19103163 21559910 22810035 

Rata medie anuală 
de creştere -%- 

 
... 

 
1,03 

 
1,18 

 
0,87 

 
1,18 

 
0,38 

Sursa şi calcule după Anuarul demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 5. 
  

Începând din 1990, populaţia României a scăzut cu un ritm mediu anual 
de 0,41% (tabelul nr. II.13). 

Scăderea cea mai mare s-a înregistrat în 1992, iar în 1995 şi 1996 rata 
medie anuală de scădere a populaţiei României a avut o valoare de două ori, 
respectiv de trei ori mai mare decât cea înregistrată în 1994. În primii doi ani 
scăderea s-a datorat soldului negativ al migraţiei externe, iar, din 1992, şi 
sporului natural negativ. Din 1994 soldul natural negativ a depăşit în intensitate 
soldul migrator extern. 

 
Tabelul nr. II.13 

Populaţia în perioada 1991 – 1997 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Populaţia  -mii pers.- 23185,1 22789,0 22755,3 22730,6 22680,9 22607,6 22545,9 

Rata medie anuală 

de scădere - % - 

 

-0,9 

 

-1,71 

 

-0,15 

 

-0,11 

 

-0,22 

 

-0,16 

 

-0,27 

Sold migraţie externă 

-mii pers.- 

 

-23,9 

 

-29,4 

 

-17,2 

 

-16,2 

 

-21,2 

 

-19,5 

 

-13,3 

Rata migraţiei 
externe – % - 

 
-1,0 

 
-1,3 

 
-0,7 

 
-0,7 

 
-0,9 

 
-0,8 

 
-0,6 

Sursa şi calcule după  Statistica socială. Culegere de date, CNS, Bucureşti, 1996, p.21; 
Anuarul statistic al României 1997, CNS, Bucureşti, 1998, p.64 şi Populaţia României 
pe sexe, vârste şi judeţe la 1 iulie 1997, CNS, Bucureşti, 1998. 
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Creşterea mortalităţii, scăderea natalităţii şi mai ales sporul natural 
negativ nu sunt fenomene noi pentru unele ţări în tranziţie din centrul şi estul 
Europei. Intensitatea actuală a acestor fenomene şi spaţiul lor de desfăşurare 
(fostele ţări socialiste, inclusiv cele din landurile ce compuneau fosta R.D. 
Germană, şi exclusiv cele ce compuneau fosta R.F. Germană) circumscriu o 
arie de criză marcată de complexe evoluţii economice, sociale şi politice. 

Şocul trecerii de la o societate condusă centralizat şi planificat spre una 
bazată pe regulile economiei de piaţă, în ciuda opţiunii aproape unanime, este, 
se pare, mai mare decât s-a imaginat. Rigorile noii societăţi sunt mai mari faţă 
de individ şi societate (altfel proclamate şi în vechea orânduire), iar 
organizarea instituţională şi răspunsul adecvat al societăţii se formează lent. 
Adaptarea şi integrarea trebuie să o facă toţi indivizii indiferent de vârstă. 
Capacitatea de adaptare scade, însă, cu vârsta.  

Plasarea aproape instantanee a indivizilor într-un mediu abrupt schimbat 
este explicaţia ades încercată a crizei demografice declanşată în ţările 
europene ex-socialiste odată cu tranziţia spre economia de piaţă. Se consideră 
că sistemul demografic a răspuns, prin variabilele sale, rapid la o situaţie de 
criză politico-socioeconomică specifică din punct de vedere al caracteristicilor. 

Revenirea sistemului demografic din starea de criză este imprevizibilă. 
Natalitatea dă semne de revenire. În privinţa mortalităţii lucrurile sunt mai 
complicate pentru că vectorul de influenţă combină mai mulţi factori a căror 
îndepărtare nu se întrevede încă (consumul scade, numărul cazurilor de noi 
îmbolnăviri cu paraziţi şi boli transmisibile se menţine la nivel ridicat sau 
creşte). În variantele de proiectare se adoptă ipoteze mai optimiste 
(mortalitatea va fi constantă sau în scădere), dar ele exprimă o evoluţie ce ar 
trebui să se realizeze pentru că acest cost social nu poate fi acceptat. 

Evoluţia numărului populaţiei României este determinată în principal de 
evoluţia fertilităţii. Fiind un obiectiv al dezvoltării economice, mortalitatea nu 
poate fi considerată decât în scădere, sau cel mult, staţionară. 

Rezultatul ipotezelor folosite în proiectare este pentru anul 2020, an 
pentru care există prognoze în toate variantele, o populaţie de 23,5 milioane de 
persoane, 22,3 milioane sau 21,3 milioane potrivit variantelor cele mai 
optimiste ale proiectărilor estimate de V. Gheţău şi respectiv ONU şi CNS 
(tabelul nr. II.14). 

 
Tabelul nr. II.14 

Numărul populaţiei României  
în proiectările demografice 

- mil pers. - 

Proiectarea Varianta 2000 2005 2010 2015 2020 2030 2040 2050 

ONU superioară 22,6 22,5 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2 22,4 

 medie 20,5 22,2 22,0 21,8 21,4 20,7 19,9 19,0 

 constantă 22,6 22,4 22,2 21,9 21,6 20,7 19,4 18,0 

 inferioară 22,5 22,2 21,8 21,4 20,9 19,7 18,2 16,4 

V. Gheţău creştere 22,4 22,5 22,9 23,3 23,5 24,2 25,1 25,6 

 echilibru 22,4 22,4 22,7 23,9 23,0 23,3 23,5 23,4 
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Proiectarea Varianta 2000 2005 2010 2015 2020 2030 2040 2050 

 reper 22,3 21,9 21,3 20,6 19,8 17,9 15,8 13,4 

CNS optimistă 22,3 22,0 21,8 21,5 21,3 ... ... ... 

 pesimistă 22,3 21,7 21,0 20,2 19,2 ... ... ... 

 constantă 22,3 21,8 21,2 20,5 19,7 ... ... ... 

Sursa: World Population Prospects. The 1996 Revision Anex II & III, U.N., Department for 
Economic and Social Information and Policy Analysis, Population Division, New 
York, 24 Oct. 1996, p. 350 -351; Vasile Gheţău: Dincolo de prognoza demografică, 
revista Academica, Anul VII, nr. 12 (84), octombrie 1997 şi Proiectarea populaţiei 
României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, iulie 1997. 

 

Reprezentarea grafică a evoluţiilor probabile ale numărului populaţiei 
României evidenţiază diferenţele proiectărilor populaţiei în ceea ce priveşte 
ecartul dintre varianta maximă şi minimă a fiecărei proiectări (graficul nr. II.9). 

 
Graficul nr. II.9 

Evoluţia probabilă a populaţiei României 

a) Proiectarea CNS 

 

b) Proiectarea V. Gheţău 

 
c) Proiectarea ONU 

 
 

În varianta superioară a proiectării ONU, numărul populaţiei se va 

menţine relativ constant ca rezultat al unei fertilităţii în creştere şi al unei 

mortalităţi în scădere în rate aproximativ egale în fiecare interval al orizon-
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tului de proiectare. Ipotezele variantelor inferioară, medie şi constantă au 

fost infirmate de evoluţia ulterioară anului 1994. Prin urmare evoluţia numă-

rului populaţiei conform acestor ipoteze este improbabilă. 

Variantele de creştere şi echilibru din proiectarea profesorului V. 

Gheţău previzionează o creştere a populaţiei faţă de anul de bază, evoluţie 

infirmată de realitate.  Varianta de reper este – cu o mică diferenţă dată de 

a doua zecimală a fertilităţii – varianta constantă a proiectării CNS. 

Scăderea populaţiei este prognozată în toate variantele proiectării 

CNS, indiferent de gradul de optimism . Varianta optimistă pare să indice o 

stabilizare a populaţiei după câteva decenii de scădere cu un ritm mediu pe 

cincinal ce alternează de la 0,3% la 0,2% după anul 2000 (tabelul nr. II.15). 
 

Tabelul nr. II.15 
Rate de creştere a populaţiei României 

a) Proiectarea ONU  

- % - 
Varianta 1995 - 

 2000 
2000 –  
2005 

2005 –  
2010 

2010 – 
2015 

2015 – 
2020 

2020 – 
2030 

2030 – 
2040 

2040 – 
2050 

Superioară - 0,09 - 0,09 - 0,04 0,045 - 0,09 - 0,04 0 0,09 

Medie - 2,0 +1,6 0 - 0,4 - 0,4 - 0,3 - 0,4 - 0,5 

Constantă  - 0,09 - 0,2 - 0,2 - 0,3 - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,7 

Inferioară - 0,2 - 0,2 - 0,4 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1,0 

b) Proiectarea V. Gheţău 

Varianta 1995 - 
 2000 

2000 –  
2005 

2005 –  
2010 

2010 – 
2015 

2015 – 
2020 

2020 – 
2030 

2030 – 
2040 

2040 – 
2050 

Creştere - 0,3 + 0,09 0,4 0,3 0,2 + 0,3 0,4 0,2 

Echilibru - 0,3 0 0,3 0,2 0,9 0,1 0,8 - 0,04 

Reper - 0,4 - 0,4 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 

b) Proiectarea CNS 

Varianta 1995 - 
 2000 

2000 –  
2005 

2005 –  
2010 

2010 – 2015 2015 – 2020 

Optimistă - 0,4 - 0,3 - 0,2 - 0,3 - 0,2 

Pesimistă  - 0,4 - 0,5 - 0,7 - 0,8 - 1,0 

Constantă - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 
Sursa: World Population Prospects. The 1996 Revision Anex II & III, U.N., Department for 

Economic and Social Information and Policy Analysis, Population Division, New 
York, 24 Oct. 1996, p. 350 -351; Vasile Gheţău: Dincolo de prognoza demografică, 
revista Academica, Anul VII, nr. 12 (84), octombrie 1997 şi Proiectarea populaţiei 
României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, iulie 1997. 

                                                        
 Ca urmare a unei evoluţii mai bune a mortalităţii, care înregistrează o scădere lentă din 

1977, numărul populaţiei a fost mai mare în 2000 decât cel previzionat de INS cu cca 150 
de mii de persoane. 
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Conform celorlalte două variante de proiectare a CNS, populaţia Româ-
niei va continua să scadă într-un ritm din ce în ce mai mare. Creşterea uşoară 
a natalităţii în 1997 ar putea fi considerată o infirmare a ipotezelor care au stat 
la baza celor două variante. E posibil, deci, ca evoluţia populaţiei să confirme 
ipotezele variantei optimiste a proiectării CNS. Varianta pesimistă, cu ritmuri 
mai mari de scădere a populaţiei decât varianta constantă, prognozează nive-
luri ale populaţiei cu o probabilitate mai mare de a nu fi atinse. 

Prin urmare, pentru scopurile analizei, pot fi reţinute două variante de 
scădere a populaţiei, ambele din proiectarea CNS: a) varianta optimistă, cu o 
probabilitate mai mare de realizare şi b) varianta constantă, ca reper al unei 
evoluţii descrescătoare a numărului populaţiei cu un ritm din ce în ce mai mare. 
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Capitolul III 
 Evoluţia structurii sistemului demografic în România 

 

 

Ceea ce caracterizează o populaţie în diferite momente în timp este 
structura sa demografică şi socioeconomică. 

Populaţia, în ansamblu, se compune din subsisteme care se constituie 
pe baza caracteristicilor demografice (structura demografică) ale populaţiei sau 
a celor rezultate din intersecţia sistemului demografic cu alte sisteme din sis-
temul general al unei economii. Din intersecţia sistemului demografic cu cel 
socioeconomic rezultă structura socioeconomică. 

Structura pe vârste şi sexe şi cea socioeconomică prezintă interes din 
punct de vedere economic. Configuraţia acestor structuri, ca şi ale altora (de 
exemplu, repartizarea teritorială), pot să favorizeze sau nu evoluţia procesului 
dezvoltării economice. 

III.1. Structura demografică a populaţiei 

Ca urmare a evoluţiei natalităţii şi mortalităţii, structura pe vârste a popu-
laţiei s-a schimbat. 

La recensământul efectuat în anul 1930, populaţia României avea 

încă caracteristicile unei populaţii tinere. Vârsta medie a populaţiei era de 

26,57 ani şi jumătate din populaţie era sub 22,73 ani, iar trei sferturi din po-

pulaţie sub 39,41 ani (tabelul nr. III.1). 

 
Tabelul nr. III.1 

Evoluţia valorilor momentelor centrale pentru populaţia României 
- ani - 

 Recensămintele din: Populaţia medie în: 

 1930 1956 1977 1992 1996 1997 2000 2005 2010 2015 2020 

Vârsta 26,57 30,45 33,14 35,25 36,20 36,4 a) 37,1 38,2 39,1 39,9 40,61 

medie       b) 36,5 34,9 39,0 40,7 41,13 

Vârsta 22,73 27,42 30,52 33,37 34,15 34,28 a) 34,4 36,1 37,7 39,4 41,1 

medi-
ană 

      b) 34,4 36,0 37,7 39,4 41,4 

a) varianta optimistă a proiectării CNS; 
b) varianta constantă a proiectării CNS. 
Calculat după Anuarul demografic al României, CNS, Bucureşti 1996, p.6-7; Populatia Ro-
mâniei pe vârste, sexe şi medii la 1 iulie 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti şi Proiectarea popu-
laţiei României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, iulie 1997. 
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Cu fiecare recensământ ulterior celui din 1930, populaţia României 

s-a îndepărtat tot mai mult de structura pe vârste caracteristică unei popu-

laţii tinere. Dacă în 1930 primul sfert din populaţie se afla sub 9,61 ani, în 

1992 limita superioară a acestuia era 16,53 ani, iar în numai 5 ani (până în 

1997) această limită a mai crescut cu 1,84 ani şi procesul de îmbătrânire 

demografică continuă. 

Anul 2020 pare a fi un moment de cotitură. În cazul variantei opti-

miste, procesul de îmbătrânire demografică, mai accentuat decât în varian-

ta constantă, se va încetini după această dată. În varianta constantă, evo-

luţia va fi inversă: îmbătrânirea demografică se va accelera după 2020. 

Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă s-a modificat în sensul 

creşterii ponderii populaţiei din grupele de vârstă 15-59 ani şi în special din 

grupele de vârstă de 60 ani şi peste şi a scăderii ponderii populaţiei între 

0 şi 14 ani (tabelul nr. III.2). 

 
Tabelul nr. III. 2 

Evoluţia structurii populaţiei pe grupe mari de vârstă 
- % - 

 Recensămintele din: Populaţia medie în: 

 1930 1956 1977 1992 1996 1997 2000 2005 2010 2015 2020 

Total 100 100 100 100 100 100 a) 100 100 100 100 100 

       b) 100 100 100 100 100 

0-14  33,5 27,5 25,7 22,4 19,9 19,4 a) 18,3 16,2 15,9 16,3 16,7 

ani       b) 18,3 16,0 15,3 14,9 14,0 

15-59  59,1 62,6 60,5 61,0 62,4 62,6 a) 63,1 65,1 64,7 62,7 61,0 

ani       b) 63,1 65,5 65,7 64,7 64,3 

60 si  7,4 9,9 13,8 16,6 17,7 18,0 a) 18,6 18,7 19,4 21,0 22,3 

peste       b) 18,6 18,5 19,0 20,4 21,7 

a) Varianta optimistă a proiectării CNS. 
b) Varianta constantă a proiectării CNS. 
Calculat după Anuarul demografic al României 1996, CNS, Bucureşti, p. 6-7, Populaţia Ro-
mâniei pe vârste, sexe şi medii la 1 iulie 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti şi Proiectarea popu-
laţiei României până în 2020, CNS, Bucureşti, iulie 1997. 

 

În varianta constantă de proiectare ponderea populaţiei în vârstă de 

0-4 ani va scădea în tot orizontul de prognoză, concomitent cu creşterea 

                                                        
 Structura reală a populaţiei României în 2000 a confirmat în mare parte previziunile INS: -

0,2 puncte procentuale (pp) este diferenţa dintre ponderea populaţiei în vârstă de 60 de 
ani şi peste previzionată faţă de cea realizată care se regăseşte la ponderea populaţiei în 
vârstă de 15-59 ani. În consecinţă valoarea raportului de dependenţă a fost în 2000 de 
46,1 persoane tinere şi vârstnice ce revin la o persoană de vârstă activă în loc de 58,4 cât 
a fost previzionat, iar a raportului bătrâni/copii de 103 faţă de previziunea de 101,7. 

    Procesul de îmbătrânire demografică s-a desfăşurat ceva mai rapid decât se anticipase. 
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ponderii populaţiei vârstnice. Din anul 2015, creşterea ponderii populaţiei 

vârstnice se va face şi în dauna celei în vârstă de 15-59 ani. 

Ponderea populaţiei în vârstă de 0-14 ani începe să crească după 

2010, dar a populaţiei în vârstă de 15-59 ani începe să scadă după 2005, 

în varianta optimistă. Ponderea populaţiei în vârstă de peste 60 ani va 

creşte în ambele variante (mai repede, în varianta constantă). 
Valoarea raportului bătrâni – copii (tabelul nr. III. 3) era încă din 1930 

aproape de 15%. După această dată valoarea raportului în cele două variante 
a crescut de peste 4 ori (4,37 respectiv 4,23 ori). 

 

Tabelul nr. III. 3 
Evoluţia valorilor raportului de dependenţă 

şi ale raportului batrâni/copii 
-%- 

 Recensămintele din: Populaţia medie în: 

 1930 1956 1977 1992 1996 1997 2000 2005 2010 2015 2020 

Raportul de 
dependenţă 
(P 0-14 ani+ 

 
 
 

69,2 

 
 
 

59,9 

 
 
 

65,3 

 
 
 

63,9 

 
 
 

60,3 

 
 
 

59,9 

 
 
 

a) 58,5 

 
 
 

51,4 

 
 
 

54,5 

 
 
 

59,9 

 
 
 

60,5 

P 60 şi 
peste)/ P 15-
59 ani 

       
 

b) 58,4 

 
 

52,7 

 
 

52,2 

 
 

54,5 

 
 

55,4 

Raportul 
bătrâni/ copii 

 
 

22,0 

 
 

36,0 

 
 

53,5 

 
 

74,0 

 
 

89,1 

 
 

93,0 

 
 

a) 101,7 

 
 

115,4 

 
 

122,1 

 
 

128,2 

 
 

133,9 

P60 şi 
peste/ P 
0-14 ani 

       
 

b) 101,4 

 
 

115,2 

 
 

124,2 

 
 

136,9 

 
 

154,4 

a) Varianta optimistă a proiectării CNS. 
b) Varianta constantă a proiectării CNS. 
Calculat după Anuarul demografic al României 1996, CNS, Bucureşti, p. 6-7, Populaţia Ro-
mâniei pe vârste, sexe şi medii la 1 iulie 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti şi Proiectarea popu-
laţiei României până în 2020, CNS, Bucureşti, iulie 1997. 

 

Valoarea cea mai mare a raportului de dependenţă se înregistra în 1930: 
692 de persoane sub şi peste limita de vârsta activă (din care un sfert erau 
copii) erau suportate de 1000 persoane în vârstă de muncă. După această 
dată, deşi valoarea raportului de dependenţă a scăzut, ponderea copiilor în 
numărul persoanelor “suportate” s-a redus şi a crescut cea a persoanelor 
pensionate sau pensionabile care reprezintă o povară mult mai mare pentru 
persoanele în vârstă de muncă. Ponderea acestora a crescut, comparativ cu 
cea a “bătrânilor”, mult mai puţin în perioada analizată. 

Pentru perioada de prognoză valoarea raportului de dependenţă are 
aceeaşi evoluţie cu cea a grupelor mari de vârstă. În varianta optimistă va 
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continua să scadă până în 2005. Creşterea ulterioară se datorează în mare 
parte creşterii numărului vârstnicilor. În varianta constantă, valoarea raportului 
de dependentă va începe să crească cu o întârziere de 5 ani, iar creşterea va fi 
mult mai moderată decât în varianta optimistă. Ea se va datora în întregime 
creşterii numărului vârstnicilor. 

Piramida vârstelor populaţiei (graficul nr. III. 1) arată sugestiv “fazele” 
evoluţiei populaţiei României şi ale fenomenului de îmbătrânire demografică. 

Graficul nr. III. 1 
Piramida vârstelor populaţiei la 1 iulie 1997 
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 Din ce în ce mai mult graficul piramidei vârstelor trece de la forma 
piramidală spre o formă de piramidă inversată, deşi în cazul României ea nu 
este încă foarte conturată. 

Tranziţia demografică de la niveluri ridicate la cele joase ale natalităţii şi 
ale mortalităţii este, deci, însoţită de tranziţia de la o structură pe vârste tânără 
la una îmbătrânită şi de modificarea structurii populaţiei active (ultima şi sub 
influenţa majoră a migraţiei). 

La sfârşitul orizontului de prognoză, graficul piramidei vârstelor va avea o 
formă mai evidentă de piramidă inversată atât în varianta optimistă cât mai 
ales în varianta constantă de proiectare a populaţiei (graficul nr. III.2). 
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Graficul nr. III.2 
Piramida vârstelor populaţiei în anul 2020 

a) varianta optimistă  
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b) varianta constantă  
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III. 2. Gospodăria şi familia  

Structura gospodăriilor, după numărul de persoane şi grupa de vârstă a 
membrilor lor este un factor determinant al consumului, gospodăria fiind 
purtătoarea modelului de consum în societate. 

Cei 22.581.862 de locuitori ai României, la 1 ianuarie 1997, se repartizau 
pe 7520 mii de gospodării. 

Sub acţiunea factorilor psihologici şi socioeconomici şi gospodăria şi 
familia au evoluat din punct de vedere al numărului şi al structurii. Factorii de 
natura menţionată au acţionat în sensul creşterii numărului gospodăriilor (cu 
80%) în intervalul analizat, ca o consecinţa a fenomenului de nuclearizare a 
familiei şi a reducerii semnificative a mărimii medii a unei gospodării (tabelul nr. 
III. 4) 

Tabelul nr. III. 4 
Evoluţia gospodăriilor după numărul persoanelor ce o compun la re-

censămintele din perioada 1930-1992 şi la 1 ianuarie 1997 
 

 1930 1948 1966 1977 1992 1997 

Gospodării – total – mii - 3305,5 4215,7 5954,6 6667,2 7288,7 7520,0 

 1 persoană 5,6 8,5 14,2 13,5 17,1 17,4 

Structura 2 persoane 16,1 20,6 23,4 24,7 25,8 26,1 

gospodăriilor 3 persoane 18,8 21,6 23,4 22,0 21,0 21,0 

-%- 4 persoane 18,5 18,6 19,9 19,6 19,1 18,8 

 5 persoane şi 
peste 

41,0 30,7 19,1 19,8 17,0 16,7 

Mărimea medie a unei 
gospodării  
- pers. - 

4,3 3,8 3,2 3,2 3,1 2,95 

Sursa: Proiectarea gospodăriilor după numărul de persoane în perioada 1992-2005, CNS, 
Bucureşti, dec. 1995 şi Veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei (AIG), 
nr. 1/1998, CNS, Bucureşti. 

 
Creşterea proporţiei gospodăriilor de o singură persoană (în special 

după 1996), scăderea numărului mediu de copii pe o gospodărie (1,35 copii în 
1992 faţă de 1,41 copii în 1977), creşterea numărului gospodăriilor fără copii 
(mai mult de un sfert din totalul gospodăriilor în 1992 şi 1997) şi creşterea 
numărului gospodăriilor formate dintr-un nucleu familial au constituit 
modalităţile de reducere a dimensiunii medii a unei gospodării. Gospodăria 
familială este tipul preponderent de gospodărie. Într-un singur an, 1996 faţă de 
1995, mărimea medie a unei gospodării s-a redus cu 2,2%; intensitate mult mai 
mare faţă de  reducerea cu 3,1% între 1977 şi 1992. 

Mărimea medie a unei gospodării s-a redus continuu. De la prepon-
derenţa familiilor compuse din cinci persoane şi peste, înaintea ultimului război 
mondial, s-a ajuns la preponderenţa familiilor formate din două persoane. 
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Comportamentul demografic al femeilor (cuplurilor) în favoarea unei 
mărimi reduse a familiei a fost generat şi s-a format sub influenţa schimbării 
considerabile a structurii profesionale şi sociale a populaţiei. 

Cu un număr mai mic de locuitori şi o proporţie mai mică a celor aflaţi la 
vârste nupţiabile, numărul familiilor va fi mai mic în viitor, chiar dacă fenomenul 
de denuclearizare se va accentua. 

Preponderenţa gospodăriilor cu număr mic de persoane în total 
favorizează creşterea consumului. 

III.3. Structura populaţiei după caracteristici socioeconomice 

III.3.1. Structura populaţiei după nivelul de instruire 

Structura populaţiei României, după nivelul de instruire, evidenţiază o 
ridicare continuă a acestuia în acelaşi timp cu diversificarea şi modificarea 
formelor de învăţământ cuprinse în cele trei niveluri de instruire: primar, 
secundar şi superior

1)
.  

De la recensământul din 1966 nu au mai fost evidenţiaţi neştiutori de 
carte iar ponderea persoanelor cuprinse în cele trei niveluri de instruire s-a 
modificat, din 1956, în favoarea ultimelor două (tabelul nr. III. 5) astfel că la 
rencesământul din 1992 peste o cincime din populaţia în vârstă de 12 ani şi 
peste era absolventă a învăţământului secundar (licee real-umaniste şi de 
specialitate, şcoli tehnice de specializare postliceală şi de maiştri). 

 
Tabelul nr. III.5 

Structura populaţiei de 12 ani şi peste, după nivelul de instruire, 
la rencensămintele din perioada 1956-1992 şi la 01.01.1996 

-% - 

 1956 1966 1977 1992 1996 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Superior 1,6 2,1 3,6 5,1 5,6 

Secundar 4,7 6,7 10,6 20,4 22,9 

Primar 82,9 91,2 85,8 74,5 71,5 

Neştiutori de carte 10,8 - - - - 

Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 62-63 şi Statistica 
socială. Culegere de date, CNS, Bucureşti, 1996, p.163. 

 
Mai mult de un sfert din populaţia în vârstă de 12 ani şi peste era 

absolventă a învăţământului secundar şi superior faţă de numai 6,3% în 1956 
sau 14,2% în 1977. Între 1977 şi 1992 populaţia absolventă a nivelurilor 
superior şi secundar de învăţământ aproape s-a dublat şi este în creştere în 
defavoarea nivelului primar. 

                                                        
1)

 Formele de învăţământ cuprinse în cele trei niveluri de instruire sunt evidenţiate în anexa 
nr. 1. 



 

 

 

192 

În anii tranziţiei rata de înmatriculare şcolară în învăţământul secundar a 
scăzut de la 90,7% în 1990 la 63,7% în 1993. Până în 1997 a crescut numai cu 
5 p.p. Un sfert din tinerii între 15-18 ani ies anual din sistemul de învăţământ. 

Se constată şi o regresie a serviciilor de învăţământ în sensul inegalităţii 
şanselor copiilor proveniţi din medii de rezidenţă diferite. Asociată şi cu creşte-
rea cheltuielilor gospodăriilor pentru susţinerea copiilor în şcoli, aceasta duce 
la o polarizare a populaţiei din punct de vedere al instruirii. Deja, în 1997, 61% 
din totalul persoanelor de peste 24 de ani erau absolvenţi ai unei forme de în-
văţământ inferior şi numai 35% erau absolvenţi de liceu, şcoli postliceale sau 
universităţi. 

III.3.2. Principalele grupe funcţionale 

Din intersecţia sistemului economic cu cel demografic rezultă populaţia 
activă şi cea inactivă. Populaţia activă este o categorie foarte importantă în 
desfăşurarea vieţii economice şi sociale. Ea intră în mecanismul compl icat al 
pieţei muncii influenţând şi fiind la rândul ei influenţată de cererea de forţă de 
muncă. Din potrivirea şi nepotrivirea celor două laturi – ofertă şi cerere de forţă 
de muncă – rezultă populaţia ocupată şi cea neocupată (şomajul). 

Populaţia ocupată este rezultanta întâlnirii în aceeaşi perioadă de timp şi 
la niveluri complementare a unor calităţi determinate istoric: pe de o parte din 
punct de vedere social – atitudini, calificare etc. – şi pe de altă parte tehnico-
economice – nivelul tehnologic, managementul economic etc. Aceste calităţi, 
modelate într-o lungă perioadă de timp, se întâlnesc, la un moment dat din 
evoluţia lor – prin intermediul pieţei muncii – pentru a satisface necesităţile de 
consum ale momentului, continuând să modeleze existenţa umană. 

Prin caracteristicile lui, sistemului economic şi social influenţează major 
aspectele vieţii sociale, în special prin veniturile rezultate din mecanismul pieţei 
muncii, integrat în cel economic general. Piaţa muncii sintetizează, prin 
caracteristicile ofertei şi ale cererii, aspectele de pe celelalte pieţe din sistemul 
economic şi prin aceasta influenţează toate veniturile populaţiei, chiar dacă nu 
toate rezultă direct din funcţionarea pieţei muncii. 

Din aceste consideraţii asupra structurii socioeconomice rezultă impor-
tanţa pe care o prezintă caracteristicile şi raportul dintre populaţia activă şi cea 
inactivă, la un moment dat, în desfăşurarea şi evoluţia vieţii social-economice. 

III.3.2.1. Resursele de muncă 

Resursele de muncă cuprind persoanele de vârstă între limitele 
prevăzute de legislaţia muncii (16-54 de ani pentru femei şi 16-59 de ani pentru 
bărbaţi) inclusiv persoanele active economic cu vârste cuprinse în afara 
acestor limite de vârstă. Ele s-au redus ca pondere în populaţia totală de la 
63,8% la recensamântul din 1966 la 60,6% la cel din 1977 şi a ajuns la 58,7% 
la cel din 1992. Această dinamică este rezultatul evoluţiei sporului natural al 
populaţiei în vârstă de muncă şi al atitudinii faţă de viaţa activă. 
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Nivelul şi intensitatea fenomenelor demografice (natalitate, mortalitate, 
migraţie) influenţează nivelul şi structura resurselor de muncă cu un decalaj 
determinat de vârsta legală de intrare în activitate şi/sau de momentul 
producerii evenimentului. 

Principala contribuţie la creşterea resurselor de muncă a avut-o 
populaţia în vârstă de muncă (tabelul nr. III.6). 

 
Tabelul nr. III.6 

Evoluţia resurselor de muncă pe grupe mari de vârstă  
şi a gradului de utilizare a acestora 

- mii pers - 

Grupa de vârstă Rencensămintele din:   

- ani - 1996 1997 1992 1996 1997 

Total din care 12688,1 13590,0 14239,7 15467,6 15530,3 

15-24 2875,0 3468,8 3968,0 3797,0 3782,0 

25-34 3120,7 2871,7 2801,9 3219,7 3247,4 

34-49 3693,9 4490,0 4414,3 4672,9 4675,0 

50-64 2561,8 2450,5 2916,4 2878,3 2874,4 

65 peste 436,7 309,9 139,1 899,7 951,5 

Rata de activit.*) 85,0 82,6 78,2 75,8 75,7 

*) Procentul populaţiei active în resursele de muncă. 
Calculat după Rencensămintele populaţiei şi Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării 
(AMIGO) Anii 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, iulie 1997 şi iunie 1998, p. 29, respectiv p. 37. 

 

Creşterea duratei perioadei de şcolarizare în deceniul 1966-1977 a re-
dus substanţial resursele de muncă în vârsta până la 16 ani: de 4,5 ori pentru 
sexul masculin şi de 6,0 ori la sexul feminin. Ieşirea din ciclul de învăţământ în 
ritmul firesc generaţiilor a făcut ca la resursele de muncă de peste 15 ani, la 
recensământul din 1992, să se înregistreze o creştere de 2,2 ori la bărbaţi şi de 
1,6 ori la femei. 

Beneficiară a legislaţiei de protecţie socială, populaţia peste limita de 
vârstă activă şi-a redus progresiv participarea la viaţa economică: de 2,8 ori 
bărbaţii şi de 1,8 ori femeile. Această scădere a participării la viaţa economică 
a populaţiei vârstnice a avut loc în condiţiile în care, în cadrul populaţiei totale, 
ea a crescut atât numeric cât şi ca pondere. Ca urmare, ponderea persoanelor 
în vârstă peste limita legală de muncă în cadrul resurselor de muncă masculine 
a scăzut de la 8,4% în 1966 la 2,7% în 1992; iar la populaţia feminină, din ace-
eaşi categorie, ponderea a scăzut de la 11,4% la 5,9%, în aceeaşi perioadă. 

Principala caracteristică a resurselor de muncă în perioada tranziţiei o 
reprezintă creşterea participării la activitatea economică a persoanelor de vâr-
stă peste limita legală de viaţă activă.  

Este semnificativ că din populaţia ocupată în 1996 şi 1997 în vârstă de 
65 de ani şi peste, cca o treime erau angajaţi cu program de lucru parţial (“pro-
gramul a cărui durată prevăzută prin contractul individual de muncă este sem-
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nificativ mai mică decât durata normală – prevăzută prin contractul colectiv de 

muncă” – Ancheta AMIGO 1996)
2). Elasticitatea ocupării, din punct de vedere 

al programului de lucru şi al ocupaţiilor, permite participarea unui număr mai 
mare din populaţia aflată în grupele de vârstă peste limita legală de pensionare 
să participe la viaţa activă. Ele sunt determinate la această atitudine şi de evo-
luţia nivelului pensiei reale în ultimii ani. 

Pentru prima dată, în structura resurselor de muncă, primul loc îl ocupă 
femeile cu 50,4%. Acesta este şi un rezultat al evoluţiei populaţiei feminine, din 
punct de vedere numeric, şi ca pondere, în populaţia totală în vârsta peste limi-
ta legală de pensionare: populaţia feminină este de 1,71 ori mai numeroasă 
decât cea masculină. 

Gradul de utilizare a resurselor de muncă a scăzut de la un recensământ 
la altul şi a continuat şi după ultimul recensământ. 

În perioada 1966-1977 resursele de muncă au crescut cu 7,2%, dar po-
pulaţia activă a crescut cu numai 4,2%. 

În 1977 au fost mai puţini, în medie, cu 44 de persoane active la 1000 de 
persoane resurse de muncă. Fenomenul a continuat apoi mai intens: în 1992 
resursele de muncă erau mai puţine cu 61 de persoane la 1000 de persoane 
resurse de muncă, iar în 1997 cu 126 de persoane; şi aceasta în condiţiile în 
care o proporţie mai mare din populaţia în vârstă peste limita legală de pensio-
nare participa la activitatea economică. Rezultă că nivelul ocupării a scăzut în 
ultimii ani. 

III.3.2.2. Populaţia activă 

III.3.2.2.1. Populaţia activă pe grupe de vârstă 
 După o uşoară creştere până în 1992, numărul populaţiei active a 

scăzut până în 1996 cu 12% (tabelul nr. III.7). În 1997, AMIGO a estimat o 
creştere cu numai 30,1 mii de persoane faţă de estimarea din anul precedent. 

 
Tabelul nr. III.7 

Evoluţia numărului populaţiei active 
- mii pers. - 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Total 10946 10840 11123 11387 11227 11235 10491 10027 11146 

Ocupată 10946 10840 10786 10458 10062 10011 9493 9379 10444 

Şomeri - -     337     929   1165   1224   998   648     702 

Sursa: Anuarul statistic al României 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, p. 141, 156-157 respec-
tiv p. 148-149 şi Buletin statistic trimestrial, nr. 1/1998, CNS, Bucureşti, p. 8 şi p. 12. 
 

                                                        
2)

 Normele metodologice de determinare a populaţiei active, folosite de Anuarul statistic şi 
AMIGO, sunt cuprinse în anexa nr. 2. 
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În 1997 faţă de 1996, ocuparea a crescut cu 11,4%. A crescut în acelaşi 
timp şi numărul şomerilor cu 8,3%. Explicaţia rezidă în diferenţa de metodolo-
gie între cea folosită în AMIGO şi cea folosită în Anuarul statistic.  

Ocuparea şi şomajul sunt două procese complementare: când unul sca-
de celălalt creşte. Şomerii din evidenţa statistică sunt cei înregistraţi la oficiile 
de forţă de muncă şi şomaj. O parte a şomerilor, descurajată să mai caute o 
slujbă, a ieşit din populaţia activă, devenind inactivă. În 1997, 280 mii de per-
soane descurajate erau tineri între 15 şi 24 de ani. 

Sub influenţa acestor factori, structura populaţiei active pe grupe de vâr-
stă a evoluat ca în tabelul nr.III.8. 

 

Tabelul nr. III.8 
Structura populaţiei active  

pe grupe mari de vârstă 
- % - 

Grupa de Recensămintele din: AMIGO 

vârstă -ani- 1966 1977 1992 1996 1997 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

15-24 17,9 19,0 22,6 16,1 15,5 

25-34 26,5 24,0 23,7 23,5 23,4 

35-49 31,1 36,7 36,9 34,7 34,7 

50-64 20,2 17,4 15,5 18,0 18,3 

65 şi peste 4,3 2,9 1,3 7,7 8,1 

Calculat după Recensămintele populaţiei şi Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării 
(AMIGO) Anii 1996 şi 1997, CNS, iulie 1997 şi iunie 1998, p. 29 respectiv p. 37. 

 

Creşterea populaţiei active în 1977 cu 431,3 mii de persoane faţă de 

1966 s-a realizat pe seama generaţiilor numeroase din anii interbelici şi 

postbelici (anii „50). Scăderea populaţiei active în vârstă de 30-34 ani cu 

234,9 mii de persoane în 1977 faţă de numărul celor activi cu numai 10 ani 

în urmă a marcat un aspect deosebit de negativ al evoluţiei structurii pe 

vârste a populaţiei active: populaţia din această grupă de vârstă este una 

dintre cele mai importante din punct de vedere al productivităţii muncii. 

Această scădere se datorează deficitului de naşteri din perioada războiului. 
Concomitent cu creşterea numărului persoanelor active în vârstă de 20-

29 de ani şi 40-54 de ani a avut loc reducerea numărului persoanelor active în 
vârstă de între 55 şi 74 de ani şi creşterea numărului activilor în vârstă de pes-
te 75 de ani. Explicaţia creşterii numărului persoanelor active în vârstă de pes-
te 75 de ani cu 16,8 mii persoane în 1992 faţă de 1977 trebuie căutată în di-
namica anumitor ramuri ale economiei, în special din sectorul terţiar. 

   Creşterile cele mai mari ale populaţiei active în 1992 au avut loc la 
grupele de vârstă tinere, până la 40 de ani, dar populaţia activă totală a scăzut 
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faţă de 1977. Generaţiile foarte numeroase născute în anii 1967-1969 erau în 
1992 în grupa de vârstă de 20-24 de ani. Această grupă, care a crescut nume-
ric cu mai mult de 50% în 1992 faţă de 1966, s-a deplasat în anii următori în 
altă grupă de vârstă; în 1997 se aflau în grupa de vârstă de 30-35 de ani. 

În 1996 şi 1997, se pot observa unele modificări importante în structura 
pe vârste a populaţiei active faţă de 1992: a) creşterea populaţiei active în vâr-
stă de 40-49 de ani faţă de cea de vârstă corespunzătoare în 1992 şi b) creşte-
rea importantă a participării la viaţa activă a populaţiei în vârstă de peste 55 de 
ani şi în special a celor aflaţi la vârste şi mai înaintate (participarea celor în 
vârstă de 60-64 de ani a crescut în ultimii doi ani cu 165,9% şi respectiv 
183,2%, iar a celor de 65 de ani şi peste cu 546% şi respectiv 586,8%). 

În secolul următor, populaţia în vârstă de muncă va fi compusă în cea 
mai mare parte din populaţia în vârstă de 40 de ani şi peste (tabelul nr. III.9). 

 

Tabelul nr. III.9 
Structura populaţiei în vârstă de muncă  

în variantele de prognoză 
- % - 

Grupa de vârstă  – ani - Varianta 2000 2005 2010 2015 2020 

Total optimistă 
constantă 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

15-24 optimistă 
constantă 

25,5 
25,5 

23,1 
23,1 

20,7 
20,8 

17,6 
17,8 

17,3 
17,2 

25-39 optimistă 
constantă 

34,9 
35,0 

38,6 
38,7 

37,8 
37,9 

37,7 
38,0 

34,1 
34,7 

40-59 optimistă 
constantă 

39,6 
39,5 

38,3 
38,2 

41,5 
41,3 

44,7 
44,2 

48,6 
48,1 

Calculat după Proiectarea populaţiei României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, iulie 
1997. 

 

România va avea, deci, o populaţie activă în principal matură şi vârstnică 
care se va caracteriza printr-un grad mai mic de flexibilitate şi iniţiativă. 

Deşi tendinţa generală în perioada 1966-1992 a fost de reducere a ratei 

de activitate
3)

, pentru unele grupe de vârstă acestea au înregistrat creşteri (ta-
belul nr. III.10). 

 

                                                        
 Structura populaţiei în vârstă aptă de muncă în 2000 era aproape identică cu cea previzio-

nată de INS în variantele optimistă şi constantă a proiectării populaţiei: 25,6% populaţie în 
vârstă între 15-24 de ani; 34,9% populaţie în vârstă între 25-39 de ani şi 39,5% populaţie 
în vârstă între 40-59 de ani. 

3)
 Procentul populaţiei active în populaţia totală. 
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Tabelul nr. III.10 
Evoluţia ratelor specifice de activitate 

- % - 

Grupa de vârstă  Recensămintele din:   

- ani - 1966 1977 1992 1966 1997 

Total 54,2 50,0 45,9 51,8 52,2 

15-19 49,6 35,2 37,2 30,7 28,4 

20-24 82,6 81,4 80,9 70,1 68,1 

25-29 87,9 90,1 87,6 84,2 83,6 

30-34 88,4 90,8 89,5 87,9 86,9 

35-39 88,6 90,4 89,7 88,9 88,7 

40-44 87,5 88,8 88,2 87,6 88,0 

45-49 84,8 85,7 83,2 84,4 84,7 

50-54 81,8 78,9 65,5 75,1 75,2 

55-59 73,5 64,1 38,8 56,1 57,7 

60-64 53,8 33,9 16,7 44,2 46,9 

65 şi peste 28,9 13,9   5,5 32,5 33,8 

Calculat după Recensămintele populaţiei şi Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării 
(AMIGO ) Anii 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, iulie 1997 şi iunie 1998, p. 29-30 respectiv p. 
37. 

 

Ratele specifice de activitate sunt mai mari pentru bărbaţi decât pentru 
femei. Pentru ambele sexe, ele au fost mai mici în 1992 faţă de 1966 la toate 
grupele de vârstă cu excepţia bărbaţilor între 14 şi 19 ani şi 20 şi 24 de ani şi a 
femeilor între 14 şi 19 şi între 25 şi 44 de ani. Scăderea cea mai importantă a 
participării la viaţa activă, faţă de 1966, s-a înregistrat la grupele de vârstă ex-
treme: 55-59 de ani şi 60 de ani şi peste la ambele sexe; în 1992 s-a înregistrat 
o creştere cu 1,3 p.p. la bărbaţi şi 0,5 p.p. la femeile în vârstă de 14-19 ani. 
Cea mai ridicată rată de participare s-a înregistrat în 1992 şi 1977 la masculin 
la grupa de vârstă de 30-34 de ani şi în 1996 la 35-39 de ani. La feminin, grupa 
de vârstă cea mai activă a fost întotdeauna cea în vârstă de 35-39 de ani.  

În 1992, deşi populaţia de 50 de ani şi peste a crescut cu aproape 1,2 
milioane, populaţia activă din această grupă s-a redus numeric. Rata specifică 
de activitate era, la ultimul recensământ, mai mică de 4,4 ori la bărbaţi şi de 3,8 
ori la femei faţă de 1966. Scăderea cea mai intensă a avut loc până în 1977, 
dată până la care ea s-a redus de peste 2 ori la bărbaţi şi de 1,8 ori la femei. 
Ratele specifice de activitate la persoanele vârstnice au fost deosebit de ridica-
te în 1996 şi 1997 şi aceasta în special datorită ocupării cu program parţial de 
lucru. 

În 1996 şi 1997, rata de activitate estimată a fost mai mare decât la re-
censământul din 1992 cu 6 p. p. respectiv 6,3 p.p. 

Dacă numărul locurilor de muncă şi raportul ocupare-şomaj se va menţi-
ne constant în orizontul de prognoză la nivelul anului 1997, nivelul ratelor de 
activitate pentru cele două variante de prognoză ar fi: 
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Tabelul nr. III.11 
Evoluţia ratelor de activitate cu număr constant al locurilor de muncă 

- % - 

Varianta de proiectare 2000 2005 2010 2015 2020 

Optimistă 52,7 53,3 54,0 54,6 55,1 

Constantă 52,7 53,8 55,3 57,3 59,7 

Calculat după Proiectarea populaţiei României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, iulie 
1997 şi Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) Anul 1997, CNS, Bucureşti, 
iunie 1998, p. 37. 

 

Nivelurile cele mai mari ale participării populaţiei la viaţa activă s-ar înre-
gistra către sfârşitul orizontului de prognoză pentru că numărul populaţiei este 
în declin. Ratele de activitate nu se vor apropia prea mult de nivelurile cele mai 
mari înregistrate în 1995 în ţări membre ale Uniunii Europene

[182]
: Suedia 

78,2%, Danemarca 77,5%, Olanda 70,1%. Ele se vor situa în apropierea rate-
lor de activitate din acelaşi an din Regatul Unit, 63,2%, Luxemburg, 61,5%, 
Austria 58,6%, Germania 58,5%. Celelalte ţări au rate de activitate mai mici. 

Creşterea ratelor generale de activitate poate fi susţinută, celelalte condi-
ţii fiind constante, de o modificare a structurii pe vârste favorabilă, adică dacă 
are loc o creştere a proporţiei persoanelor în vârste aflate între limitele interva-
lului de viaţă activă. Considerând că ratele de activitate specifice pe vârste se 
vor menţine la nivelul din 1997 pe întregul orizont de prognoză, numărul popu-
laţiei active pe grupe de vârstă va fi conform tabelului nr. III.12. 

În acest caz, structura pe vârste a populaţiei influenţează numărul popu-
laţiei active care poate fi cel mai mare în 2005 după care va începe să scadă 
(tabelul nr. III.13). 

Tabelul nr.III. 12 
Populaţia activă pe grupe de vârstă 

- calculată cu rate specifice de activitate constante - 
 

a) Varianta optimistă 

- mii pers. - 

Grupa de vârstă, ani 2000 2005 2010 2015 2020 

Total 11929,6 12084,4 12077,8 11896,9 11644,3 

15-19 472,5 471,1 359,2 317,7 324,8 

20-24 1312,5 1124,2 1121,7 855,8 757,4 

25-29 1565,6 1591,2 1364,0 1362,3 1039,8 

                                                        
 Ca urmare a confirmării aproape în totalitate a proiectării populaţiei în variantele optimistă 

şi constantă a INS (ipotezele asupra fertilităţii diferă între cele două variante cu 0,01 p.p.), 
populaţia activă în anul 2000 pe total şi structură se suprapune aproape pe cea calculată 
folosind ratele de activitate ale anului 1997 şi structura populaţiei proiectate pentru anul 
2000. 
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Grupa de vârstă, ani 2000 2005 2010 2015 2020 

30-34 1589,9 1601,8 1630,2 1399,0 1398,6 

35-39 1081,6 1593,9 1608,9 1640,5 1410,2 

40-44 1390,0 1048,8 1550,7 1569,4 1604,6 

45-49 1351,8 1297,4 982,8 1459,4 1481,9 

50-54 998,6 1150,5 1109,5 844,6 1261,1 

55-59 616,8 722,0 836,7 811,7 621,7 

60-64 563,5 460,9 544,0 635,2 620,8 

65-69 450,1 438,7 362,2 432,3 509,5 

70-74 326,6 333,9 329,6 275,5 333,8 

75 şi peste 210,1 250,0 278,3 293,5 280,1 

 

b) Varianta constantă 

- mii pers. - 

Grupa de vârstă, ani 2000 2005 2010 2015 2020 

Total 11915,4 12016,8 11872,9 11631,9 11229,3 

15-19 472,4 470,7 358,5 315,2 307,4 

20-24 1312,2 1122,9 1119,0 852,0 749,4 

25-29 1565,1 1588,9 1359,6 1355,0 1031,5 

30-34 1589,2 1598,5 1570,7 1388,6 1384,0 

35-39 1080,8 1588,8 1597,7 1622,1 1387,9 

40-44 1388,5 1043,7 1534,8 1542,7 1566,5 

45-49 1350,0 1289,2 969,0 1425,7 1432,2 

50-54 996,9 1141,5 1089,8 819,0 1206,1 

55-59 615,5 715,0 818,6 781,4 587,1 

60-64 562,1 455,4 529,6 606,2 578,4 

65-69 448,7 432,2 350,2 407,9 466,7 

70-74 325,2 327,4 315,5 255,6 298,6 

75 şi peste 208,8 242,6 259,9 260,5 233,5 

Calculat după Proiectarea populaţiei României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, iulie 
1997 şi Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 1997, CNS, Bucureşti, iunie 
1998, p. 37. 

Tabelul nr. III.13 
Evoluţia numărului populaţiei active cu rate  

de activitate specifice constante 
- mii pers .- 

Varianta de proiectare 2000 2005 2010 2015 2020 

Optimistă 11929,6 12084,4 12077,8 11896,9 11644,3 

Constantă 11915,4 12016,8 11872,9 11631,9 11229,3 

Calculat după Proiectarea populaţiei României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, iunie 
1998 şi Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), 1997, CNS, Bucureşti, iunie 
1998, p. 37. 

 

Ratele totale de activitate ce rezultă din aplicarea ratelor specifice pe 
vârste la populaţia proiectată vor creşte uşor şi nici în acest caz nu se vor 
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apropia de nivelurile cele mai mari înregistrate în ţări membre ale Uniunii 
Europene (tabelul nr. III.14). 

 

Tabelul nr. III.14 
Evoluţia ratelor de activitate ale populaţiei proiectate în cazul menţi-

nerii constante a ratelor specifice de activitate 
- % - 

Varianta de proiectare 2000 2005 2010 2015 2020 

Optimistă 53,4 54,8 55,5 55,3 54,5 

Constantă 53,5 55,0 55,9 56,7 57,0 

Calculat după Proiectarea populaţiei României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, iulie 
1997 şi Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), 1997, CNS, Bucureşti, iunie 
1997, p. 37. 

 

Ca urmare a procesului de îmbătrânire demografică, structura populaţiei 
active (calculată cu rate de activitate specifice constante) pe principalele grupe 
de vârstă, considerate ca având caracteristici productive diferite, va evolua că-
tre o creştere a ponderii persoanelor în vârstă de 40 de ani şi peste şi o creşte-
re uşoară a persoanelor în vârstă de 60 de ani şi peste (tabelul nr. III.15).  

Tabelul nr. III.15 
Evoluţia structurii populaţiei active pe grupe mari de vârstă 

- calculată cu rate specifice de activitate constante - 
- % - 

Grupa de vârstă -
ani- 

Varianta de 
proiectare 

2000 2005 2010 2015 2020 

total optimistă 
constantă 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

15-24 optimistă 
constantă 

15,0 
11,0 

13,2 
13,3 

12,3 
12,4 

9,9 
10,0 

9,3 
9,4 

25-39 optimistă 
constantă 

35,5 
35,5 

39,6 
39,7 

38,1 
38,1 

37,0 
37,5 

33,0 
33,9 

40-59 optimistă 
constantă 

36,5 
36,5 

34,9 
34,9 

36,9 
36,8 

37,1 
37,2 

39,4 
39,3 

60 şi peste optimistă 
constantă 

13,0 
13,0 

12,3 
12,1 

12,5 
12,2 

13,7 
13,1 

15,0 
14,0 

Calculat după Proiectarea populaţiei României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, iulie 
1997 şi Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), 1997, CNS, Bucureşti, iunie 
1998, p. 37. 

 

Ponderea populaţiei active tinere (15-39 ani) va scădea progresiv în ur-
mătorii ani. După o perioadă de stabilitate relativă va creşte ponderea popula-
ţiei active mature (40-59 ani) şi a celei vârstnice. Procesul de îmbătrânire a po-
pulaţiei active se va accentua. 
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III.3.2.2.2. Populaţia activă pe principalele sectoare economice 
Structura populaţiei active pe sectoare ale economiei naţionale s-a modi-

ficat sub influenţa politicii de dezvoltare economică care a determinat orienta-
rea populaţiei spre ramuri economice cu salarii mai mari. Acest proces a fost 
însoţit şi favorizat de intense deplasări spaţiale ale forţei de muncă. 

Deplasările intersectoriale au avut loc în special dinspre sectorul primar 
(agricultură) spre sectorul secundar (industrie şi construcţii) şi mai puţin spre 
sectorul terţiar (servicii) (tabelul nr. III.16). 

 

Tabelul nr. III.16 
Populaţia activă pe principalele sectoare economice 

 

Sectorul  Recensămintele din:   

de 1966 1977 1992 1996 1997 

activitate mii pers. % mii pers. % mii  
pers. 

% mii pers. % mii pers. % 

Total 10362,3 100 10793,6 100 10465,5 100 11726,4 100 11756,5 100 

Primar 5920,3 57,1 3975,6 36,8 2416,5 23,1 4202,3 35,8 4376,6 37,2 

Secundar 2550,1 24,6 4199,8 38,9 4681,8 44,7 3691,4 31,5 3579,1 30,4 

Terţiar 1891,9 18,3 2618,2 24,3 3367,2 32,2 3832,7 32,7 3800,8 32,4 

Calculat după Recensămintele populaţiei şi Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării 
(AMIGO), 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, iulie 1997 şi iunie 1998, p. 43, respectiv p. 49. 

 

Cele mai intense deplasări intersectoriale din perioada 1966-1992 au 
avut loc în primul interval censitar, 1966 -1977, când populaţia activă din secto-
rul secundar a crescut cu 64,7%, iar cea din sectorul terţiar cu 38,4%. În peri-
oada următoare, 1977- 1992, creşterea sectorului terţiar, cu 28,6%, a devan-
sat-o pe cea a sectorului secundar care a crescut cu numai 11,5%. 

Având în vedere ponderea sectorului primar în economia altor ţări se 
poate considera că în România, în 1992, erau încă mari resurse de forţă de 
muncă. 

Criza sectorului secundar, singurul sector care, pe ansamblu a disponibi-
lizat forţă de muncă, se prelungeşte şi nu reuşeşte să creeze noi locuri de 
muncă. Stimulaţi de prevederile Legii nr. 18/1991, multe persoane disponibili-
zate din industrie s-au întors în agricultură. De aceea, la patru ani de la ultimul 
recensământ, populaţia activă în sectorul primar a crescut cu 73,9%, iar în ul-
timul an a mai crescut cu 7,2 p.p. 

III.3.2.3. Populaţia ocupată 

Din totalul populaţiei active numai o parte are, efectiv, un loc de muncă, 
populaţia ocupată. 
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Structura populaţiei ocupate s-a modificat de la ultimul recensământ pâ-
nă în 1996 în sensul scăderii ponderii populaţiei ocupate până la 50 de ani (cu 
9,4 p.p.) şi creşterii corespunzătoare a ponderii populaţiei ocupate în vârstă de 
peste 50 de ani. În 1997 creşterea numerică şi relativă cea mai importantă a 
înregistrat-o populaţia ocupată în vârstă de 65 de ani şi peste pe seama popu-
laţiei în vârstă de 15-24 de ani şi a celei de 50-64 de ani (tabelul nr. III.17). 

 

Tabelul nr. III.17 
Evoluţia structurii populaţiei ocupate pe grupe de vârstă 

- % - 

  Grupa de vârstă – ani- 

 Total 15-24 25-34 35-49 50-64 65 şi peste 

1992 
Recens. 

100,0 19,1 24,2 38,8 16,4 1,4 

1996 
Anuar 

100,0 13,8 23,3 35,6 19,1 8,2 

1997 
AMIGO 

100,0 13,6 23,3 35,4 19,1 8,6 

Calculat după Recensământul populaţiei 1992, vol.II Structura socioeconomică a populaţiei, 
CNS, Bucureşti, 1994, p. 330-332, Anuarul statistic al României 1997, CNS, Bucureşti, 
p.129 şi Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), 1997, CNS, Bucureşti, iu-
nie 1998, p. 63. 

 

Populaţia ocupată totală a scăzut în cei patru ani cu 2,3%, însă populaţia 
ocupată în vârstă până la 50 de ani a scăzut cu 13,5%. Scăderea nu poate fi 
pusă pe seama unui deficit de populaţie activă în vârstă până la 50 de ani. 
Aceasta reprezenta, în 1996, 92,3% din populaţia activă, iar faţă de ultimul re-
censământ această pondere era mai mare cu 9,1 p.p. Cauza trebuie căutată în 
structura cererii de forţă de muncă şi în deficienţele pieţei muncii.  

O evoluţie mai bună a avut-o, între 1992 şi 1997, structura populaţiei 
ocupate după nivelul de instruire (tabelul nr. III.18). 

Tabelul nr. III.18 
Evoluţia structurii populaţiei ocupate după nivelul  

de instruire şi grupa de vârstă 
- % - 

Grupa 
de 

vârstă 
- ani –  

Total Nivelul de instruire: 

1992 
Re-
cen-
săm. 

1996 
Anu-

ar 

1997 
AMIGO 

 
superior 

 
mediu 

 
primar şi alte sit. 

1992 1996 1997 1992 1996 1997 1992 1996 1997 

Total 100 100 100 8,0 8,1 8,2 28,1 34,5 27,7 63,9 57,4 64,1 

15-24 100 100 100 1,1 1,2 1,8 38,9 48,3 33,7 60,0 50,5 64,5 

25-34 100 100 100 10,3 9,4 9,3 37,1 54,8 41,9 52,6 35,8 48,8 

35-49 100 100 100 10,7 11,7 11,6 25,5 34,3 30,6 63,8 54,0 57,8 
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Grupa 
de 

vârstă 
- ani –  

Total Nivelul de instruire: 

1992 
Re-
cen-
săm. 

1996 
Anu-

ar 

1997 
AMIGO 

 
superior 

 
mediu 

 
primar şi alte sit. 

1992 1996 1997 1992 1996 1997 1992 1996 1997 

50-64 100 100 100 6,8 8,1 8,4 10,7 13,5 12,3 82,5 78,4 79,3 

65 şi 
peste 

100 100 100 2,9 1,0 1,0 1,1 2,4 1,8 96,0 96,6 97,2 

Calculat după Recensământul populaţiei 1992, vol.II: Structura socioeconomică a populaţiei, 
CNS, Bucureşti, 1994, p. 330-332, Anuarul statistic al României 1997, CNS, Bucureşti, p. 
129 şi Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 1997, CNS, Bucureşti, iunie 
1998, p. 196. 

 

Populaţia ocupată cu nivel de instruire superior, dar mai ales cea cu nivel 
de instruire mediu a crescut absolut şi relativ. Aceeaşi tendinţă exista şi la une-
le grupe de vârstă: 15-24 de ani, 35-49 de ani şi 50-64 de ani. Au mai crescut 
şi ponderile populaţiei ocupate în vârsta de 65 de ani şi peste cu nivel de in-
struire mediu şi chiar primar şi alte situaţii. În ultimul an, conform estimărilor 
AMIGO, ponderea populaţiei cu nivel de instruire mediu a scăzut şi a crescut 
cea a persoanelor absolvente ale învăţământului primar şi alte situaţii. 

În scădere relativă se află populaţia ocupată cu nivel de instruire superior 
cu vârste cuprinse între 25-34 de ani. Aceasta ar putea fi o reflectare a refor-
mulării sarcinilor locurilor de muncă deja existente în condiţiile unui mare re-
gres al numărului acestora, dar mai ales a declinului economic absolut şi struc-
tural ce are loc în economia românească. 

Evoluţia populaţiei ocupate pe sectoarele economiei naţionale este o in-
voluţie, dacă avem în vedere că în istoria dezvoltării economiilor astăzi indus-
trializate ponderea populaţiei ocupate în sectorul primar şi secundar a scăzut şi 
a crescut cea a populaţiei ocupate în sectorul terţiar. În perioada tranziţiei, în 
România modelul ocupării a evoluat în sens invers (tabelul nr. III.19). 

 

Tabelul nr. III.19 
Evoluţia structurii populaţiei ocupate 

pe sectoarele economiei naţionale 
- % - 

 1992 1996 1997 

Total 100,0 100,0 100,0 

Primar 32,9 35,4 39,0 

Secundar 37,1 34,3 30,5 

Terţiar 30,0 30,3 30,5 

Calculat după Recensământul populaţiei 1992, vol.II: Structura socioeconomică a populaţiei, 
CNS, Bucureşti, 1994, p. 330-337, Anuarul statistic al României, 1997, CNS, Bucureşti, 
1998, p. 128, şi Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), 1997, CNS, Bucu-
reşti, iunie 1998, p. 63. 
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Evoluţiile populaţiei ocupate după nivelul de instruire şi structura econo-
mică până în 1996 păreau să fi fost divergente, având în vedere că sectoarele 
secundar şi terţiar sunt purtătoare ale cererii de forţă de muncă cu nivel de in-
struire, în general, superior celei din sectorul primar al economiei naţionale. În 
ultimul an, însă, pare să se revină la concordanţa dintre ocupare şi nivel de in-
struire. 

III.3.2.4. Şomerii 

Nivelul şomajului se află sub incidenţa fenomenului de autocorecţie prin 
ieşirea din numărul lor a persoanelor descurajate. Pe acest fond, în 1996 faţă 
de 1995 a crescut ponderea celor cu studii superioare (+0,1 p.p.) şi a celor cu 
studii medii (+2,1 p.p.) (tabelul nr. III.20). 

 

Tabelul nr. III.20 
Evoluţia structurii şomerilor după nivelul de instruire  

şi grupa de vârstă 
- % - 

 Grupa de vârstă -ani- 

 Total sub 25 25-29 30-39 40-49 50-55 55 şi peste 

1996 Total 100 50,9 12,2 15,2 14,3 5,2 2,2 

Superior 1,5 26,3 30,9 20,8 15,6 4,3 2,0 

Mediu 19,2 68,3   9,8 10,2 8,0 2,7 0,8 

Muncitori 79,3 47,3 12,4 16,2 15,7 5,8 2,5 

1995 Total 100 44,1 14,3 18,3 15,3 5,7 2,3 

Superior 1,4 27,7 29,9 20,1 15,8 4,7 1,8 

Mediu 21,3 67,8 10,5 11,0   7,0 2,6 1,1 

Muncitori 77,3 39,3 14,8 19,8 17,1 6,3 2,6 

1994 Total 100 44,0 15,5 19,9 13,4 5,1 2,1 

Superior 1,6 26,9 21,2 32,2 15,1 3,3 1,2 

Mediu 14,9 39,7 14,0 20,5 18,1 6,0 1,8 

Muncitori 83,5 45,1 15,6 19,6 12,5 5,0 2,2 

1993 Total 100 40,3 15,4 22,3 14,2 5,6 2,2 

Superior 1,6 25,4 23,3 31,7 14,8 3,5 1,3 

Mediu 12,8 33,6 14,7 23,0 19,5 6,8 2,4 

Muncitori 85,6 41,6 15,3 22,0 13,4 5,5 2,2 

1992 Total 100 41,0 14,5 23,1 14,0 4,8 2,6 

Superior 1,9 19,5 21,9 38,4 15,3 3,3 1,6 

Mediu 10,8 34,3 14,5 25,0 18,9 4,8 2,5 

Muncitori 87,3 41,8 14,4 22,7 13,7 4,8 2,6 

Sursa: Anuarul statistic al României 1993, 1994, 1995, 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1994, 
1995, 1996, 1997 şi 1998, p. 170-175; 173-178; 162-163; 158-159 respectiv p. 150-151. 

 

Evoluţia structurii şomerilor subliniază principalele momente ale reformei 
economice. 
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În primii ani ai reformei economice au fost disponibilizaţi în special mun-
citori, iar ponderea lor se menţine ridicată. A urmat, apoi, creşterea substanţia-
lă a ponderii celor cu studii medii în vârsta până la 25 de ani. Între 1992 şi 
1996, ponderea acestora s-a dublat. În anul 1995 a fost cea mai mare creştere 
a acestei categorii de şomeri: + 33,5 p.p. Acelaşi an a marcat şi momentul în 
care structura şomerilor cu studii superioare s-a modificat de la cei în vârstă 
între 30-39 de ani la cei în vârstă între 25-29 de ani, adică mulţi absolvenţi ai 
institutelor de învăţământ superior au intrat în rândul şomerilor. Acest fapt a 
fost determinat, în afara condiţiilor de pe piaţa forţei de muncă, de intrarea pe 
piaţa muncii a primelor promoţii ale universităţilor particulare. 

Cu aceste excepţii, criza locurilor de muncă face ca structura şomerilor 
după nivelul de instruire şi grupa de vârstă să ofere o imagine, în general, sta-
tică. Apariţia fenomenului de şomaj amplificat, pe măsura scurgerii timpului, de 
noii intraţi pe piaţa muncii, de amânarea restructurării economice şi restrânge-
rea unor activităţi, părăsirea contingentului activ al populaţiei de către cei des-
curajaţi să mai caute un loc de muncă şi de către cei plecaţi peste hotare în 
căutarea unui loc de muncă şi al unui trai mai bun sunt caracteristicile generale 
ale şomajului în ultimii ani. 

III.3.3. Populaţia inactivă 

În mod obiectiv, numai o parte a populaţiei totale este economic activă. 
Factori biologici, sociali şi economici determină existenţa unui segment de po-
pulaţie care nu desfăşoară activitate economică, deci este economic inactivă. 

Conform datelor de la ultimele trei recensăminte, populaţia inactivă a 
crescut mai repede decât populaţia totală a ţării (tabelul nr. III.21). 

 

Tabelul nr. III.21 
Raportul dintre populaţia inactivă şi populaţia totală 

  Populaţia totală Populaţia inactivă 

 1966=100 -%- 112,9 123,2 

1977 Sporul  mediu anual -mii pers. 223,3 184,1 

 Rata de inactivitate -%- * 49,9 

 1966=100 -%- 119,4 141,2 

1992 Sporul  mediu anual -mii pers. 83,3 105,2 

 Rata de inactivitate -%- * 54,1 

 1966=100 -%- 118,3 124,8 

1996 Sporul  mediu anual -mii pers. 116,8 72,2 

 Rata de inactivitate -%- * 48,2 

 1966=100 -%- 117,8 123,0 

1997 Sporul  mediu anual -mii pers. 113,5 67,1 

 Rata de inactivitate -%- * 47,8 

Calculat după Recensămintele populaţiei şi Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării 
(AMIGO) Anii 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, iulie 1997 şi iunie 1998, p. 154, respectiv 187. 
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Sporurile medii anuale ale populaţiei totale au fost mai mari decât ale 
populaţiei inactive în perioada 1966 – 1977. În intervalul intercensitar următor, 
populaţia inactivă a crescut cu un spor mediu anual mai mare decât al popula-
ţiei totale, astfel că pentru întreg intervalul 1966-1992, situaţia s-a inversat. În 
1992, populaţia inactivă era mai mare cu 41,2%, iar populaţia totală cu 19,4%. 
Deşi creşterea a fost mai mare pentru populaţia masculină (a crescut cu 
47,7%) şi mai mică pentru cea feminină (a crescut numai cu 36,5%), în reparti-
ţia pe sexe, proporţia populaţiei inactive feminine a fost cu 10% mai mare de-
cât cea a populaţiei inactive masculine. 

Numărul estimat al populaţiei inactive pentru 1996 era cu aproape 2 mi-
lioane de persoane mai mic decât populaţia inactivă înregistrată la ultimul re-
censământ, iar în 1997 a mai scăzut cu 153 mii de persoane, în timp ce popu-
laţia totală a scăzut cu 180 mii de persoane, respectiv cu încă 61,7 mii de per-
soane. 

Raportul dintre populaţia inactivă şi cea activă a scăzut de la 1180 de 
persoane inactive la 1000 de persoane active în 1992 la 930 în 1996 şi 914 în 
1997, iar cel între populaţia inactivă şi cea ocupată de la 1286 la 997 de per-
soane respectiv 973 de persoane. 

Din totalul populaţiei inactive numai 29,8% erau, în 1997, pensionari şi 
beneficiari de ajutoare sociale şi din aceştia 54,5% erau în vârstă de 65 de ani 
şi peste. Acest ultim procent este cu aproape 5 p.p. mai mic decât cel calculat 
la ultimul recensământ şi cu numai 4 p.p. mai mare decât cel calculat la recen-
sământul din 1977. (Metodologia diferită între cele două momente de determ i-
nare a populaţiei active şi inactive influenţează aceste rezultate). Procentul 
persoanelor inactive întreţinute de alte persoane reprezintă aproape jumătate 
din numărul inactivilor. Elevii şi studenţii au scăzut atât ca număr cât şi ca pon-
dere: numai 36,8% din numărul inactivilor, în 1997, faţă de 2/3 la ultimul recen-
sământ. 

Ratele de inactivitate (în 1997) au fost mai mari pentru grupele de vârstă 
până la 49 de ani la bărbaţi şi până la 34 de ani la femei şi mai mici după aces-
te vârste faţă de cele calculate la ultimul recensământ. Diferenţa cea mai mare 
se înregistrează la rata de activitate a populaţiei în vârstă de 65 de ani şi peste 
– mai mică în 1997 cu aproape 30 p.p. la masculin şi aproape 20 p.p. la fem i-
nin; cea mai mică diferenţă, 1 p.p., a fost la femeile în vârstă de 35-49 de ani. 

Ratele mari de inactivitate la grupele de vârstă 50 de ani şi peste, în 
1992, sunt explicabile prin efectele procesului de îmbătrânire demografică şi 
prin facilităţile de pensionare oferite în special după 1990.  

Dar 37,9% din populaţia inactivă se afla între limitele legale de activ itate 
(15-59 de ani). Persoanele inactive în vârstă de 15-24 de ani sunt în general 
elevi sau studenţi la cursuri de zi. 

După 4-5 ani, ratele de inactivitate erau mai mici numai la persoanele în 
vârstă de 50 de ani şi peste şi scăderile sunt însemnate: între 4,3 şi 32,8 p.p., 
în ordinea crescătoare a grupelor de vârstă.  
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Din populaţia inactivă înregistrată la recensământul din 1992, 3931,9 mii 
de persoane erau pensionari, peste 3,9 milioane persoane erau elevi şi stu-
denţi (2/3 din total), cca 1,7 milioane erau persoane casnice şi 2,8 milioane 
erau întreţinute de alte persoane fizice sau de stat şi alţi inactivi a căror surse 
de existenţă nu proveneau din muncă. 

Din totalul populaţiei inactive, în 1996, numărul pensionarilor şi al benef i-
ciarilor de ajutoare sociale era mai mic cu 730,2 mii de persoane faţă de 1992, 
numărul elevilor şi al studenţilor era relativ constant, dar a crescut cu aproape 
un milion numărul persoanelor întreţinute de persoane fizice sau de stat şi cel 
ale căror surse de existenţă nu proveneau din muncă. 
Există o specificitate pe vârste a categoriilor de persoane inactive (tabelul nr. 
III.22) 

Tabelul nr. III.22 
Structura populaţiei inactive după situaţia economică  

şi grupa de vârstă 
 – % - 

Grupa  Recensămintele din: 

de 1977 1992 1996 1997 

vârstă   
– ani - 

Pensio-
nari 

Întreţ.  
de alte 
pers. 

Alţi 
inact. 

Pensio-
nari 

Întreţ 
de alte 
pers. 

Alţi 
inact. 

Pensio-
nari 

Întreţ. 
de alte 
pers. 

Alţi 
inact. 

Pensio-
nari 

Întreţ  
de alte 
pers. 

Alţi  
inact. 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

0-14 - 63,0 12,5 0,1 68,9 22,3 - 49,7 77,2 - 49,1 75,8 

15-24 0,1 19,0 23,7 0,3 16,7 40,3 0,4 31,9 11,2 0,3 32,9 11,4 

25-34 0,4 3,3 15,7 0,8 3,0 5,3 1,0 5,8 5,1 1,1 6,2 5,7 

35-49 2,9 4,9 20,5 6,2 4,3 7,7 6,0 5,9 4,3 5,9 5,7 4,9 

50-54 7,0 2,1 6,3 5,6 1,6 3,2 5,3 1,6 0,9 5,5 1,6 0,9 

55-59 16,1 2,2 6,1 7,5 1,1 2,6 14,8 1,5 0,5 14,0 1,2 0,6 

60-64 22,1 1,7 4,7 18,6 1,2 3,2 19,1 1,2 0,2 18,7 1,1 0,2 

65 şi 
peste 

51,4 3,8 10,5 60,9 3,2 15,4 53,2 2,4 0,5 54,5 2,2 0,5 

Calculat după Recensămintele populaţiei şi Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării 
(AMIGO), anii 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, iulie 1997 şi iunie 1998, p. 154, respectiv 187. 

 

Cele mai importante modificări structurale apar la grupa alţi inactivi. În 
1977 aceştia erau preponderenţi la grupele de vârstă până la 25 de ani (62,6% 
din total). După 15 ani, în 1992, 72,4% din numărul lor erau în vârstă până la 
50 de ani. În 1996 şi 1997, conform estimărilor AMIGO, mai mult de trei sferturi 
din numărul celor clasificaţi “alţi inactivi” sunt copii. 

Ponderea persoanelor în vârstă de 0-14 ani în categoria “alţi inactivi” a 
crescut cu peste 50 p.p. din 1992 până în 1997. Această categorie de popula-
ţie număra, în 1997, 1906,3 mii de persoane şi reprezenta aproape jumătate 
(43,5%) din populaţia României din categoria de vârstă respectivă. Aceştia nu 
sunt cuprinşi în nici o formă de învăţământ (elevii şi studenţii sunt cuprinşi la 
categoria “întreţinuţi de alte persoane”). Aceşti tineri vor fi defavorizaţii în viito-
rul apropiat. Fără cunoştinţe şi calificări corespunzătoare, ei nu vor putea con-
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cura cu succes pe o piaţă a muncii tot mai exigentă. Fără un ciclu de învăţă-
mânt încheiat, fără nici o calificare dobândită, ei nu pot deţine slujbe bine retr i-
buite. Întreţinerea lor va fi o povară pentru cei puţini activi care se vor vedea 
astfel sărăciţi de un mediu, în general, sărac. Acesta este un aspect care evi-
denţiază cât de greşit şi fără orizont a fost “condusă” reforma economică până 
acum. 

III.3.3.1. Populaţia şcolară 

Înainte de a intra în viaţa activă, populaţia (teoretic în totalitate) parcurge 
o perioadă de instruire în sistemul de învăţământ. Între 6 şi 19 ani este perioa-
da de pregătire în ciclul primar şi secundar după ce a petrecut câţiva ani ante-
riori în grădiniţe. 

Populaţia în vârstă de 0-19 ani a început să scadă după anul 1986. În 
1996, populaţia în vârstă de 5-19 ani reprezenta 92,5% faţă de cea de vârstă 
corespunzătoare din anul 1989 (tabelul nr. II.23), şi 87,3% faţă de cea din 
1986. În variantele de proiectare a populaţiei, populaţia şcolară va continua să 
scadă în orizontul de prognoză. 

Tabelul nr. III.23 
Evoluţia populaţiei de vârstă şcolară 

- mii pers. - 

 Var. de 
proiectare 

 
1989 

 
1996 

 
2000 

 
2005 

 
2010 

 
2015 

 
2020 

Pop. în 
vârstă  

optimistă 5640,9 5220,7 4609,0 4059,0 3542,2 3439,4 3501,8 

de 5-19 
ani 

constantă 5640,9 5220,7 4608,1 4050,8 3474,5 3229,0 3034,0 

Calculat după Anuarul statistic al României 1990 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1992 respectiv 
1998, p. 88 respectiv p. 76 şi Proiectarea populaţiei României până în anul 2020, CNS, Bu-
cureşti, iulie 1997. 

 

Scăderea populaţiei şcolare va continua şi ulterior anului 2020 deoarece 
populaţia în vârstă de 0-4 ani va scădea până în 2000, iar prin creşterea ulteri-
oară, în varianta optimistă, se va apropia de nivelul anului 1996 în 2020 (tabe-
lul nr. III.24). 

Tabelul nr. III.24 
Evoluţia populaţiei în vârstă de 0-4 ani 

- mii pers. - 

Var. de proiect. 1989 1996 2000 2005 2010 2015 2020 

Optimistă 1802,8 1210,4 1139,1 1162,4 1180,0 1197,8 1200,4 

Constantă 1802,8 1210,4 1135,0 1106,8 1040,5 937,2 805,5 

Calculat după Anuarul statistic al României 1990 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1992 şi 1998, p. 
88 respectiv p. 76 şi Proiectarea populaţiei României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, 
iulie 1997. 
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În ipoteza scăderii în continuare a fertilităţii, populaţia preşcolară va re-
prezenta, în 2020, 66,5% din numărul acesteia în 1996. 

III.3.3.2. Pensionarii 

Asupra unei populaţii ocupate în scădere cu un ritm mediu de 2,6% pe 
an între 1990-1996 au apăsat sarcini în creştere din partea populaţiei pensio-
nate sau urmaşi ai pensionarilor, într-un ritm mediu anual de 6,9%. 

Indicii cu baza 1990 evidenţiază câteva aspecte privind evoluţia structurii 
beneficiarilor de pensii (tabelul nr. III.25). 

 

Tabelul nr. III.25 
Indicii cu bază fixă ai beneficiarilor  

de pensii de asigurări sociale 
1990=100 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Pensionari – total - 112,8 117,4 122,8 137,5 145,0 149,6 

*pensionari de asig. soc. 
(fără agricultori) 

117,4 124,6 16,6 133,8 140,0 145,5 

*pensionari de asig. soc. -agricultori 100,9 99,2 113,1 146,8 157,6 160,1 

- de limită de vârstă 122,6 127,8 127,2 133,4 138,1 142,9 

- de invaliditate 106,7 126,4 147,6 179,8 208,2 225,5 

- de urmaşi 102,8 111,7 115,5 116,3 119,1 122,3 

Calculat după Anuarul statistic al României 1996, CNS, Bucureşti, p. 214-215. 

 

Numărul pensionarilor de pensii de limită de vârstă a crescut mult după 
aplicarea unor măsuri de pensionare anticipată (în 1990 şi 1995). 

Creşterea deosebită a beneficiarilor de pensii de invaliditate (dublarea 
numărului în numai cinci ani) şi de urmaşi este corelată direct cu starea de să-
nătate a populaţiei şi cu intensificarea fenomenului de mortalitate în anii refor-
mei. Vârsta efectivă de pensionare a fost în 1996 de 54 de ani la bărbaţi şi 51 
de ani la femei. Aceste creşteri ale numărului pensionarilor au avut loc conco-
mitent cu reducerea numărului populaţiei ocupate. 

La aceşti beneficiari de protecţie socială se adaugă şomerii şi alte cate-
gorii de populaţie. 

Numărul pensionarilor ce revin la o persoană ocupată a crescut de la 
0,33 în 1990 la 0,57 în 1996. Din această cauză a fost necesară ridicarea cotei 
contribuţiei de asigurări sociale de la 14% la 25,5% sau, dacă se adaugă 2% 
contribuţia pentru compensarea medicamentelor, la 27,5%. Prin aceasta a avut 
loc aproape o dublare a transferului de venituri între generaţiile active de sala-
riaţi şi beneficiarii de pensii de asigurări sociale de stat. Cheltuielile bugetului 
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asigurărilor sociale sunt folosite în proporţie de peste 90% pentru plata pensii-
lor. 

Proporţia pensionarilor în populaţia totală a fost, în 1996, de 23,7%, adi-
că cu 6,0 p.p. mai mare decât proporţia populaţiei în vărstă de 60 de ani şi pes-
te. A avut loc o deteriorare a raportului de susţinere (număr de salar iaţi plătitori 
de asigurări sociale ce revin la un pensionar) de la 3,03:1 în 1990, la 1,83:1 în 
1995 şi la 1,46:1 în iunie 1997. 

În 1990, pensionarii reprezentau 82,6% din populaţia în vârstă de 60 de 
ani şi peste şi în numai şase ani numărul pensionarilor a depăşit cu 33,5% po-
pulaţia de 60 de ani şi peste. 



Capitolul IV 
Caracteristicile sistemului economic 

 

 

Determinarea consecinţelor economice ale scăderii populaţiei României, 
impune caracterizarea nivelului dezvoltării economice, a modelului combinării 
şi eficienţei folosirii factorilor, a nivelului de trai al populaţiei. 

IV.1. Nivelul şi profilul dezvoltării economice până în 1989 

Definită ca nivel al produsului intern brut pe locuitor, creşterea economi-
că este unul din principalele obiective urmărite de majoritatea ţărilor. Ea este 
principalul mijloc de creştere a nivelului de trai al populaţiei. 

În 1989, ultimul an al perioadei de conducere centralizat-planificată a 
economiei, România se afla pe ultimele locuri în Europa în ordonarea după va-
loarea indicatorilor economici (tabelul nr. IV.1). 

 

Tabelul nr. IV.1 
Locul României în Europa după nivelul dezvoltării economice în 1989 

 

 Rang* Nivelul  

  România Media europeană 

PIB/loc.- $/loc.- a) 
                          b) 

20 
23 

2400 
1567 

  8400 
  8462 

Product. muncii a) 
                          b) 

20 
23 

5076 
3314 

19290 
18890 

* Au fost considerate 24 ţări europene. 
a) Calculat la paritatea puterii de cumpărare. 
b) Calculat pe baza cursului de revenire leu/$. 
Sursa: Grigorescu, C. (coord.): Nivelul dezvoltării economico-sociale a României în context 
european 1989, Editura Expert, Bucureşti, 1993, p. 15. 

 

Din comparaţia indicatorului de creştere economică, PIB/loc, în cele do-
uă variante, ca şi a indicatorului de eficienţă a folosirii input-ului forţă de mun-
că, decalajul între România şi media celor 24 de ţări europene considerate era 
de 1:3,5, respectiv 1:3,8 în varianta a şi de 1:5,4, respectiv 1:5,7 în varianta b. 
Decalajele erau importante şi erau înregistrate după o perioadă în care Româ-
nia făcuse eforturi însemnate pentru creştere economică prin industrializare. 

Evoluţia valorii absolute a PIB, ca indicator sintetic al rezultatelor activită-
ţii unei economii, în preţuri 1980, între 1980 şi 1989 (de când există date recal-
culate), evidenţiază o creştere până în 1987. Din 1988, dinamica rezultatelor 
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macroeconomice pune în evidenţă situaţia de criză în care a intrat economia la 
începutul anilor „80 (tabelul nr. IV.2). 

Tabelul nr. IV.2 
Dinamica PIB în perioada 1980 – 1989 

- % - 

 1981 1985 1987 1988 1989 

Indici cu bază fixă 
1980 = 100 

 
100,1 

 
116,8 

 
120,6 

 
120,0 

 
113,0 

Indici în lanţ 
(an anterior în tabel) 

 
100,1 

 
116,7 

 
103,3 

 
99,5 

 
94,2 

Sursa: Anuarul statistic al României 1993, CNS, Bucureşti, p. 342 – 343. 
 

Creşterea nu a mai fost susţinută, de fapt, din 1984. În 1985 s-a înregis-
trat prima scădere a nivelului PIB faţă de anul anterior: -0,1%. Cu doi ani î-
nainte de momentul decembrie 1989, ineficienţa cu care funcţiona economia 
românească s-a reflectat în nivelul indicatorilor macroeconomici prin scăderea 
lor faţă de anul anterior şi nu doar prin încetinirea ritmului de creştere. 

Şi ratele medii anuale de creştere reflectă reducerea creşterii economice 
şi apoi declanşarea propriu-zisă a crizei. Între 1980 şi 1984, rata medie anuală 
de creştere a PIB a fost de 3,9%. Ulterior, până în 1989, aceasta a fost de nu-
mai 0,8%. 

Analiza evoluţiei economiei româneşti prin prisma aportului factorilor la 
dezvoltarea economică a făcut obiectul studiilor economice.

[62; 157]
 Perioada 

economiei planificate (1950-1989) a fost studiată în funcţie de intensitatea acţi-
unii factorilor de influenţa cantitativă (costuri) şi calitativă (eficientă) asupra 
evoluţiei venitului naţional, folosind un model transpus din analiza creşterii 
economice.

[157]
 Rezultatele au permis periodizarea evoluţiei economiei româ-

neşti. 

În întreaga perioadă 1950-1980, creşterea economică a fost prepon-
derent extensivă: o dinamică susţinută a consumului cantitativ de factori. Între 
1980-1987 creşterea economică de tip extensiv a continuat în ritmuri încetinite 
de reducerea nivelului indicatorilor de eficienţă. Rezultatele de eficienţă au de-
terminat intrarea, începând cu anul 1988, într-o fază de descreştere economică 
în care scăderea nivelului indicatorilor de eficienţă a fost mai mare decât creş-
terea cantitativă a input-urilor folosite în economie. A avut loc o scădere a efi-
cienţei fondurilor fixe şi o creştere a consumului de forţă de muncă. Nivelul ef i-
cienţei folosirii fondurilor fixe a influenţat negativ creşterea economică încă de 
la începutul anilor „70. 

Până în 1987, productivitatea muncii a influenţat favorabil creşterea eco-
nomică. Din anul următor, acest indicator a avut o acţiune nefavorabilă, contr i-
buind, chiar, la situaţia de declin economic. Fondurile fixe acumulate în eco-
nomie nu au contribuit la folosirea eficientă a forţei de muncă – creşterea pro-
ductivităţii muncii. 
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Nivelul ocupării este determinat de cererea agregată şi de nivelul PIB. 
Faţă de scăderea ritmului creşterii PIB, în lipsa inflaţiei, menţinerea ocupării 
depline a însemnat angajarea acesteia la un cost mai mare decât productivita-
tea marginală a muncii, deci în condiţii de ineficienţă. 

Rezultatele economice erau determinate numai de caracteristicile ofertei. 
Ea a fost structurată pe două destinaţii diferite din punct de vedere calitativ: 
piaţa internă şi externă. Nivelul şi structura producţiei pentru piaţa internă nu 
asigura echilibrul dintre cerere şi ofertă. Penuria de produse pe piaţa organiza-
tă a coexistat cu piaţa neagră, din ce în ce mai dezvoltata, unde se practicau 
preţuri mai mari şi în creştere. Politica de preţuri practicată în economie asigu-
ra stabilitatea acestora şi, oficial, creşterea puterii de cumpărare pe măsura 
creşterii salariilor. 

IV.2. Caracteristicile sistemului economic 
în perioada 1989 – 1997 

După anul 1989, economia României s-a înscris pe o traiectorie de des-
creştere preponderent intensivă. Şocul schimbării modului de conducere al 
economiei, al vieţii social-politice, în general, al contextului relaţiilor economice 
internaţionale, combinat cu procesul de restructurare economică necesar nu 
putea să aducă decât o scădere a nivelului indicatorilor economici. 

Scăderea înregistrată an de an între 1987 şi 1992 nu a fost recuperată 
integral în anii următori. În numai cinci ani, PIB a scăzut cu 33,42%. Scăderea 
a depăşit cu 12,8% creşterea înregistrată în cei şapte ani anteriori. De aceea, 
în 1996, PIB se situa încă cu 0,5% sub nivelul înregistrat în 1980. Nivelul PIB 
realizat în 1997 era (în preţuri constante) la nivelul anului 1991 (tabelul nr. 
IV.3). 

 

Tabelul nr. IV.3 
Dinamica PIB în perioada 1990 – 1997 

- % - 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Indicii cu bază fixă 
1980 = 100 

 
106,7 

 
92,9 

 
80,3 

 
86,0 

 
89,4 

 
95,7 

 
99,5 

 
92,9 

Indici în lanţ  94,4 87,1 86,4 107,1 103,9 107,0 104,0 93,4 

Sursa: Anuarul statistic al României 1993, 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, p. 342-343; 360-
361, respectiv p. 354-357 şi Buletin statistic, Anul VIII, nr. 12, CNS, Bucureşti, decembrie 
1997, p. II. 

 

În perioada reformei economice 1990-1997, a existat o fază de scădere 
accentuată, până în 1992, de stabilizare, 1992-1993, după care a urmat o peri-
oadă de revenire cu o rată medie anuală de creştere de 5,5% până în 1996. 
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Rezultatele ultimilor ani ai reformei, în care PIB a continuat să scadă, arată cât 
de instabile şi fragile sunt procesele din economie.  

În condiţiile tranziţiei economice, deci ale unui mecanism economic în 
formare, o dinamică continuu ascendentă se susţine greu fără o viaţă politico-
socială maturizată. 

IV.2.1. Oferta 

Producţia României a fost brusc blocată după 1989 prin pierderea posibi-
lităţilor de vânzare pe pieţele unde anterior era prezentă (în special ţările 
membre CAER) ceea ce a făcut ca multe capacităţi productive să devină su-
pradimensionate în raport cu cererea. Ca urmare, producţia (oferta) – prin 
componenta ei industrială – s-a redus drastic. 

Nivelul producţiei industriale, în 1992 faţă de 1980, era mai mic cu 
34,9%. Creşterile din următorii trei ani nu au recuperat decât 9,4 p.p. din 
aceasta, astfel că, în 1995, producţia industrială reprezenta numai 3/4 din cea 
realizată cu 15 ani în urmă. 

Capacităţile industriale erau folosite în 1989 numai în proporţie de 
78,1%. Până în 1991, acestea au mai crescut cu 26,9%. Din motive economice 
şi ecologice au fost scoase din funcţiune, până în 1995, 57,8% din capacităţi. 
Iar capacităţile industriale în funcţiune în 1995 erau folosite în proporţie de 
56,9%. Acest grad de utilizare era obţinut într-o perioadă în care producţia in-
dustrială era în creştere. Aceşti indicatori arată, prin diferenţă, mărimea reculu-
lui industrial şi evidenţiază dificultatea, inerţia celei mai importante ramuri a 
economiei la restructurare (flexibilizare) în vederea aşezării ei pe principii du-
rabile, de eficienţă.  

După o creştere a producţiei industriale cu 9,9% în 1996, în 1997, indus-
tria a intrat într-o fază de recesiune rapidă: minus 5,9% în 1997 şi minus 22,1% 
în trimestrul I 1998. 

 Proporţia mare a capacităţilor industriale scoase din funcţiune face im-
posibilă susţinerea restructurării industriei din beneficiile acesteia. De altfel, 
restructurarea economică este înţeleasă, în sens generic, prin componenta ei 
cea mai rezistentă la derularea procesului, industria. 

Restructurarea industriei înseamnă, în fapt, un proces prin care se înlă-
tură rigiditatea răspunsului său la cerinţele mediului: cadrul legislativ şi instituţi-
onal, dinamica cererii. Rigiditatea producţiei (ofertei) pe termen scurt este re-
cunoscută. Pe termen lung, amploarea procesului de restructurare şi dificultăţi-
le conducerii lui vor prelungi rigiditatea ofertei. 

Dificultatea restructurării se adună în costuri, în pierderi pentru econo-
mie. 
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Capacităţile de producţie scoase din funcţiune fie că sunt dezafectate, fie 
că sunt puse în conservare sunt costuri pentru economia naţională care dispar 
pe măsură ce economia depăşeşte faza de recesiune. 

Prin scoaterea din funcţiune a capacităţilor ineficiente s-a urmărit stopa-
rea fenomenului de ineficienţă dinamică ce a caracterizat economia ţării noas-
tre, ca şi a altor ţări fost socialiste, în general. Ineficienţa dinamică are loc 
atunci când productivitatea marginală a capitalului este mai mică decât rata 
creşterii economice. Fenomenul a fost determinat de marile acumulări de capi-
tal. Existenţa ineficienţei dinamice a fost principala cauză a imposibilităţii trece-
rii economiei de la creşterea cantitativă la cea calitativă. 

Ca urmare a perioadei de ocupare ineficientă a forţei de muncă şi a re-
strângerii pieţelor produselor româneşti, numărul locurilor de muncă în indus-
trie s-a redus an de an şi a avut loc o realocare a forţei de muncă. Contracţia 
ocupării în industrie şi, mai ales, în construcţii a fost mai mare decât creşterea 
numărului locurilor de muncă în agricultură, unde ocuparea a crescut conside-
rabil. Agricultura a fost principala ramură care a creat noi locuri de muncă 
(aproape 60% din noile locuri de muncă). România este singura ţară în tranzi-
ţie unde ocuparea în agricultură a crescut mai mult şi mai repede decât în in-
dustrie şi servicii. 

Şomajul structural este amplificat de penuria ocupării în industrie şi a 
fondurilor pentru restructurare. El are caracter de masă şi de lungă durată (du-
rata medie este de peste 19 luni). 

IV.2.1.1. Modul de utilizare a factorilor capital şi forţă de muncă 

Mulţi factori participă la realizarea obiectivelor creşterii economice, ceea 
ce face dificilă separarea cauzelor şi a efectelor. Între factorii participanţi, prin 
importanţă şi posibilităţi de determinare, se disting capitalul fizic şi cel uman. 

Din punct de vedere al dinamicii folosirii celor două resurse, forţa de 
muncă şi capitalul, au intervenit modificări esenţiale. 

Analiza rolului lor în procesul dezvoltării economice a făcut obiectul mul-
tor lucrări. Pe baza eficienţei folosirii lor şi a structurii sectoriale şi de ramură pe 
care o determină ca urmare a tehnologiei disponibile şi a posibilităţilor interne 
de adoptare rapidă şi eficientă a acesteia, au fost delimitate fazele dezvoltării 
economice pe grupe de ţări în viziune sincronică şi istorică.

[47; 71]
 

Pentru studierea aportului celor două resurse principale – capitalul şi for-
ţa de muncă – la rezultatul final, PIB, se foloseşte funcţia de producţie Cobb-
Douglas. Utilizarea ei se face având în vedere circumstanţele activităţii econo-
mice, iar rezultatele au, în funcţie de acestea, un anumit grad de încredere. 

Utilizarea funcţiei Cobb-Douglas pentru studiul creşterii economice în 
condiţiile economiei centralizat-planificată ca şi ale perioadei de tranziţie, în 
care se păstrează şi multe din caracteristicile anterioare ale economiei, este 
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improprie. Ruptura produsă între perioada anterioară anului 1989 şi cea urmă-
toare în ceea ce priveşte cadrul instituţional şi legislativ ca şi al configuraţiei 
relaţiilor economice în interiorul economiei şi în afara ei, accentuează acest 
caracter al utilizării acestei funcţii şi face imposibilă extrapolarea în viitor a or i-
căror tendinţe anterioare. 

Analiza evoluţiei input-urilor şi a eficienţei cu care au fost folosite eviden-
ţiază câteva aspecte. 

Creşterea PIB a fost obţinută numai pe seama creşterii productivităţii 
muncii (tabelul nr. IV.4). Eficienţa fondurilor fixe, a căror acumulare a continuat 
cu intensitate, înainte de 1989, a scăzut rapid după 1990. 

 

Tabelul nr. IV.4 
Rate de creşterea capitalului, populaţiei ocupate şi a eficienţei acesto-

ra între 1990 şi 1996 
- % - 

Perioada Capitalul  Populaţia ocupată  

 Stoc Productivitate Număr Productivitate 

1990-1996 7,0 -7,7 -2,4 1,2 

1992-1996 8,9 -3,2 -2,7 8,4 

Calculat după Anuarul statistic al României 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1997 şi 1998, p. 
385-386, respectiv p. 391-392. 

 

Ulterior volumul capitalului în economie a crescut în ritmuri mai mari 
concomitent cu reducerea progresivă a input-ului forţă de muncă. Privit la nivel 
general, a avut loc un proces de creştere a intensităţii capitalului (valoarea ra-
portului capital/forţă de muncă). În consecinţă, după depăşirea şocului, din 
1992, eficienţa utilizării forţei de muncă ocupată a crescut. Nivelul acesteia, din 
1996, depăşeşte însă numai cu 9,7% nivelul realizat cu 16 ani în urmă şi este 
sub cel din 1987, anul cu cele mai bune realizări din seria considerată, cu 
5,8%. 

În ceea ce priveşte eficienţa folosirii capitalului, situaţia este deosebit de 
preocupantă. Nivelul indicatorului, în scădere încă din 1980, se situa în 1986 
sub nivelul din 1980 cu 64,4%. Aceasta grevează evident rezultatele econom i-
ce de ansamblu. 

Intensitatea capitalului a crescut în perioada reformei cu rate medii anua-
le de două ori mai mari, în medie, decât cele înregistrate în ţările dezvoltate în 
perioada lor de creştere rapidă, 1950-1973: 6,3% în Franţa, 7,7% în Germania, 
8,7% în Japonia. 

În România, în perioada de referinţă, valoarea raportului PIB/capital a 
scăzut continuu. Politica ratelor înalte ale acumulării capitalului din perioada 
industrializării socialiste a dus la derapajul economic în ineficienţă dinamică: 
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investiţiile au fost prea mari şi consumul prea mic; un dezechilibru între con-
sumul curent şi cel viitor, între posibilităţile de dezvoltare curente şi cele viitoa-
re. 

Coeficientul capitalului (valoarea raportului capital/PIB) a ajuns la valori 
neîntâlnite în ţările dezvoltate. Valoarea PIB realizată în economie se cuprinde 
de 8,6 ori în valoarea mijloacelor fixe. Faţă de valoarea cea mai mare a coef i-
cientului capitalului, 2,99 în Germania, între cinci ţări dintre cele mai dezvoltate 
(Franţa, Germania, Japonia, Regatul Unit şi SUA), cea realizată în ţara noastră 
în 1996 este de 2,87 ori mai mare. Acest nivel dă măsura ineficienţei capitalului 
din economia României faţă de cel existent în ţările dezvoltate. 

Coeficientul capitalului a crescut de 2,87 ori în 1996 faţă de 1980, iar ni-
velul fondurilor fixe ce revin unei persoane ocupate este de 3,1 ori mai mare 
faţă de acelaşi an. 

Volumul investiţiilor era în 1996 cu 33,4% mai mic decât în 1980. Scăde-
rea a devansat reducerea nivelului ocupării. Volumul investiţiilor pe o persoana 
ocupată a scăzut cu 26,6%. În aceste împrejurări, factorul muncă este supra-
solicitat. 

Folosind un model de analiză derivat din modelul lui Harrod şi Domar se 
poate aprecia aportul factorilor capital, forţă de munca şi a factorului total de 
productivitate la rezultatele economice.

[71]
 Formula folosită este: 

Y/I = R/I + V/I 
în care:      Y = PIB 

I = formarea brută de capital fix; 

R = factorul rezidual sau productivitatea totală a factorilor; 

V = valoarea adăugată brută. 

Ea reprezintă o aproximare a influenţei factorilor. Importante sunt, însă, 
sensul de influenţa şi raportul în care se găsesc aceştia. 

Folosirea acestei metode la analiza aportului factorilor la creşterea PIB 
în perioada 1992-1996 a evidenţiat aportul negativ al factorului total de produc-
tivitate, -1%. 

Factorul total de productivitate nu este interpretat ca în analiza lui Solow 
şi Abramovitz ca progres tehnic sau stoc de tehnologie ca la Kuznets, ci ca ex-
presie a capacităţii sociale de a potenţa eficienţa factorilor folosiţi în economie 
prin progres managerial şi tehnologic. 

Sporul de valoare adăugată obţinut prin consumarea unei părţi din PIB 
pentru formarea brută de capital fix a fost diminuat, obţinându-se o eficienţă a 
acumulărilor de capital şi reparaţii de 13,8%. Această valoare se află în aprop i-
erea celor obţinute, în medie, de ţările dezvoltate (între 15,1% şi 18,1%). 

Prin separarea influenţei factorului muncă şi a capitalului din valoarea 
adăugată brută rezultă o influenţă negativă şi de peste patru ori mai mică a 
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aportului forţei de muncă decât cel al capitalului. Resursa cea mai importantă 
şi eficientă a economiei este subevaluată. Politica de recompensare a factorilor 
defavorizează forţa de muncă. Pierderile din economie, determinate de inefici-
enţa capitalului sunt suportate, prin mecanismul indexărilor şi politica distribuţi-
ei veniturilor, din beneficiile folosirii forţei de muncă. 

Deşi productivitatea muncii era, în 1996, cu 2,7% mai mare decât în 
1989, câştigul mediu salarial real era cu 23,8 p.p. în urma celui din anul de 
comparaţie (tabelul nr. IV.5). 

Tabelul nr. IV.5 
Evoluţia câştigului mediu salarial real  

şi a productivităţii medii 
- preţuri constante 1989 - 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Câştigul mediu salarial real 
– lei - 

 
3728 

 
3937 

 
3195 

 
2792 

 
2322 

 
2326 

 
2602 

 
2841 

Productivitatea medie a 
muncii    – mii lei - 

 
73,1 

 
69,7 

 
61,0 

 
57,4 

 
60,5 

 
63,2 

 
71,4 

 
75,1 

Calculat după Anuarul statistic al României 1993, 1996, şi 1997, CNS, Bucureşti, 1994, 
1997 şi 1998 p. 188; p. 197, respectiv p. 186. 

 

Disproporţia dintre câştig şi efort între sectoarele de activitate se regă-
seşte şi la nivelul ramurilor din cadrul sectoarelor de activitate şi între acestea 
din urmă. Astfel, abaterile câştigului salarial nominal mediu net lunar faţă de 
media pe economie în 1997 au fost: -33,7% în ramura hoteluri şi restaurante şi 
+173,5% în activităţi bancare, financiare şi de asigurări. Se poate spune, deci, 
că o caracteristică importantă a costurilor sociale ale tranziţiei în România con-
stă în repartizarea lor inegală între membrii societăţii. 

IV.2.2. Cererea 

Volumul cererii agregate, evidenţiat de valoarea PIB, dă imaginea unei 
cereri reprimate de posibilităţile de realizare ale acesteia impuse de volumul 
ofertei. 

IV.2.2.1. Cererea populaţiei 

Având în vedere constrângerea bugetului individual (lipsa lichidităţilor) se 
poate considera nivelul realizat al PIB ca cerere agregată realizată. Ea este 
însă mult sub cea efectivă, dacă avem în vedere că nivelul realizat în 1996 es-
te sub cel al anului 1980 cu 0,5%, iar nesatisfacerea cererii interne în anul de 
comparaţie, ca urmare a crizei în care a intrat economia la începutul anilor „80 
şi a politicii de austeritate promovată în toate sectoarele, este bine cunoscută. 

Tranziţia spre economia de piaţă se realizează prin restrângerea pieţei. 
Ponderea pieţei în consumul final al populaţiei a scăzut (tabelul nr. IV.6). 
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Tabelul nr. IV.6 
Structura consumului final al populaţiei 

- % - 

 1980 1985 1989 1990 1992 1995 1997 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vânzări cu amănunt 58,8 58,0 53,4 54,9 44,7 43,6 39,2 

Prestări de serv. 19,4 21,1 22,6 20,2 14,6 13,2 12,2 

Autoconsumul 21,8 20,9 24,0 24,9 40,7 43,2 48,6 

Ponderea pieţei 78,2 79,1 76,0 75,1 59,3 56,8 51,4 

Sursa: Gh. Zaman, C. Ciutacu, G. Vâlceanu (coordonatori): Blocaje în economia în tranziţie 
a României. Forme de manifestare, cauze, efecte, mecanisme şi soluţii, Editura 
Tehnică, Bucureşti, 1997, p. 68 şi Veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei (AIG) 
în anul 1997, nr. 1/1998, CNS, Bucureşti, p. 3-10. 

 

Volumul vânzărilor de mărfuri cu amănuntul din 1990 este foarte probabil 
să fi fost mai mare. Deschiderea graniţelor şi liberalizarea importurilor au favo-

rizat pătrunderea multor mărfuri din afara ţării, în multe cazuri neevidenţiate 
statistic. 

Dinamica consumului final al populaţiei din ultimii ani evidenţiază puter-
nica restricţionare a acesteia în comparaţie cu 1989 (tabelul nr. IV.7). 

 

Tabelul nr. IV.7 
Dinamica principalelor componente ale consumului final  

al populaţiei 
1989=100 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Consumul final al populaţiei 108,1 90,5 83,7 84,5 86,4 103,0 109,4 

Vânzările de mărfuri 117,1 87,3 72,2 66,7 72,3 93,2 100,6 

Prestările de servicii 101,0 72,1 68,2 54,5 57,4 60,1 60,3 

Sursa: Gh. Zaman, C. Ciutacu, G. Vâlceanu (coordonatori): Blocaje în economia în tranziţie 
a României. Forme de manifestare, cauze, efecte, mecanisme şi soluţii, Editura 
Tehnică, Bucureşti, 1997, p. 67. 

 

 

Consumul final a crescut în 1989 faţă de 1980 numai pe seama celorlalte 
elemente ale consumului final. Cel al populaţiei a crescut cu numai 3,7%. După 
1990, consumul final al populaţiei a scăzut cu 16,9% în 1992 faţă de 1989, iar 
creşterea din următorii trei ani a îmbunătăţit nivelul din 1989 cu 4,8%. În 1996, 
consumul final al populaţiei era aproximativ egal cu cel din 1990.     

Restricţionarea cererii a avut loc prin politica de compensare a factorilor 
de producţie şi prin politica de asigurare a veniturilor din asigurările sociale de 
stat (tabelul nr. IV.8).  
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Tabelul nr. IV.8 
Dinamica veniturilor reale 

1989=100 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Salariul mediu net 104,5 84,9 74,1 61,6 61,7 69,1 75,5 59,8 

Pens. medie de asig. soc 107,3 83,2 70,0 60,8 58,2 63,1 65,5 51,6 

Ajutorul de şomaj* - 100,0 60,0 47,3 60,7 57,6 61,8 63,5 

* în preţuri 1991. 
Sursa: Raportul naţional al dezvoltării umane România 1998, PNUD, Academia Română, 

Editura Expert, Bucureşti, iunie 1998, p. 52. 

 

Dinamica acestor venituri a restricţionat cererea până la 3/5 din nivelul 
acesteia în 1989. 

O caracteristică importantă a distribuţiei veniturilor în societate este re-
partiţia lor inegală. Şi înainte de 1990 exista o anumită inegalitate. În per ioada 
reformei, inegalitatea s-a adâncit prin creşterile disproporţionate ale veniturilor 
şi  îmbogăţirea unui grup de populaţie care a profitat de condiţiile tranziţiei. Dis-
tribuţia veniturilor caracterizează, în anii reformei economice, un grad mare de 
inegalitate: 69,3% din populaţie are un consum mediu lunar mai mic decât 
consumul mediu pe economie; 16,7% se situează deasupra acestuia cu 27,8% 
şi 14% îl depăşesc cu 124,3%. Aceasta evidenţiază polarizarea societăţii: 
49,9% din membrii ei au cheltuieli medii lunare pe un adult echivalent sub nive-
lul mediu pe economie (dintre care pentru 27,6% reprezintă 46,8% din nivelul 
mediu, pentru 22,3% reprezintă 73,9%), iar la polul opus situaţia este total dife-
rită: pentru 14% din populaţie cheltuielile medii pe un adult echivalent sunt de 
4,79 ori mai mari decât cel mai mic nivel mediu al cheltuielilor.  

Disparităţile în consum evidenţiate de valoarea coeficientului Gini, 31% 
în 1996, şi a raportului de 1,81 între consumul mediu zilnic de calorii ale gos-
podăriilor din quintila superioară faţă de cea inferioară, care se măreşte  în ca-
zul consumului de calorii de provenienţă animală (2,28) relevă un grad înalt de 
inegalitate sub influenţa imperfecţiunilor procesului tranziţiei, a şomajului şi a 
inflaţiei. “Mărimea şi evoluţia diferenţelor de salarii pe sectoare, categorii profe-
sionale, forme de proprietate etc. sunt în general atipice, având capacitate re-
dusă de fluidizare a fluxurilor şi de realocare a forţei de muncă, nu corespund 
cerinţelor echităţii sociale şi reprezintă factor de diminuare a coeziunii socia-

le”
1)

.  

Reflectare a disparităţii veniturilor, există diferenţe mari între cheltuielile 
de consum între gospodării atât în ceea ce priveşte consumul nealimentar cât 
şi cel alimentar. Structura cheltuielilor de consum este caracteristică populaţii-
lor din ţările sărace: în 1997, în medie, 58,8% din cheltuieli sunt pentru produse 
alimentare, 41,2% pentru mărfuri nealimentare şi servicii. Aportul resurselor 

                                                        
1)

 Raportul naţional al dezvoltării umane România 1997, p. 37. 
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proprii la asigurarea consumului, în 1997, a fost între 35% şi 65%. Aceasta ca-
racterizează un nivel de trai modest. Asigurarea necesarului de bunuri pentru 
necesităţi, primare (hrană şi locuinţă) se fac pe seama cheltuielilor pentru îm-
brăcăminte, încălţăminte, transport, cultură etc. Ca urmare a dinamicii venituri-
lor şi a preţurilor, ponderea cheltuielilor pentru produse alimentare a crescut în 
1997 faţă de 1995 pe seama creşterii autoconsumului. 

În aceste împrejurări, în majoritatea gospodăriilor nu se poate asigura 
consumul minim de hrană în calitatea şi structura necesară pentru întreţinerea 
sănătăţii şi a capacităţii de muncă a persoanelor adulte şi dezvoltarea normală 
a noilor generaţii. 

Utilizând ca prag al incidenţei sărăciei 60% din cheltuielile de consum ce 
revin pe un adult echivalent, a rezultat că în 1995, 23,25% din populaţie era 
săracă, adică aproape 5,3 milioane persoane. Dar “utilizarea unui prag de să-
răcie calculat pe baza unui coş de consum corespunzător exigenţelor minime 
ale unui trai normal la standardul de civilizaţie din ţara noastră ar conduce, în 

mod evident, la niveluri mult mai înalte ale ratei săraciei”
2)

. Pragul de sărăcie 
delimitează populaţia cea mai săracă într-o populaţie în majoritate săracă. 

De remarcat că incidenţa sărăciei creşte cu numărul persoanelor din 
gospodărie. Persoanele singure reprezintă numai 1,56% din populaţia săracă. 
Prin creşterea mărimii gospodăriilor cu câte o persoană până la cinci persoane, 
incidenţa sărăciei creşte cu 5,32 p.p.; 5,69 p.p.; 9,14 p.p. respectiv 15,98 p.p. 

Nivelul cheltuielilor publice pentru învăţământ şi sănătate, în perioada 
tranziţiei în comparaţie cu anul 1989, nu s-a menţinut, în termeni reali, la ni-
velul acestuia chiar dacă atunci ele se caracterizau printr-un “grad ridicat de 

degradare şi precaritate”.
3)

 Procentul lor în PIB a fost mai mic decât în cele-
lalte ţări în tranziţie. De aceea criza acestor servicii fundamentale nu a fost 
rezolvată. 

Deşi au crescut până în 1996, cheltuielile cu pensiile au scăzut în 1997 
sub nivelul din 1990, iar transferurile sociale către persoanele defavorizate au 
scăzut deşi a crescut numărul şomerilor, al pensionarilor şi a scăzut numărul 
salariaţilor. 

IV.2.2.2. Formarea brută de capital fix 

Pe fondul restricţionării cererii şi a schimbării modelului de realizare a 
acesteia, al marilor acumulări de capital din economie, formarea brută de cap i-
tal fix a înregistrat cea mai dramatică scădere în anii tranziţiei (tabelul nr. IV.9). 

                                                        
2)

 Raportul naţional al dezvoltării umane România 1997, p. 49. 
3)

 Raportul naţional al dezvoltării umane România 1998, p. 51. 
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Tabelul nr. IV.9 
Dinamica formării brute de capital fix 

1989=100 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

64,4 44,1 48,9 53,0 63,3 70,5 77,5 

Sursa: Anuarul statistic al României 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1997 şi 1998, p. 364-
365, respectiv p. 358-359. 

 

În afara altor factori de natură instituţională şi legislativă, investiţiile sunt 
favorizate de nivelul, respectiv rata de economisire publică şi privată.  

IV.2.3. Posibilităţile de finanţare a economiei naţionale 

În 1997, diferenţa dintre veniturile totale medii nominale şi cheltuielile to-
tale pe gospodărie a fost de 2596 lei ceea ce nu permite realizarea unui nivel 
al economiilor semnificativ pentru nevoile de investiţii ale economiei naţionale. 
Valoarea ratei de economie financiară (tabelul nr. IV.10) nu a egalat încă nive-
lul acesteia din 1989 când formarea brută de capital fix reprezenta numai 
94,8% din valoarea acestuia din anul 1980. 

Tabelul nr. IV.10 
Evoluţia ratelor specifice contabilităţii naţionale 

- % - 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Rata de economie financiară
1)

 3,0 -8,5 -1,1 -6,7 -1,9 0,2 -3,5 

Rata de economie a gosp.pop.
2)
 6,8 5,2 1,6 3,4 4,0 7,3 7,6 

Rata excedentului brut
3)
 43,4 44,4 49,8 56,2 56,3 59,8 57,9 

1) [Capacitatea (necesarul) de finanţare a (al) economiei naţionale/venitul disponibil 
brut]*100. 
2) (Economia brută a gospodăriilor populaţiei/venitul disponibil brut al gospodăriilor)*100. 
3) (Total excedent brut de exploatare/valoarea adăugată brută a economiei naţionale)*100. 
Sursa: Anuarul statistic al României 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1997 şi 1998, p. 370, 

respectiv p. 364. 

 

Este evidentă lipsa posibilităţilor interne de susţinere a procesului de re-
structurare economică a cărui amploare este dată de proporţia capacităţilor de 
producţie neutilizate. 

Economia brută (partea din valoarea adăugată rămasă după acoperirea 
cheltuielilor de exploatare şi a altor cheltuieli finale) la care se adaugă alocaţiile 
pentru investiţii nu au acoperit decât în 1994 transferurile de capital, formarea 
brută de capital fix şi variaţia stocurilor. Faţă de alte ţări, economia brută pe 
locuitor, în 1994, a fost mai mică cu până de peste 30 ori: 30,3 ori Elveţia, 35,5 
ori Japonia şi 4,5 ori Portugalia, 10,8 ori Franţa, 19,3 ori Austria sau 2,2 ori 
Cehia, 1,8 ori Ungaria, 2,2 ori Rusia. 
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IV.2.4. Mecanismul echilibrării macroeconomice 

Pentru că stocul de capital existent este format, preponderent, din acu-
mulări anterioare, rezultatele activităţii economice sunt determinate în întreg i-
me de nivelul ocupării. În faţa reducerii ofertei şi a nevoilor de eficientizare, 
ocuparea nu mai este deplină. 

Cu un nivel de ocupare mai mic output-ul este mai mic. O ofertă mai mi-
că determină creşterea preţurilor, reprezentată în figura nr. IV.1 de creşterea 
dobânzii (la nivelul i1) corespunzătoare unui output mai mic (nivelul Y1). 

 

Figura nr. IV.1 
Caracteristicile echilibrului general 
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Salariile nu sunt complet flexibile. Oferta de forţă de muncă a sindicatelor 
este mai mică decât a gospodăriilor, astfel că sindicatele negociază salariile la 
un nivel mai mare decât cel de echilibru (productivitatea marginală a forţei de 
muncă). Aceasta determină reducerea ocupării şi, deci, nivelul real al şomajului 
este peste nivelul lui de echilibru. 

Obiectivul general al macrostabilizării s-a obţinut prin presiuni asupra ce-
rerii. Aceasta a fost menţinută la niveluri joase prin politici monetare (restricţia 
monetară în raport cu nevoile economiei) şi fiscale şi prin politica recompensă-
rii factorilor (salariul real reprezenta, în 1996, 76,2% faţă de cel din 1989, în 
timp ce productivitatea muncii a depăşit pentru prima dată în anii reformei nive-
lul din 1989: a fost mai mare cu 2,7%). 

Creşterea veniturilor populaţiei, ca urmare a politicii de acordare a unor 
sporuri anterior anulate şi alte venituri, pe fondul penuriei de produse a fost 
primul impuls dat inflaţiei în 1990. Etapele de liberalizare a preţurilor s-au con-
stituit în alte impulsuri succesive, prin mecanismul inflaţiei prin costuri (de 
această dată şocuri date ofertei). La un nivel dat al salariilor, profitului şi pro-
ductivităţii muncii, o creştere a preţurilor reale ale input-urilor materiale deter-
mină creşterea preţurilor pentru că măreşte costurile de producţie. Rundele 
succesive de negociere a salariilor, pe baza unei inflaţii aşteptate, au multipli-
cat şocurile prin costuri date unui fenomen inflaţionist deja în evoluţie. După 
liberalizarea tuturor preţurilor, inflaţia prin costuri se va menţine până la ajusta-
rea ofertei (încheierea procesului de restructurare) la condiţiile pieţei. 

Modul ezitant de conducere a reformei a favorizat dezvoltarea economiei 
subterane. Nivelul acesteia a fost apreciat la 40% din PIB. Se apreciază că 
30% din forţa de muncă disponibilizată din sectorul formal este ocupată în sec-
torul informal. Veniturile obţinute din acest sector scapă contabilităţii naţionale. 

 



Capitolul V 
 Efectele caracteristicilor sistemului demografic asupra 

rezultatelor economice ale reformei 

 

 

Rata de creştere a populaţiei a fost descrescătoare cu mulţi ani înainte 
de 1989, dar a început să aibă valori negative din primii ani ai tranziţiei. 

Influenţa scăderii populaţiei asupra rezultatelor economice ale reformei 
se datorează scăderii efectivelor şi proporţiei generaţiilor născute după această 
dată. Având, însă, în vedere, sarcinile complexe şi deosebit de mari ale refor-
mei, în determinarea rezultatelor economice, rolul principal l-au avut factorii 
economici. 

Considerând rezultatele economice ca mărimi date, influenţele numărului 
şi ale structurii populaţiei sunt determinate în funcţie de acestea.  

Efectele economice ale populaţiei în scădere sunt rezultatul diferenţelor 
absolute şi relative între indicatorii de mărime şi structură ce caracterizează 
populaţia în diferite momente de timp. 

V.1. Consecinţele scăderii numărului populaţiei 

Ipoteza unei relaţii directe şi proporţionale între creşterea populaţiei şi 
creşterea economică măsurată prin creşterea produsului total şi pe locuitor nu 
a fost niciodată validată de date în decursul istoriei şi cu atât mai puţin în vre-
murile moderne. 

Consecinţele directe ale mărimii populaţiei sunt în special evidente în 
ceea ce priveşte rezultatul distribuţiei costurilor şi ale veniturilor pe locuitor. Ele 
privesc nivelurile lor medii pe locuitor calculate pe baza nivelului lor ma-
croeconomic, dar şi la nivel regional sau de unitate teritorial-administrativă. 

V.1.1. Efectele generale ale scăderii populaţiei  
în raport cu spaţiul de viaţă 

Cheltuielile ocazionate de dezvoltarea şi întreţinerea infrastructurii de uz 
general (căi de acces şi comunicaţie ş.a.), în condiţii de valorificare eficientă a 
tuturor zonelor ţării, sunt în valoare absolută aceleaşi, indiferent de numărul 
populaţiei. Nivelul lor pe locuitor depinde, însă, de valoarea numitorului fracţiei 
– numărul populaţiei – cu care se află în relaţie inversă. 

Comparaţiile între nivelurile acestor investiţii pe locuitor sunt, în afara 
consideraţiilor de natură tehnică, determinate în principal de consideraţii socia-
le şi politice. 
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O situaţie similară există şi în cazul veniturilor. Nivelul venitului pe locui-
tor, la un nivel agregat dat – considerând că acelaşi nivel al venitului naţional 
se obţine şi cu o populaţie mai mică, în alte condiţii de eficienţă, desigur – este 
invers proporţional cu numărul locuitorilor. 

Presiunea asupra mediului înconjurător, a ratei de epuizare a resurselor 
şi funcţiilor mediului sunt considerate, de asemenea, a fi în relaţie inversă. Ra-
ta de epuizare a resurselor şi funcţiilor mediului este funcţie de eficienţa folosirii 
lor şi de volumul producţiei care se adaptează cererii. Dacă cererea este în 
creştere, respectiv în scădere – corespunzător evoluţiei populaţiei -, presiunea 
asupra mediului va fi în creştere, respectiv în scădere şi în funcţie de eficienţa 
cu care sunt folosite resursele de mediu. 

Se argumentează că o populaţie numeroasă are avantajul economiilor 
de scară: se realizează o piaţă mare într-un spaţiu restrâns şi se reduc astfel 
costurile fixe pe unitatea de produs, serviciu, iar cererea mare susţine dezvol-
tarea activităţilor economice şi sociale. Economiile de scară şi efectele de im-
pulsionare a activităţilor economice venite din partea cererii nu se realizează 
într-o populaţie numeroasă, dar săracă. În acest caz nevoile populaţiei nu au 
corespondent în puterea de cumpărare din care cauză cererea nu se exprimă 
la piaţă. O populaţie mai puţin numeroasă, dar cu venituri mari, exprimă o cere-
re mai mare la un nivel mai ridicat şi diversificat al calităţii şi sortimentelor pro-
ducţiei. De aceea, în această situaţie, cererea este stimulatoare pentru ofertă 
şi deci pentru dezvoltarea economică. Populaţia din cea de-a doua situaţie re-
prezintă şi o povară mai mică pentru mediul înconjurător, atât prin frecvenţa 
mai mică a apelurilor adresate mediului, dar şi prin calitatea producţiei realizată 
cu un nivel tehnologic mai ridicat pe care o poate susţine cererea sa. 

Volumul taxelor şi impozitelor colectate de la populaţie are, cu mărimea 
acesteia, o relaţie similară cu cea a economiilor de scară. El depinde nu numai 
de numărul populaţiei, dar şi de veniturile acesteia. 

Se poate argumenta că şi cheltuielile legate de dezvoltarea şi întreţine-
rea infrastructurilor nu depind numai de numărul populaţiei, ci, hotărâtor, şi de 
nivelul veniturilor populaţiei, deci de nivelul ei de trai. O populaţie bogată nu 
numai că are nevoi, dar le şi poate manifesta prin cerere efectivă, intrând, ast-
fel, într-un mecanism de dezvoltare durabilă a lor şi a economiei. 

Programele de dezvoltare socială sunt programe de dezvoltare econo-
mică şi programe de mediu, deci de dezvoltare durabilă pentru că nu doar nu-
mărul populaţiei contează, ci şi calitatea acesteia. Capacitatea şi motivaţia po-
pulaţiei de a dezvolta activităţi într-o manieră flexibilă este hotărâtoare pentru 
traiectoria şi dinamica economiei. 

Dacă cheltuielile cu apărarea naţională şi instituţiile publice sunt ace-
leaşi, indiferent de numărul populaţiei şi de nivelului ei de trai, alte cheltuieli de 
interes general, ca acelea legate de ordinea publică, gospodărie comunală şi 
locuinţe ca şi cele legate de autoritatea judecătorească sunt mult influenţate 
atât de numărul populaţiei cât şi de nivelul ei de trai şi civilizaţie. 
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Alte cheltuieli, cum ar fi cele legate de cercetarea ştiinţifică, prospecţiuni 
şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi depind în 
mod hotărâtor de obiectivele generale de dezvoltare iar mărimea lor este un 
indicator al nivelului dezvoltării atins de o economie. Mărimea efectului indirect 
asupra contribuţiilor pe locuitor, la un volum dat de cheltuieli, este cu atât mai 
mare cu cât numărul locuitorilor este mai mic. 

V.1.2. Efectele scăderii numărului populaţiei în perioada încheiată a 
reformei  economice 

Consecinţele scăderii numărului populaţiei în România anilor „90 sunt 
greu de separat de conjunctura economică generală. Ele capătă relevantă da-
că considerăm că activitatea economică s-a desfăşurat an de an în condiţii si-
milare; situaţie absolut ireală mai ales că analiza se referă la o perioadă al că-
rei principal obiectiv este modificarea modului de conducere şi a condiţiilor în 
care se desfăşoară activitatea economică, în mod gradual până la schimbarea 
completă a condiţiilor faţă de perioada precedentă. Astfel, în mod obiectiv şi 
necesar, orice moment viitor ar fi diferit de cel prezent sau trecut. Gradul de 
diferenţiere depinde, însă, de amploarea şi ritmul desfăşurării reformei politice 
şi economice. Cum reforma desfăşurată în ţara noastră a avut un ritm lent şi 
neconvingător, diferenţa între condiţiile de desfăşurare a activităţii economice 
nu este considerabilă în anii perioadei luate în considerare. 

Totuşi, stabilirea obiectivelor după alte principii au mutat accentul spre 
alte priorităţi şi, firesc, spre alte raporturi între diferitele tipuri de cheltuieli şi în 
raport cu disponibilităţile economiei naţionale. 

Menţinerea nivelului cheltuielilor bugetare pe locuitor pentru acţiunile de 

interes general din anul 1991
1)

 în anii următori ar fi adus o sarcină suplimenta-
ră fiecărui locuitor din ce în ce mai mare (tabelul nr. V.1.). 

Ritmul de creştere a sarcinilor suplimentare pe locuitor faţă de nivelul 
acestora din anul 1991 creşte cu atât mai mult cu cât este mai mare scăderea 
populaţiei care trebuie să le suporte. 

Dacă luăm în consideraţie diferenţa dintre nivelul şi calitatea la care ar 
trebui să se desfăşoare aceste activităţi şi cel atins până la momentul respec-
tiv, sarcinile suplimentare vor avea valori diferite. Ele vor diferi şi în funcţie de 
rapiditatea cu care se va depăşi rămânerea în urmă faţă de necesităţile actuale 
în fiecare din activităţile menţionate. 

În activităţi ca transporturi şi comunicaţii sau gospodărie comunală şi lo-
cuinţe există nevoie acută de depăşire a situaţiei actuale ceea ce ar putea în-
semna stabilirea unui obiectiv pe termen scurt pentru eficientizarea lor. Un ast-
fel de obiectiv este determinat nu numai de externalităţile pozitive pe care rea-
lizarea lui le-ar avea asupra activităţii, în principal economice, dar şi de faptul 

                                                        
1)

 Pentru a nu lua în considerare rezultatele anului 1990 influenţate de o serie de măsuri 
conjuncturale. 
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că aceste poveri se suportă din venituri ce vor fi în viitor obţinute de o populaţie 
activă mai puţin numeroasă. Aceasta înseamnă că taxele şi impozitele din care 
vor fi suportate aceste cheltuieli vor presa asupra unor venituri totale realizate 
de o populaţie a cărei productivitate va trebui să crească. Pe baza venitului 
mediu obţinut trebuie să se realizeze nu numai colectarea veniturilor necesare 
susţinerii cheltuielilor guvernamentale de interes general, ci şi susţinerea unui 
consum al cărui obiectiv este scoaterea de sub incidenţa sărăciei a persoane-
lor aflate în această situaţie. 

 
Tabelul nr. V.1 

Sarcinile suplimentare pe locuitor pentru cheltuielile  
de interes general 

- mii lei preţ. 1991* - 

 1992 1993 1994 1995 1996 

Gospodărie comunală şi locuinţe 0,4 0,5 0,5 0,6 0,3 

Apărare naţională 58,6 63,7 67,5 75,0 87,2 

Autorităţi publice 11,6 12,6 13,3 14,8 17,0 

Cercetare ştiinţifică 3,0 3,2 3,4 3,8 4,4 

Prospecţiuni geologice 5,9 6,4 6,7 7,5 8,6 

Transporturi şi comunicaţii 24,2 26,3 27,9 31,0 35,7 

*Datele au fost deflatate cu ajutorul indicilor PIB. 
Calculat pe baza datelor din Anuarul statistic al României 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 
1997 şi 1998 p. 360-363; p. 356-357, respectiv p. 730 şi Statistica socială. Culegere de da-
te, CNS, Bucureşti 1996, p. 21. 
 

Realizarea acestor obiective nu se află sub incidenţa contrariului pentru 
că un nivel de trai ridicat înseamnă şi o schimbare corespunzătoare a scării 
valorilor sociale şi deci a atitudinii generale faţă de bunurile de interes general. 
De aceea, în realizarea lor graduală, în funcţie de posibilităţile economiei, tre-
buie urmărită atingerea unor niveluri complementare în care schimbarea atitu-
dinii generale trebuie să aibă prioritate.  

Sunt cheltuieli al căror nivel vor reprezenta permanent o sarcină supli-
mentară pentru o populaţie în scădere. Între acestea sunt cele pentru apărarea 
naţională, autorităţile publice. 

Dacă rezultatul activităţii economice, măsurat prin PIB, s-ar fi menţinut la 
nivelul anului 1991, atunci nivelul acestuia pe locuitor ar fi crescut, iar consu-
mul pe locuitor ar fi fost influenţat, aşa cum se vede din tabelul nr.V.2. 

Celelalte condiţii rămânând constante, consumul populaţiei/locuitor va fi 
influenţat pozitiv de scăderea populaţiei. 
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Tabelul nr. V.2 
Influenţa scăderii numărului populaţiei asupra PIB şi a consumului 

populaţiei pe locuitor 
- lei preţ.1991 - 

 1992 1993 1994 1995 1996 

PIB 1652 1796 1901 2113 2428 

Consumul populaţiei   992 1078 1141 1269 1458 

Calculat pe baza datelor din Anuarul statistic al României 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 
1997 şi 1998 p. 361 respectiv p. 359 şi  Statistica socială. Culegere de date, CNS, Bucu-
reşti, 1996, p. 21. 

 

V.2. Consecinţele modificării structurii populaţiei 

V.2.1. Influenţa modificării structurii populaţiei asupra rapoartelor 
funcţionale din economie 

Rezultatele economice în termeni absoluţi sunt realizate prin procesarea 
input-urilor de care dispune societatea şi pe care le foloseşte în activitatea 
economică. Cel mai important dintre aceştia este forţa de muncă. 

După o perioadă de supraocupare, în anii reformei economice efectul, 
poate, cel mai real al acesteia este criza locurilor de muncă. Populaţia ocupată 
a scăzut cu 13,1% între 1991 şi 1996. Scăderea este mult mai mare decât cea 
a populaţiei (de numai 2,5%). Ca urmare, valoarea raportului de dependenţă 
economică a crescut (tabelul nr. V.3). 

Creşterea raportului de dependenţă economică este şi consecinţa măsu-
rilor de reducere a supraocupării şi a ritmului lent de creare de noi locuri de 
muncă. Dacă numărul populaţiei ocupate în 1991 ar fi rămas acelaşi şi în ur-
mătorii cinci ani, valoarea raportului de dependenţă economică ar fi scăzut 
pentru că şi populaţia României a scăzut (tabelul nr. V.4). 

 

Tabelul nr. V.3 
Evoluţia raportului de dependenţă economică 

- persoane - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Pop.tot/pop.ocupată 115,0 118,0 126,2 127,0 139,0 141,0 

Sursa: Anuarul statistic al României 1997, CNS, Bucureşti, 1998 p. 64 şi p. 125. 

 

Tabelul nr. V.4 
Influenţa evoluţiei numărului populaţiei asupra raportului de depen-

denţă economica 
- persoane - 

1992 1993 1994 1995 1996 

-3,7 -4,0 -4,3 -4,7 -5,4 

Calculat după Anuarul statistic al României 1997, CNS, Bucureşti, 1998, p. 64 şi p. 125. 
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Reducerea supraocupării a avut şi un alt efect imediat. Intensitatea capi-
talului, calculat ca raport între valoarea mijloacelor fixe şi populaţia ocupată, a 
crescut cu 66,5%.  Calculat pentru populaţia activă, intensitatea capitalului a 
crescut numai cu 60,5% (tabelul nr. V.5). 

 
Tabelul nr. V.5 

Intensitatea capitalului în perioada 1991 – 1996 
mil. lei preţ. 1990/mii pers. 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Valoarea capitalului/populaţia  ocupată 337 357 400 440 529 561 

Valoarea capitalului/populaţia activă 326 327 359 392 478 524 

Calculat după Anuarul statistic al României 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1997 şi 1998, p. 
141 şi p. 385-386 respectiv p. 125, p. 148 şi p. 391. 

 

Rata medie anuală de creştere a intensităţii capitalului între 1990 şi 1996 
a fost de 9,6%. Valoarea este mult mai mare decât cea înregistrată de ţările 
dezvoltate în perioadele lor de creştere intensă (1950-1973): de 1,5 ori mai 
mare decât cea a Franţei; de 1,3 ori faţă de cea a Germaniei; de 1,1 ori faţă de 
cea a Japoniei; 1,7 ori faţă de cea a Angliei şi de 3,5 ori faţă de SUA. 

Ritmul deosebit de rapid al creşterii intensităţii capitalului a fost uşurat de 
modalitatea de realizare. Capitalul era deja acumulat. Creşterea intensităţii lui 
s-a realizat exclusiv prin eliberare de forţă de muncă. Situaţia aceasta nu a 
existat în ţările dezvoltate unde creşterea intensităţii capitalului s-a realizat 
concomitent cu acumularea lui. 

Productivitatea medie în aceeaşi perioadă a crescut cu numai 1,2% pe an 
ca urmare a căderii accentuate a nivelului PIB din perioada 1990-1992. Din 1992 
până în 1996, productivitatea medie a muncii a crescut cu un ritm mediu anual 
de 7,5% în timp ce cel al intensităţii capitalului a fost de 14%. 

Evoluţia PIB a fost determinată în principal de condiţiile de desfăşurare a 
activităţii economice. Corespunzător fiecărei valori a intensităţii capitalului exis-
tă o valoare a consumului pe persoană ocupată. Acesta reprezintă diferenţa 
dintre nivelul rezultatelor finale pe o persoană activă la o valoare dată a intensi-
tăţii capitalului, pe de o parte, şi volumul acumulărilor de capital, pe de altă par-
te. 

Consumul final al populaţiei pe o persoană ocupată a avut aceeaşi di-
namică cu cea a consumului final pe locuitor, cu deosebirea că scăderea mai 
accentuată a numărului populaţiei ocupate a avut ca efect o pantă mai mare a 
consumului final pe o persoană ocupată (graficul nr. V.1.). 
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Graficul nr. V.1 
Evoluţia consumului final pe locuitor şi pe persoană ocupată 

 
 

 

Dacă nivelul şi raportul dintre consum şi acumulare ar fi rămas acelaşi 
din anul 1991, în anii următori ai reformei, influenţa numărului populaţiei ocupa-
te asupra consumului/persoană ocupată ar fi fost conform tabelului nr. V.6. 

 
Tabelul nr. V.6 

Influenţa numărului persoanelor ocupate  
asupra consumului/persoană ocupată 

mii lei preţ. 1991/pers. ocup. 

 1992 1993 1994 1995 1996 

Modificare consum final/pers. ocup.  
faţă de 1991 

+3,9 +8,8 +9,5 +16,7 +18,4 

Calculat după Anuarul statistic al României 1997, CNS, Bucureşti, 1998, p. 125 şi p. 358-
359. 

 

Rezultatele economice ca şi mărimea raportului dintre consum şi acumu-
lare au micşorat nivelul consumului pe persoană ocupată în anii 1991-1994 şi l-
au majorat până în 1996. 

Creşterea consumului final pe persoană ocupată a avut loc concom itent 
cu reducerea accentuată a ocupării, ceea ce a determinat scăderea veniturilor 
şi a nivelului de trai al populaţiei. De aceea, o mare parte a acesteia a intrat în 
sărăcie în anii reformei. 
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V.2.2. Influenţa structurii populaţiei asupra serviciilor fundamentale 
din societate 

Nivelul serviciilor celor două sisteme importante pentru societate, învă-
ţământ şi sănătate, era caracterizat, pentru anul 1989, ca nesatisfăcător cerin-
ţelor şi exigenţelor societăţii româneşti. Modul de desfăşurare a reformei, lipsa 
fondurilor, o concepţie greşită instalată şi practicată mai mulţi ani privind pres-
tarea acestor servicii îngreunează reformarea acestor sectoare. Totuşi, unele 
rezultate au fost obţinute. 

Dacă în alte sectoare, scăderea numărului populaţiei va fi resimţită cu în-
târziere mai mare, primul sector afectat de aceasta este învăţământul. 

Învăţământul se confruntă de mai mulţi ani cu generaţii de elevi cu efec-
tive fluctuante. Din 1987, efectivele noilor generaţii sunt în scădere continuă. 

După ce a trecut printr-o perioadă de austeritate înainte de 1989, în anii 
reformei economice, scăderea populaţiei şcolare poate fi considerată, pe an-
samblu, benefică. Dacă cheltuielile cu învăţământul ar fi rămas la nivelul anului 
1991, cheltuielile medii pe un elev, student ar fi crescut din cauza reducerii 
numărului populaţiei şcolare (tabelul nr. V.7). 

Tabelul nr. V.7 
Influenţa numărului absolut al populaţiei şcolare 

asupra cheltuielilor pe elev/student 
mii lei preţ. 1991/elev,student 

 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 

Modificarea cheltuielilor 
Medii/elev, student 

+0,5 +0,8 +0,7 +0,4 +0,4 

Calculat după Anuarul statistic al României 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1997 şi 1998 p. 
256-257 şi p. 736-737, respectiv p. 256-257 şi p. 730. 

 

Reducerea numărului populaţiei şcolare a avut loc prin reducerea seg-
mentului ce frecventează cursurile primare şi gimnaziale. În acelaşi timp, a 
crescut numărul studenţilor care nu au compensat ca număr îngustarea bazei 
piramidei populaţiei şcolare. 

Modificarea structurii pe vârste, şi deci pe niveluri de instruire, a influen-
ţat nivelul cheltuielilor cu învăţământul (tabelul nr. V.8). 

 
Tabelul nr. V.8 

Influenţa structurii populaţiei şcolare asupra cheltuielilor cu învăţă-
mântul faţă de 1991/1992 

mii lei/elev echiv.preţuri 1991 

1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 

+10.0 +14,2 +12,1 +2,5 +2,4 

Calculat după Anuarul statistic al României 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1997 şi 1998 p. 
256-257 şi p. 736-737, respectiv p. 256-257 şi p. 730. 
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Cheltuielile cu învăţământul cresc de la nivelul primar de instruire spre 
cele superioare. Creşterea ponderii populaţiei şcolare în nivelurile superioare 
de instruire măreşte cheltuielile cu învăţământul, deşi în termeni absoluţi popu-
laţia şcolară  a scăzut. 

Cheltuielile medii pe o persoană şcolarizată au crescut şi prin creşterea 
volumului absolut al cheltuielilor. Eforturile făcute pentru îmbunătăţirea situaţiei 
au avut ca rezultat obţinerea unor indicatori generali comparabili cu cei euro-
peni. De exemplu faţă de anul şcolar 1989/1990,  când la o sala de clasă de 
liceu reveneau 66,5 elevi, în anul următor erau numai 43,8 elevi. Personalul 
didactic a crescut cu 33,6% în anul şcolar 1995/1996 faţă de 1989/1990, cu 
influenţe directe asupra numărului de elevi ce revin la un profesor. În licee, va-
loarea acestui indicator s-a redus de la 31,7 în 1989/1990 la 12,61, adică sub 
media europeană a anului 1989/1990 de 13,86 elevi la un profesor. Indicatorii 
de structură ai învăţământului arată că starea de criză persistă. 

Reducerea densităţii şcolare ca urmare a scăderii natalităţii, în com-
paraţie cu creşterea acesteia, este privită ca având efecte pozitive. Elevul are 
condiţii mai bune pentru înţelegerea şi acumularea cunoştinţelor. 

Dacă pe ansamblu, indicatorii învăţământului arată o uşurare a sarcinii 
acestuia, venită în condiţii de criză într-un proces de reformă şi în învăţământ, 
prin scăderea populaţiei şcolare, pe plan local apar noi probleme. Densitatea 
din ce în ce mai mică a acesteia, mai ales în localităţile mici, reduce posibilita-
tea asigurării normelor cadrelor didactice. Prin aceasta, cheltuielile necesare 
menţinerii unei reţele extinse, până în cea mai mică unitate administrativ-
teritorială pentru a asigura calitatea şanselor fiecărui copil, cresc fie prin dim i-
nuarea normelor didactice, fie prin asigurarea unor servicii de transport şi caza-
re pentru elevi. Aceste nevoi se fac simţite din ce în ce mai mult şi rezolvarea 
lor pe baza unui principiu unitar este în desfăşurare. 

Scad, însă, cheltuielile privind dotarea cu materiale didactice pentru 
elevi, corespunzător cu numărul acestora. Având în vedere nivelul de dotare 
existent, această scădere este doar conştientizată faţă de ceea ce ar fi fost ne-
cesar pentru o populaţie şcolară constantă sau în creştere.  

Este greu de evaluat soldul acestor influenţe asupra cheltuielilor cu învă-
ţământul şi este şi mai dificil de evaluat efectul lor asupra calităţii învăţământu-
lui. Este sigur, însă, că exigenţele faţă de învăţământ privind calitatea conferită 
populaţiei, în general, prin educaţie şi forţei de muncă, în special, trebuie să 
aibă un nivel ridicat şi un caracter dinamic, adică trebuie să ţină pasul cu cerin-
ţele pe care activitatea economico-socială le formulează faţă de învăţământ şi 
să susţină dezvoltarea acesteia. 

Aceste cerinţe formulate de societate în ansamblu implică cheltuieli pe 
care societatea trebuie să le suporte, dar de care şi beneficiază. Aprecierile 
specialiştilor privind eficienţa acestor cheltuieli sunt favorabile.

[1; 10; 20; 24; 30; 55; 79; 

104]
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În condiţiile de austeritate ale reformei, capitalul uman a suferit pierderi 
ca urmare a reducerii numărului de ani de şcoală obligatorii, al procentului ridi-
cat al neînrolării şcolare (5% dintre copiii în vârstă de 7-14 ani) şi al abandonu-
lui şcolar. 

În domeniul sănătăţii situaţia este diferită. Şi aici situaţia existentă la în-
ceputul reformei era dificilă. Lipsa fondurilor necesare pentru procurarea şi în-
treţinerea aparaturii a agravat situaţia, iar managementul general a fost mai 
mult decât defectuos irosind nu numai banii provenind din programe internaţio-
nale, dar şi multe alte fonduri ca penalizări pentru nefolosirea lor. 

Procesul de îmbătrânire demografică, aflat în curs de desfăşurare către 
un stadiu mai avansat, măreşte numărul şi schimbă structura solicitărilor faţă 
de sistemul sanitar care trebuie să facă faţă şi unei întreţineri necorespunză-
toare a organismului uman în condiţiile sărăcirii populaţiei pe fondul crizei eco-
nomice. 

Dacă coeficienţii folosiţi pentru calcularea populaţiei echivalente exprimă 
proporţia pe vârste a solicitărilor faţa de sistemul de sănătate, atunci, pentru 
fiecare creştere a numărului persoanelor peste 60 de ani faţă de cel sub 15 
ani, solicitările faţă de sistemul medical cresc de 3,5 ori, în varianta coeficienţi-
lor folosiţi în Ungaria.  

În perioada 1990-1997, influenţele modificării structurii pe vârste a popu-
laţiei asupra solicitărilor sistemului de sănătate au fost conform tabelului nr. 
V.9. 

Au fost din ce în ce mai puţine solicitările probabile din partea populaţiei 
tinere şi a crescut probabilitatea solicitărilor din partea populaţiei adulte şi 
vârstnice. Această modificare se va accentua în acelaşi timp cu desfăşurarea 
reformei sistemului sanitar, pentru care poate reprezenta un criteriu. 

Situaţia existentă în sectorul sanitar este caracterizată cel mai bine de 
rezultatele acestuia. Inexistenţa deceselor evitabile ar fi dus la o mortalitate 
mai mică cu 2,3 promile în 1996 şi 2,2 promile în 1997 (tabelul nr. V.10). 

 
Tabelul nr. V.9 

Influenţa structurii pe vârste a populaţiei asupra sistemului de sănăta-
te – faţă de 1989 - 

p.p. 

Grupa de vârstă – ani - 1992 1995 1997 

0-14  -1,0 -2,4 -3,1 

15-59  - +0,7 +0,9 

60 şi peste +1,0 +1,7 +2,2 

Calculat după Anuarul statistic al României 1990 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1991 şi 1998, p. 
88-89 respectiv p. 66-67 şi Jerzy Holzer şi Ewa Fratezak: The Aging of the Population in 
Poland 1950-2000, în Social Aspects and Country Reviews of Population Aging, Economic 
Studies, nr. 6, United Commission for Europe, United Nations Population Fund, New York şi 
Geneva, 1994. 
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Tabelul nr. V.10 
Decese  în 1996 şi 1997 

persoane 

 Decese Decese evitabile prin 
profilaxie: 

 Total Evitabile primară secundară 

1996            Total 286158 51251 29824 21427 

    – mortalitatea (la 1000 loc.) 12,7 10,4 11,3 11,7 

1997             Total 279315 49625 28407 21218 

    – mortalitatea (la 1000 loc.) 12,4 10,2 11,1 11,4 

Sursa: Situaţia demografică a României în perioada 1990-1997, CNS, Bucureşti, 1997. 
 

 

În perioada scursă a procesului de reformă, starea sistemului sanitar nu 
a constituit un factor de ameliorare a situaţiei morbidităţii şi mortalităţii. Uneori 
(decesele evitabile) au fost chiar un factor agravant. Starea de sănătate a po-
pulaţiei este una dintre cele mai scăzute din Europa. La indicatorul decese ev i-
tabile se mai adaugă numărul cazurilor noi de îmbolnăviri prin boli infecţioase 
(din care TBC 98,6% în 1996), cel al mortalităţii materne (41 femei la 100000 
născuţi vii) şi al mortalităţii infantile (22,9‰) al persoanelor în vârstă peste 5 
ani, care nu au şansa să supravieţuiască până la vârsta de 60 de ani (20,9% în 
1996). 

Creşterea numărului solicitanţilor vârstnici şi scăderea celor tineri poate 
reprezenta o creştere a cheltuielilor cu sănătatea şi o economie în măsura în 
care ele ajută la prelungirea vieţii active. 



Capitolul VI 
 Consecinţele economice ale scăderii populaţiei  în pe-

rioada următoare a reformei  

 

VI.1. Caracteristicile şi durata perioadei  
de reformă economică  

Perioada reformei economice în România este numai un aspect al unei 
perioade deosebit de complexe şi inedite din istoria ţării şi a omenirii în gene-
ral: tranziţia de la economia centralizat-planificată la economia de piaţă, de la 
statul totalitar la democraţie, de la unipartidism la pluripartidism şi competiţia 
ideilor. 

Perioada tranziţiei înmănunchează trei coordonate ce se întrepătrund şi 

se condiţionează: a) tranziţia politică, b) tranziţia socială şi c) tranziţia econo-
mică.

 [31]
 

Aşa cum demonstrează practica de până acum a tranziţiei, tranziţia eco-

nomică – trecerea de la conducerea planificată la cea bazată pe legile econo-
miei de piaţă – nu poate fi condusă ferm şi nu se poate desfăşura fără contor-
sionări şi regretabile pierderi (costuri) fără o viaţă politică echilibrată, matură 

desfăşurată într-un cadru instituţional şi legislativ articulat, flexibil. Caracteristi-

cile cadrului instituţional şi legislativ ca şi ale vieţii politice nu pot fi obţinute fără 
colaborarea unei populaţii educate, motivate şi informate. Nivelul dezvoltării 
umane este condiţionat de şi condiţionează dezvoltarea economică.  

Realizarea acestui cadru politic-economic-social este o acţiune com-
plexă şi anevoioasă. Principiile şi normele sale cu trăsături specifice pentru di-
ferite economii au fost stabilite în perioade de formare ale naţiunilor şi au fost şi 
sunt atent şi permanent supravegheate de societate. În România – ca şi în so-
cietăţile central şi est-europene – “drama schimbărilor sociale declanşată o da-
tă cu al doilea război mondial, evaluată prin costurile decalajelor apărute, va 

continua să stânjenească modernizarea economiei româneşti”.
1)

 De aceea 
“obstacolul major de care se lovesc noile democraţii din Est ţine de decalajul 
dintre accelerarea timpului politic şi lentoarea timpului economic. Pentru a or-

                                                        
 Chiar dacă perioada analizată în lucrare nu acoperă toţi anii scurşi ai reformei, concluziile 

lucrării sunt perfect valabile. Rezultatele economice mai bune din ultimii ani (evidenţiate de 
evoluţia PIB din ultimul an) nu le contrazic. Managementul economic în condiţiile scăderii 
populaţiei este mai dificil. Capitolul următor evidenţiază importanţa câtorva elemente de 
strategie a dezvoltării economice şi capcanele ce trebuie evitate în derularea acesteia. 

1)
 Ionete, C.: Decalaje în modernizarea economiei româneşti, CIDE, Bucureşti, 1998, p. 6. 
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ganiza alegeri libere şi a pune bazele unor instituţii democratice sunt suficiente 
şase luni. Vor trebui, în cel mai bun caz, şase ani pentru restabilirea unei eco-

nomii de piaţă şi 60 de ani pentru reconstruirea societăţii civile”.
2) 

 

Societăţile central şi est-europene trec printr-o perioadă de convales-
cenţă către o situaţie a cărei normalitate este ea însăşi în construcţie după pro-

iecte aflate într-o evoluţie dinamică. Strategia de atingere a normalităţii este o 

provocare pentru ştiinţele sociale aflate în faţa unei noutăţi absolute. Pentru 
ştiinţa economică provocarea şi povara răspunderii este mai mare pentru că 
rezultatele economice sunt motorul şi catalizatorul energiilor necesare în acţiu-
nile transformatoare ale perioadei de tranziţie. În jurul reformei economice se 
unesc şi se consumă energii, se formează şi se desfac grupuri de interese, se 
structurează societatea, principiile şi obiectivele sale sub acţiunea altor factori 
(morala, tradiţiile ş.a.). La jumătatea anilor „90, complexul cultural era “depen-
dent de valorile spaţiului social, de capitalul uman şi de starea materială a gos-
podăriei.” Etapa actuală este caracterizată prin “reformism de reacţie” în care 
“resursele devin principalul factor care structurează atitudinea faţă de refor-

mă.”
3)

 Iar “factorii inerţiali, cu rădăcini adânci în structurile proprietăţii de stat, 
rămase intacte mai ales în industrie şi în mentalităţi, au făcut ca acest cadru 

juridic să nu devină un acquis al transformărilor o vreme îndelungată”.
4)

 Ca 
urmare, reforma “stagnează de multă vreme” şi a fost necesară “relansarea 
pentru a doua oară a schimbărilor social-economice din ţară” în 1997. Relansa-
rea a fost un eşec: PIB a căzut la nivelul anului 1991. 

Sintetic, obiectivul reformei economice este eficientizarea activităţii eco-

nomice. Realizarea acestuia înseamnă trecerea de la un mod de producţie ca-

re era condus după schema substituirii resurselor în proporţii fixe către un nou 
mod de producţie care să poată fi formalizat cu o funcţie de producţie cu elasti-
cităţi variabile. 

La începutul perioadei postbelice, problema economiei româneşti, ca şi a 

altor ţări fost beligerante, era refacerea acesteia. Starea de pace şi aplicarea 
progreselor tehnologice, ce au folosit anterior producţiei de război, la cea civilă 
erau premise fundamentale şi favorabile declanşării unei dinamici ascendente 
în economie. 

Hotărârea politică a fost dezvoltarea economică a ţării şi ridicarea nivelu-
lui de trai prin industrializarea economiei. Excesele ideologice au conferit rigidi-
tate unui demers altfel valoros pentru viaţa economico-socială a ţării. Astfel, 
într-o perioadă în care economiile ţărilor astăzi dezvoltate puneau bazele unei 

                                                        
2)

 Rupnik, J.: L‟autre Europe, Editura Odile Iacob, 1993 p. 406 în Ionete, C.: Decalaje în mo-
dernizarea economiei româneşti, CIDE, Bucureşti, 1998, p. 14. 

3)
 Sandu, D.: Sociologia tranziţiei. Valori şi tipuri sociale în România, Editura Staff, Bucureşti, 
1996, p. 264 

4)
 Ionete, C.: Decalaje în modernizarea economiei româneşti, CIDE, Bucureşti, 1998, p. 15.  
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dezvoltări durabile (cu corecturile ulterioare), în România avea loc un proces 
de dezvoltare economică condus cu ambiţia determinării ex ante a interrelaţiilor 
din economie în cele mai mici detalii. Guvernat de legi ce lasă loc întâmplării şi 
hazardului, mecanismul economico-social nu poate fi condus prin însumarea 
detaliilor şi a stabilirii caracteristicilor acestora în scopul obţinerii obiectivelor 
cantitative şi calitative propuse. De fapt, creşterea economică  (aspectul canti-
tativ) a avut loc o perioadă până când rămânerea în urmă a laturii calitative a 
blocat evoluţia ambelor. 

Ascensiunea realizată în economia românească concomitent cu cea rea-
lizată în alte ţări – dar cu alt conţinut, altfel condusă şi cu alte rezultate, însă – 
a avut loc în faza de prosperitate a unui ciclu economic lung. Acesta s-a carac-
terizat prin funcţionarea bună a mecanismului economico-social, în special pâ-
nă la începutul anilor „70. A avut loc o creştere economică concomitent cu re-
zultate deosebite obţinute în domeniul sănătăţii şi al învăţământului. După 
această dată, lansarea unor îndemnuri menite să menţină ritmul creşterii eco-
nomice a fost semnalul de declin al posibilităţilor oferite de mecanismul eco-
nomic creat de combinarea factorilor de producţie. În economie au apărut dis-
funcţionalităţi şi blocaje care, în condiţiile unui tablou inert al relaţiilor  econo-
mice,  s-au generalizat.  

Schimbarea modului de producţie necesita scurgerea unei perioade de 
timp. Durata acestei perioade depinde de factori interni şi externi economiei, 
obiectivi şi subiectivi care pot acţiona cu intensităţi şi sensuri diferite de la un 
moment la altul şi să-şi modifice, suplimenteze sau anuleze reciproc acţiunea 
astfel încât vectorul rezultant să aibă o influenţă diferită în timp. 

Cauzelor clasice ale evoluţiei în cicluri economice lungi – ciclicitatea per-
fecţionărilor tehnologice ş.a. – li se adaugă în tranziţia postcomunistă şi dificul-
tatea realizărilor structurale necesare de la o economie în care imobilismul 
gândirii politice a împiedicat şi obstrucţionat desfăşurarea liberă a vieţii social-
economice în toate aspectele sale, blocând şi creativitatea oamenilor într-o vi-
ziune îngustă. De aceea tranziţia economică în România se înmănunchează 
cu cea politică şi socială. Ultimele două sunt necesare pentru instaurarea sta-
tului de drept şi flexibilizarea conducerii vieţii social- economice. Ea cuprinde 
un aspect esenţial pentru performanţele economice: schimbarea atitudinilor 
indivizilor în raporturile interpersonale, cu instituţiile şi între instituţii (formalizate 
ca atribuţii ale acestora şi concretizate în acţiuni caracterizate prin vigoare şi 
eficienţă). Este, deci, vorba şi de realizarea unui nou mediu social ca şi a unui 
nou cadru legislativ şi instituţional necesar desfăşurării normale a unei econo-
mii de piaţă. 

Realizările obiectivelor tranziţiei politico-sociale din cei opt ani scurşi pâ-
nă acum sunt puţin încurajatoare în sensul duratei tranziţiei postcomuniste în 
România. 
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Tranziţia spre noua formulă tehnică de producţie nu se face fără ezitări, 
întârzieri şi reveniri asupra deciziilor în procesul de schimbare ce este el însuşi 
de lungă durată şi pe care îl prelungeşte. Ele sunt determinate de particularita-
tea perioadei, necunoscută în istorie şi viaţa economică de până acum, că pro-
cesul se desfăşoară concomitent cu tranziţia formei de exercitare a puterii pol i-
tice şi a formei de proprietate  (de la dictatură şi partidul unic la statul de drept 
şi pluripartidism şi de la proprietatea publică a tuturor şi a nimănui la cea priva-
tă).  

Ezitările şi revenirile creează premisele pentru ciclurile economice mai 
scurte. Dată fiind durata scurtă scursă de la momentul începerii perioadei de 
tranziţie şi a problemelor ce au necesitat rezolvare prioritară în primele luni şi 
ani ai tranziţiei, nu putem considera că tranziţia desfăşurată ar fi parcurs un 
ciclu decenal. Au apărut, însă, cicluri inflaţioniste şi ale variaţiei stocurilor. Ele 
au fost declanşate de diferenţele dintre mediile de desfăşurare ale activităţii 
economice şi de conjuncturi economice şi măsuri politice. 

Particularitatea condiţiilor de desfăşurare a fazei descendente a ciclu lui 
economic lung (tranziţia politică şi socială) face ca durata de manifestare a ci-
clurilor scurte să fie mai lungă şi să aibă o intensitate mai mare. 

Dacă avem în vedere mărimea perioadei în care a avut loc trecerea de la 
ţări în curs de dezvoltare la ţări dezvoltate a noilor ţări industrializate din sud-

estul Asiei – cca 40 de ani – putem considera că, în cazul României – având în 

vedere dificultăţile suplimentare datorate cadrului general al tranziţiei – perioa-
da ar putea fi mai lungă. Dacă adăugăm preocupările recente privind sustena-

bilitatea dezvoltării economice în sud-estul Asiei – pusă sub semnul întrebării 

de criza financiară din Coreea de Sud
[182]

 – atunci perioada necesară realizării 
unei reforme economice depline – care să “doteze” economia cu necesare şi 
eficiente mecanisme de reglare – este mai lungă. A considera, deci, că reforma 
economică este un proces ce se va desfăşura pe o perioadă lungă sau chiar 
foarte lungă de timp, ar putea să nu pară exagerat. 

În aceste condiţii, scăderea populaţiei, fenomen ce a debutat cu reforma, 
o va şi acompania, pentru că fenomenele demografice au o anumită inerţie şi o 
populaţie staţionară sau în creştere moderată se va realiza după un anum it 
timp. 

Orizontul de proiectare a populaţiei pentru variantele reţinute pentru ana-
liză este 2020. Până la acest orizont este de presupus că reforma economică 
se va fi consumat în linii generale, adică se va fi desenat structura economică 
în linii generale şi obiectivele economice au un contur mai clar. 
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VI.2. Cadrul teoretic de analiză  

Aplicarea teoriei creşterii în această situaţie este o întreprindere fas-

cinantă.  
Teoria creşterii economice are atât rădăcini teoretice cât şi empirice, 

ambele asociate cu numele profesorului Solow. Dinspre partea empirică, a fost 
stimulată de încercarea lui Solow de a explica vasta creştere a venitului naţio-
nal american în timpul primei jumătăţi a acestui secol. El a găsit că aceasta nu 
se poate explica adecvat prin creşterea populaţiei sau a forţei de muncă sau 
prin creşterea stocului de capital sau a ambelor. Imensa creştere pare să vină 
din ceva mai puţin tangibil, numit progres tehnic.  

Dinspre partea teoretică, teoria s-a dezvoltat din încercarea de a înţe-

lege structura cuvenită a capitalului şi forţei de muncă într-un mecanism 

dinamic în care populaţia creşte şi tehnologia avansează, ceea ce este 

foarte dificil de realizat. Pentru că este atât de dificil, au fost făcute presu-

puneri foarte simplificatoare pentru a face un oarecare progres. Dezvol-

tarea acestei teorii s-a făcut pe baza unui set de supoziţii simplificatoare. În 

acest fel, o problemă complicată a căpătat o formulare clară, dar simplifi-

cată, şi pot fi deduse concluzii valabile pentru un context dat. Dar aceste 

concluzii trebuie să fie considerate ca simple sugestii pentru că ele se ba-

zează pe postulate care sunt cunoscute ca fiind reflecţii foarte schema-

tizate ale lumii reale. Aceasta nu înseamnă că sunt lipsite de valoare. Ele 

reprezintă o sugestie rezonabilă derivată din premise clar formulate. Dar o 

caracterizare a unei conjuncturi cu o bază schematizată este tot ce se 

poate obţine dintr-o astfel de metodă, indiferent cât de impozant poate fi 

aparatul matematic folosit pentru deducerea lui. Avantajul este că ştim de 

unde vine şi putem deci argumenta despre premisele şi implicaţiile lor pro-

babile. Astfel obiectivul nostru este ca aplicând premisele teoriei creşterii să 

încercăm să rezolvăm problema luată în consideraţie. Sunt, însă, foarte 

puţine opţiuni privind aceste premise. 
Sunt folosite trei supoziţii cheie, dintre care două sunt obligatorii. 

Prima priveşte creşterea populaţiei. Rata medie anuală de creştere de-
scrie tendinţa generală a creşterii populaţiei într-o perioadă mare de timp. Rata 
creşterii populaţiei este considerată constantă o lungă perioadă de timp. 
Aceasta descrie situaţia pe care o economie reală ar avea-o dacă rata creşterii 
populaţiei ar rămâne constantă o lungă perioadă de timp dar pe care o econo-
mie reală nu o realizează niciodată. Dar, este util să ştim direcţia în care ne 
mişcăm, chiar dacă nu vom ajunge niciodată la această destinaţie. 

A doua supoziţie este în legătură cu natura progresului tehnologic. O 
contribuţie deosebită a teoriei moderne a creşterii economice este aceea că 
acordă atenţie progresului tehnologic. Una din deficienţele majore ale lui Mal-
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thus şi ale urmaşilor săi până azi este că ei nu acordă atenţie progresului teh-
nologic; aceasta i-a condus să prezică dezastre care de fapt pot fi iluzorii 
(şcoala malthusiană se bazează mult pe rata constantă a creşterii populaţiei). 
Nici marxiştii nu iau, în teoria lor, în consideraţie îmbunătăţirea tehnologică. 
Această neglijare i-a împins la predicţii cu totul eronate. Avansul tehnologic es-
te unul din ingredientele-cheie ale teoriei moderne ale creşterii. Din păcate, te-
oria poate conţine numai un tip foarte special de progres tehnologic. Acesta 
este progresul tehnic multiplicator de forţă de muncă, adică este tipul de avans 
tehnologic care acţionează astfel încât puterea productivă a fiecărui muncitor 

va fi multiplicată de un anumit factor, un factor care ar rămâne acelaşi, chiar 

atunci când cantitatea de capital cu care este dotat fiecare muncitor se schim-
bă. De exemplu dacă acest factor este 10, atunci fiecare muncitor poate lucra 
cât 10 pentru că este dotat cu tehnologie la acest nivel. În acest caz, fiecare 

muncitor real contează cât 10 muncitori efectivi sau lucrători efectivi.
 5)

 

Trebuie subliniat că nu este inevitabil pentru invenţiile şi descoperirile 
tehnice să se realizeze în acest mod special, dar nu există nici un motiv special 
să credem că va fi aşa. Aceasta este una din presupunerile obligatorii. Ea 
permite anumite simplificări matematice fără de care nu am putea să analizăm 
consecinţele modificărilor tehnice sau ale creşterii populaţiei. Se pare că este 
imposibil să se cunoască cât de bine se conformează această presupunere 
realităţii. Datele statistice şi tehnice pur şi simplu nu sunt suficient de bune 
pentru a discerne dacă progresul tehnologic a acţionat în acest mod sau în al-
tul. Apoi, nu ştim (şi probabil nimeni) ce mare diferenţă ar fi pentru concluziile 
economice dacă progresul tehnic n-ar fi "lucrător efectiv" şi ar lua altă formă.  

Mai există un aspect, de asemenea, obligatoriu, al presupunerii despre 
progresul tehnic. Se presupune, ca şi la populaţie, că acesta creşte la o rată 
constantă şi invariabilă. Adică, factorul cu care numărul real de lucrători este 
multiplicat pentru a obţine numărul de lucrători efectivi la orice dată, se presu-
pune că ar creşte la o rată constantă. În virtutea acestei presupuneri, numărul 
lucrătorilor efectivi creşte la o rată constantă care este suma ratei creşterii po-
pulaţiei actuale şi rata progresului tehnologic. Deci, analiza este ca şi când n-ar 
fi nici un progres tehnologic, ci o populaţie crescătoare la suma celor două ra-
te. De aceea, întreaga analiză este în termenii numărului lucrătorilor efectivi a 
căror creştere subsumează ambii factori dinamici ai dezvoltării economice. În 
realitate, lucrurile nu se petrec aşa. Datele atestă modificări ale productivităţii 
muncii sau ale output-ului pe lucrător sau ore-om. Productivitatea măsurată a 
muncii creşte fără nici un progres tehnologic dacă valoarea raportului capi-
tal/forţă de muncă creşte. Măsura creşterii productivităţii muncii, relevantă pen-
tru această teorie, este răspunsul la întrebarea: cât de multe persoane supl i-

                                                        
5)

 Lucrătorul efectiv este calculat prin multiplicarea numărului agregat de om-ore prestate cu 
indicele eficienţei tehnice. 
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mentare ar trebui pentru a produce bunuri şi servicii într-un anumit an, dacă ele 
ar fi avut aceeaşi cantitate de capital cât era în anul de comparaţie folosind 
tehnica prevalentă în anul de studiu. Nu sunt măsuri directe sau răspunsuri 
cantitative la acest fel de întrebări. De aceea, judecăţile se formulează pe baza 
măsurării output-ului/om-ore care sunt influenţate de toate modificările, inclusiv 
modificări tehnologice, ce însoţesc modificările în stocul de capital, modificări 
în mărimea forţei de muncă şi modificări în gradul la care stocul de capital şi 
forţă de muncă sunt angajate. Aceste date au substanţiale fluctuaţii pe termen 
scurt, dar se poate percepe o tendinţă consistentă de creştere a productiv ităţii 
muncii datorată tuturor cauzelor.  

Apoi, creşterea productivităţii muncii este atribuită factorului forţă de 
muncă însuşi. 

Acestea sunt supoziţiile obligatorii teoriei creşterii economice despre 
creşterea populaţiei şi îmbunătăţirile tehnologice. 

A treia supoziţie necesară este cea a veniturilor de scară constante. Da-
că cantitatea de capital şi forţă de muncă folosite în orice moment sunt, fiecare, 
multiplicate cu un factor, atunci output-ul macroeconomic va fi multiplicat cu 
acel factor. Aceasta înseamnă că dacă lucrează de două ori mai mulţi oameni 
cu de două ori mai multe maşini şi de două ori mai multe materiale vor produce 
de două ori mai multe produse şi invers. 

Deci, cel mai bun mod de a studia lumea reală este de a o stiliza de o 
manieră care să permită extragerea unor reguli valabile în condiţii date. 

În cadrul creşterii economice stilizarea înseamnă evoluţia acesteia când 
capitalul şi output-ul cresc cu aceeaşi rată. Aceasta este calea creşterii echili-

brate când, dacă economia evoluează în aceste condiţii o perioadă îndelun-
gată de timp, majoritatea variabilelor vor creşte uşor. În acest caz descompu-

nerea lui Solow a funcţiei de producţie Y = AF(K,L) este:  

(1) g
Y

Y
 
 A

A
   

 K

K

L

L
 1  

Atât rata progresului tehnologic (sau rata factorului total de productivitate 

a
A

A



) cât şi rata creşterii ofertei de forţă de muncă sunt considerate exoge-

ne (ceea ce nu înseamnă că sunt constante). Rata creşterii PIB şi rata acumu-
lării capitalului, în creşterea echilibrată, sunt egale. 

 Atunci (1) devine:   

(2) g n
a

 
1 

 

Aceasta înseamnă că într-o creştere echilibrată, rata creşterii PIB este 
determinată de doi factori exogeni: rata creşterii input-ului forţă de muncă şi 
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rata progresului tehnologic. Rata creşterii capitalului (şi deci a economisirii) nu 
mai este un factor al creşterii economice, în cazul creşterii echilibrate. 

Dacă rata de participare a forţei de muncă şi rata şomajului sunt con-
stante, rata creşterii populaţiei este aceeaşi cu rata creşterii ocupării. 

Atunci din ecuaţia (2): 

(3) 
  Y L

Y L

/

/
 g n

a
 

1 
  

rezultă că numai progresul tehnologic determină creşterea, iar  economisirea 
nu are nici un efect asupra creşterii economice. Ceea ce este o implicaţie 
curioasă contrazisă de lumea reală. 

În ipotezele simplificatoare ale creşterii echilibrate, în cazul modelului 
neoclasic, capitalul creşte cu aceeaşi rată a output-ului sub influenţa investiţii-
lor. Aceasta înseamnă că investiţia pe persoană ocupată este proporţională cu 
stocul de capital pe persoană ocupată: 

(4) 
I

L
gk   

Creşterea ratei de economisire, deci şi a investiţiilor, creşte intensitatea 
capitalului şi venitul pe persoană ocupată. Deci, în absenţa progresului tehnic, 
creşterea continuă să fie egală cu rata creşterii populaţiei. 

Consumul pe persoană ocupată este egal cu venitul pe persoană ocupa-
tă din care s-au dedus economiile pe persoană ocupată necesare investiţiilor 
pentru continuarea creşterii echilibrate (5): 

(5) c y gk   

În creşterea echilibrată, capitalul fizic, cel uman şi consumul cresc în rate 
constante, posibil egale, ca în modelul de creştere neoclasic. Motorul creşterii 
nu mai este considerat consecinţa modificărilor tehnologice exogene, ci mai 
ales a capitalului uman. Cu cât este mai eficientă formarea cap italului uman cu 
atât mai mare este rata creşterii întregii economii. 

Nivelul cel mai mare al consumului este cel care face ca funcţia de pro-
ducţie să crească cu o rată egală cu productivitatea marginală a capitalului. 
Prin diferenţă, acest punct corespunde nivelului optim al economiilor şi este 
punctul regulii de aur a teoriei neoclasice a creşterii echilibrate. Dacă raportul 
capital/forţă de muncă depăşeşte valoarea corespunzătoare a stocului de capi-
tal necesară creşterii echilibrate se acumulează prea mult capital şi economia 
intră într-o situaţie de ineficienţă dinamică. În cazul unei relaţii inverse între va-
loarea raportului capital/forţă de muncă şi stocul de capital acumulat, economia 
poate creşte economisind temporar mai mult. Această situaţie este de eficienţă 
dinamică. 
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VI.3. Influenţa scăderii populaţiei asupra ofertei 

VI.3.1 Influenţa scăderii populaţiei asupra  
potenţialului economic 

Potenţialul uman influenţează activitatea economică dinspre partea ofer-
tei. Resursele umane sunt un element important al potenţialului economic al 
unei ţări format din ansamblul elementelor de avuţie ce pot fi atrase în circuitul 
economic ca factori de producţie. Activitatea economică a oamenilor a fost şi a 
rămas factorul de producţie activ şi determinant. Conform concepţiei clasice 
"munca este cea care produce totul".  

În aceste condiţii se pune problema influenţelor pe care scăderea popu-
laţiei le are asupra potenţialului economic al României. 

Proporţia forţei de muncă în populaţia totală este influenţată atât de fac-
tori demografici cât şi nedemografici. Dintre factorii demografici, modificările în 
structura pe vârste ca urmare a nivelului fertilităţii şi al mortalităţii este factorul 
cel mai important. Într-o populaţie stabilă, într-o conjunctură dată a factorilor 
nedemografici, proporţia forţei de muncă în populaţia totală se menţine la un 
nivel aproape fix. Datorită acţiunii diverselor forţe, e posibil ca volumul input-
ului forţă de muncă să difere, deşi valoarea raportului forţă de muncă/populaţie 
totală să rămână constant. Astfel, variaţia poate fi dată de mărimea şomajului 
şi/sau durata zilei de muncă. Ele se află sub acţiunea opţiunilor individuale 
şi/sau a politicilor sindicale şi patronale. 

Structura pe vârste a populaţiei influenţează proporţia forţei de muncă în 
populaţia totală şi prin specificitatea pe vârste a ratei de participare la viaţa ac-
tivă.  

În reprezentarea grafică a evoluţiei numărului populaţiei totale şi a celei 
active calculată cu rate de activitate specifice constante, pentru România, se 
poate observa că ele descresc în aşa fel încât raportul dintre populaţia activă şi 
cea totală creşte (graficul nr. VI.1). 

În literatura de specialitate se consideră că proporţia forţei de muncă în 
populaţia totală este aproape cert asociată negativ cu rata creşterii populaţiei, 
când valoarea acesteia variază între -0,005 şi 0,015‰.

[25]
 Proporţiile grupelor 

de vârsta 20-64 de ani sau 25-64 de ani sau 25-69 de ani au valoarea maximă 
când rata creşterii populaţiei este -0,005‰ şi scad pe măsură ce rata creşterii 
populaţiei creşte.  
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Graficul nr. VI.1 
Evoluţia populaţiei totale şi a populaţiei active până în anul 2020 

 
a) Varianta optimistă 

 
b) Varianta constantă 

 
Rezultate similare se obţin dacă se fac următoarele combinaţii: a) jumă-

tate din cei în vârstă între 15-19 ani cu cei între 20-64 ani sau b) jumătate din 
cei de 20-24 ani cu cei de 25-64 ani sau c) jumătate din cei de 20-24 ani cu cei 
de 25-44 ani; la toate adăugându-se 0,8% sau 0,9% din cei de 45-64 ani. Dacă 
se adaugă persoane şi din grupele de vârstă de 65-69 ani şi 70-74 ani atunci 
avantajul unei rate negative a creşterii populaţiei se măreşte. Cum este impro-
babil ca structura ratelor de activitate să se schimbe, proporţia populaţiei active 
în populaţia totală depinde fundamental de structura populaţiei pe vârste. 

În cazul României, pentru cele două variante de proiectare reţinute pen-
tru analiză cu rată negativă de creştere a populaţiei pentru fiecare cincinal între 
2000 şi 2020 – ce variază între -3,5‰ şi -8,4‰, pentru varianta constantă de 
proiectare, şi între 3,1‰ şi -1,7‰, pentru varianta optimistă – ponderea grupe-
lor de interes al aportului uman la potenţialul economic al ţării se prezintă ca în 
tabelul nr. VI.1. 

Tabelul nr. VI.1 
Ponderile principalelor grupe de vârstă 

în populaţia activă 
 

a) Varianta optimistă 

- % - 
Grupa de vârstă 2000 2005 2010 2015 2020 

20-64 ani 87,8 87,7 89,1 89,0 87,7 

1/2 din 15-19 ani + 20-64 ani 89,9 89,8 90,7 90,5 89,2 

1/2 din 20-24 ani + 25-64 ani 82,1 82,9 84,3 85,3 84,3 

1/2 din 20-24 ani + 25-44 ani  +  0,8 din 45-64 ani 76,3 77,0 78,6 79,1 77,5 
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b) Varianta constantă 

- % - 

Grupa de vârstă 2000 2005 2010 2015 2020 

20-64 ani 87,8 87,8 89,3 89,4 88,5 

1/2 din 15-19 ani + 20-64 ani 89,9 89,9 90,9 90,9 90,9 

1/2 din 20-24 ani + 25-64 ani 87,8 89,9 90,9 90,9 90,0 

1/2 din 20-24 ani + 25-44 ani  +  0,8  
din 45-64 ani 

76,3 77,1 78,9 79,5 78,3 

Calculat după Proiectarea populaţiei României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, 1997 şi 
Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), Anul 1997, CNS, Bucureşti, iunie 
1998, p. 37. 

 

În cazul variantei constante de proiectare, ponderile sunt mai mari decât 
pentru varianta optimistă. Diferenţa nu este mare. Ponderile cele mai mari vor 
fi atinse în aceeaşi perioadă în ambele variante. Ratele negative de creştere a 
populaţiei în variantele de proiectare sunt în afara intervalului specificat în lite-
ratură. Deci, înlocuirea generaţiilor nu este asigurată corespunzător, iar ponde-
rile grupelor de vârstă de interes pentru potenţialul economic al populaţiei acti-
ve sunt mai mici. Ponderea maximă ar fi fost obţinută în cazul unei creşteri ze-
ro a populaţiei. 

Această structură are influenţă directă asupra mărimii şomajului fricţional 
având în vedere că noii intraţi pe piaţa forţei de muncă (tinerii) se caracterizea-
ză printr-un grad mai mare de instabilitate în muncă. Ponderea celor între 15-
24 de ani se va reduce până în anul 2020 cu aproape 6 p.p. 

În perioada 2000-2010, ponderile grupelor de vârstă 25-39 de ani şi 
40-59 de ani conferă populaţiei active atributele cele mai favorabile din punct 
de vedere economic pentru că ele sunt grupele de vârstă cele mai productive. 
Devansarea proporţiei celei de-a doua grupe de vârstă de către cea dintâi îi 
aduce populaţiei active un plus de iniţiativă şi cunoştinţe proaspete. După 5 şi 
respectiv 10 ani, în 2015 şi 2020, forţa de muncă va fi în principal una cu o ex-
perienţă profesională mai bogată dar având mai puţine cunoştinţe noi.  

Există două categorii de populaţie a căror participare la viaţa economică 
este privită adesea ca o sursă de creştere a forţei de muncă şi de protecţie so-
cială: persoanele în vârstă de 60 de ani şi peste (bărbaţii, în special) şi femeile. 

Tendinţa participării bărbaţilor vârstnici la viaţa economică este in-
fluenţată de o varietate de factori ce afectează forţa de muncă, în general. Ni-
velul superior de calificare şi recalificările succesive pot prelungi durata vieţii 
active. Factorul determinant al menţinerii vârstnicilor în activitate îl reprezintă 
nivelul veniturilor în comparaţie cu cel al consumului. Cum veniturile pensiona-
rilor sunt mici, economiile sunt supuse erodării prin inflaţie. Împreună cu o 
creştere permanentă a nevoilor într-o economie în curs de dezvoltare, ca şi 
efectele de demonstraţie asupra consumului duc, prin comparaţie, la un venit 
insuficient al persoanelor vârstnice, chiar dacă în momentul pensionării acesta 
ar fi fost considerat suficient. Comparaţiile între mărimea nivelului minim de trai 
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corespunzător economiei într-un moment dat şi veniturile medii pe familie re-
prezintă factorul de influenţă hotărâtor asupra deciziei vârstnicilor de a partici-
pa la viaţa activă. 

Deci, presupunând că economia va cunoaşte o evoluţie ascendentă, ve-
nitul mediu va creşte. Varietatea produselor şi a serviciilor ce pot fi cumpărate 
de o populaţie cu un venit mai mare poate determina ca atitudinea bărbaţilor 
vârstnici faţă de viaţa activă să nu se schimbe. 

A doua condiţie o reprezintă faptul că la o natalitate scăzută perioada pe 
care femeile o dedică creşterii copiilor scade. Această situaţie este favorabilă 
unei atitudini active a femeilor şi deci a creşterii proporţiei populaţiei active. 

O parte a populaţiei active este însă neocupată, şomerii. 
Relaţia dintre proporţia şomerilor, a forţei de muncă şi a ratei creşterii 

populaţiei este complicată. Mai întâi, creşterea şomajului poate fi autoco-
rectivă, în sensul că unii şomeri descurajaţi ies din forţa de muncă, reducând 
atât şomajul cât şi proporţia populaţiei active. Apoi, modificarea ratei creşterii 
populaţiei are foarte rar incidenţă asupra tuturor componentelor populaţiei în 
acelaşi timp. Soldul mişcării migratorii externe, prin efectul selecţiei pe vârste, 
afectează, în principal, populaţia activă. Scăderea numărului populaţiei sub in-
cidenţa modificării natalităţii, afectează baza piramidei populaţiei. 

În primul caz, soldul migraţiei externe fiind negativ, proporţia populaţiei 
active scade, reducând şi şomajul (numărul locurilor de muncă rămânând con-
stant). În cea de-a doua situaţie, mărimea forţei de muncă este afectată după 
intervalul de timp necesar pentru ca noile generaţii să atingă vârsta aptă de 
muncă. Intervalul poate fi prelungit prin durata şcolarizării. Corelat cu modifica-
rea cererii, ca urmare a modificării numărului populaţiei, efectul iniţial al scăde-
rii populaţiei este o creştere a proporţiei forţei de muncă, faţă de necesarul 
economiei (cererea scade simultan) şi deci o creştere a şomajului. Proporţia 
forţei de muncă în populaţia totală creşte numai după ce scăderea ratei de 
creştere a influenţat mărimea populaţiei în vârstă de muncă. 

Prin urmare, dacă numărul locurilor de muncă actuale se va menţine 
constant şi în următorii peste 20 ani, şomajul va creşte până în 2005 şi va scă-
dea după această dată. Mărimea lui diferă în funcţie de ipotezele folosite la 
proiectare pentru cele două variante. Este, însă, dificil de prognozat care va fi 
nivelul ocupării şi mai ales care vor fi ratele specifice de ocupare pe vârste. N i-
velul şi structura ocupării pe vârste este în funcţie nu numai de nivelul de in-
struire, dar şi de etapa de restructurare economică în care se găseşte econo-
mia, de structura efectivă a acesteia în timp, de dinamica ramurilor economice. 

O structură tânără a forţei de muncă este favorabilă unei rate ridicate a 
progresului tehnologic. Perioada 2000-2010 este, din acest punct de vedere, 
cea mai propice înfăptuirii unei astfel de acţiuni în economie. Următoarea eta-
pă a orizontului de prognoză, 2015-2020, ar putea fi numită “matură”: populaţia 
activă în vârstă de 40-59 de ani va fi preponderentă în forţa de muncă de care 
va dispune economia. Nu este cu totul exclus ca o forţă de muncă cu o astfel 
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de structură pe vârste să nu fie producătoare de progres tehnic în ritm rapid. 
Se consideră, totuşi, că ritmul de inovare şi/sau de asimilare al acestuia este 
mai lent. Este foarte probabil ca, după o perioadă în care acumulările tehnolo-
gice au fost atât de necesare (până în 2010) şi, poate, şi posibile, intrarea într-
o perioadă în care schimbările tehnologice să fie folosite la întregul lor potenţial 
de eficienţă să fie foarte benefică pentru economie.  

Această situaţie se aseamănă cu cea descrisă de economişti în cazul în-
locuirii unei creşteri economice stadiale cu o alta caracterizată prin alţi parame-
tri. După o perioadă de 50-60 de ani, când o populaţie va fi aproape total înlo-
cuită cu o alta, economia ce funcţiona iniţial cu o anumită populaţie trebuie să 
se ajusteze la cea nouă. Cum, însă, scăderea populaţiei este afectată şi din 
cauza fluctuaţiilor economice problemele legate de ajustarea economiei la no-
ua populaţie sunt mult mai complicate. În acest caz, ajustarea ar fi uşurată da-
că economia ar fi flexibilă, factorii de producţie (în special forţa de muncă) ar fi 
mobili, fluxul informaţional bun şi procesul de luare a deciziilor corespunzător. 

Dacă forţa de muncă va fi omogenă sau dacă va fi astfel structurată şi 
flexibilă încât să fie o forţă de muncă omogenă, adică să răspundă adecvat 
stimulilor schimbărilor economice, proporţia şomajului va fi mică şi proporţia 
forţei de muncă în populaţia în vârstă de muncă va răspunde modificărilor ce-
rerii agregate de forţă de muncă. Deci, rata negativă de creştere a populaţiei 
va modifica cererea agregată de forţă de muncă – cererea este influenţată de 
cererea curentă şi cea anticipată a populaţiei – şi proporţia şomajului şi a popu-
laţiei active în populaţia în vârstă de muncă.  

Forţa de muncă nu este însă omogenă şi mobilitatea între ramurile eco-
nomice şi între profesii este limitată de factori ca: sex, vârstă, calificare, acţiu-
nea sindicatelor ş.a. Ca urmare, cum unele segmente ale populaţiei în vârstă 
de muncă vor creşte mai repede şi nu îşi vor găsi uşor loc în structura ocupaţi-
onală, ele vor mări proporţia şomerilor. Aceasta va menţine ceea ce se numeş-
te dezechilibrul în structura populaţiei. 

Ajustarea cererii de forţă de muncă la oferta de forţă de muncă este su-
pusă influenţei complexe şi a altor factori şi ea se va realiza pe termen lung.  

La o rată negativă a creşterii populaţiei în vârstă de muncă este puţin 
probabil ca şomajul să fie influenţat de factori demografici. Factorii economici şi 
instituţionali sunt decisivi. 

VI.3.2. Calitatea forţei de muncă şi resursele de muncă 

Dificultatea ajustării din cauza structurii pe vârste şi a ratei negative a 
creşterii populaţiei se măreşte în cazul unei calităţi necorespunzătoare a forţei 
de muncă. Caracteristicile individului îi facilitează sau nu accesul la ocupare 
dacă ele se potrivesc structurii cererii de forţă de muncă. Ele sunt impuse de 
sindicate, guvern sau ofertanţii locurilor de muncă sub forma reglementărilor şi 
cele care îi condiţionează capacitatea de îndeplinire a sarcinilor unui anumit loc 
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de muncă. Ele sunt determinate de capacitatea genetică diferită a indivizilor de 
a face faţă anumitor sarcini. Pentru că în majoritatea cazurilor, capacitatea in-
divizilor depăşeşte cerinţele locurilor de muncă, persoanele au, prin dotarea lor 
genetică, acces la majoritatea locurilor de muncă. Ceea ce împiedică individul 
în realizarea potenţialului său genetic este mediul uneori inadecvat care îi afec-
tează dezvoltarea biologică, mintală şi caracteristicile derivate din acestea. 

Absenţa caracteristicilor descrise mai sus reduce acţiunea forţelor ce ac-
ţionează în direcţia scăderii şomajului la o creştere a cererii agregate de bunuri 
şi servicii. Caracteristicile individuale fiind mai greu de corectat, ele reduc ca-
pacitatea economiei de a răspunde la modificarea ratelor de natalitate şi deci 
ea se află sub impactul ratei de creştere a populaţiei. 

Influenţa caracteristicilor individuale este cu atât mai mare cu cât ele 
sunt la un nivel necorespunzător, iar economia are nevoie de forţă de muncă 
cu caracteristici individuale (dobândite biologic sau prin educaţie) mai bune. 
Inadecvarea va fi, deci, cu atât mai mare cu cât nivelul tehnologic mediu şi al 
câştigurilor va fi mai mare. Acest tip de şomaj va alimenta forţele ce susţin in-
flaţia. 

Calităţile favorabile ocupării cresc dacă individul nu provine dintr-o fami-
lie nevoiaşă. Datorită asocierii relativ puternice între sărăcie şi mărimea famili-
ei, gradul de sărăcie a populaţiei ţării va fi asociat puternic cu nivelul şomajului 
din perioadele următoare. Din acest punct de vedere, perspectivele sunt sum-
bre. Raportul naţional al dezvoltării umane, România 1998, consemnează că, 
pe ansamblu, perioada tranziţiei a favorizat “o scădere dramatică a potenţialu-
lui educaţional al viitoarelor generaţii” iar “indicatorii de sănătate arată o preca-

ritate a nivelului de sănătate a populaţiei”.
6)

  
Generaţiile în formare în perioada scursă a tranziţiei vor atinge matu-

ritatea vieţii active în perioada în care se apreciază că numărul populaţiei acti-
ve şi potenţialul ei economic va începe sa scadă. După cca un deceniu şi ju-
mătate România va fi confruntată cu o criză a potenţialului uman. 

VI.3.3. Nivelul rezultatelor economice  
în condiţiile scăderii populaţiei 

Rezultatul mediu şi deci venitul mediu pe locuitor, celelalte condiţii fiind 
constante, sunt mai mari într-o populaţie care creşte mai lent decât într-una 
care creşte mai repede. Deşi diferenţele între structura populaţiei la diferite 
momente în timp contribuie la aceste rezultate, ele se obţin în principal prin 
orientarea input-urilor de la scopuri legate strict de creşterea populaţiei spre 
creşterea eficienţei folosirii acestora pentru a creşte rezultatele şi venitul pe 
locuitor.  

                                                        
6)

 Raportul naţional al dezvoltării umane România 1998, PNUD şi Academia Română, Editu-
ra Expert, Bucureşti, iunie 1998, p. 57 şi 58. 
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Presupunând că nivelul productivităţii sociale a muncii, calculat ca raport 
între PIB şi populaţia activă, ca şi ratele de activitate pe grupe de vârstă, reali-
zate în 1996 vor fi constante în orizontul de prognoză, PIB va avea o evoluţie 
ascendentă până în anul 2010, iar nivelul din 2020 va fi aproximativ egal cu cel 
obţinut în anul 2000 (tabelul nr. VI.2). 

 

Tabelul nr. VI.2 
PIB realizabil în orizontul de prognoză în condiţii constante de pro-

ductivitate a populaţiei active şi a ratelor specifice de activitate 
mild. lei 1989 

Varianta de prognoză 2000 2005 2010 2015 2020 

Optimistă 839,1 849,8 848,0 834,0 817,4 

Constantă 838,1 845,2 837,5 815,8 787,3 

Calculat după Proiectarea populaţiei României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, 1997 şi 
Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) Anul 1996, CNS, Bucureşti, iulie 
1997, p. 29-30. 

 

Menţinerea constantă a productivităţii sociale a muncii semnifică presu-
punerea că ocuparea va ţine pasul cu schimbarea în structura pe vârste a po-
pulaţiei, iar raportul ocupare-şomaj se menţine constant la nivelul anului 1996. 
Rezultatul este o scădere a PIB/locuitor cu 20%, deşi nivelul absolut în 2020 va 
fi mai mic decât cel din 2000 cu numai 2,6%. 

Situaţia opusă ar fi ca nivelul ocupării să crească până la o ocupare în 
sens socialist. În acest caz, presupunem constantă, la nivelul anului 1996, pro-
ductivitatea socială a muncii calculată pentru populaţia ocupată. Întreaga popu-
laţie activă va lucra la nivelul de dotare tehnică a populaţiei ocupate în 1996. 
PIB obţinut în intervalele de prognoză va fi mai mare (tabelul nr. VI.3), dar cur-
ba descrisă de evoluţia sa este asemănătoare cu cea care ar fi realizată în 
primul caz.  

 
Tabelul nr. VI.3 

PIB realizabil în orizontul de prognoză în condiţii constante de pro-
ductivitate a populaţiei ocupate şi a ratelor specifice de activitate 

mild. lei 1989 

Varianta de prognoză 2000 2005 2010 2015 2020 

Optimistă 896,4 907,8 905,9 891,0 873,2 

Constantă 895,3 902,9 894,7 871,5 841,0 

Calculat după Proiectarea populaţiei României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, 1997 şi 
Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), Anul 1996, CNS, Bucureşti, iulie 
1997, p. 29-30. 

 

                                                        
 Nivelul PIB realizat în 2000 a fost cu 9,4 p.p. mai mic decât cel realizabil în condiţii de acţi-

une constantă a factorilor de influenţă. 
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Acest nivel al PIB este maxim realizabil dacă condiţiile tehnice şi organi-
zatorice ale anului 1996 se vor menţine în anii următori. Rezultatul va fi o creş-
tere a PIB/locuitor cu 25%. Aceasta ar fi o creştere importantă a PIB în condiţii-
le unei dezvoltări extensive a economiei. 

Dacă nivelul ocupării şi al productivităţii muncii ar rămâne la nivelul anu-
lui 1996, nivelul absolut al PIB ar fi constant, iar PIB/locuitor ar creşte în ritmul 
scăderii populaţiei. Aceasta ar însemna că structura pe vârste şi a ocupării for-
ţei de muncă să se reproducă exact şi la momentele necesare înlocuirii celei 
active sau, structura populaţiei ocupate pe vârste şi profesii să se schimbe, dar 
să se obţină acelaşi nivel al productivităţii sociale. Al doilea scenariu este mult 
mai probabil să se realizeze, dar aceasta nu înseamnă dezvoltare economică.  

VI.3.4. Valoarea raportului capital – forţă de muncă 

Din punct de vedere al adecvării stocului de capital cu nevoile populaţiei 
există în primul rând preocuparea ca forţa de muncă să fie echipată cu un stoc 
de capital corespunzător ca volum şi structură. Măsura în care raportul dintre 
capital şi forţa de muncă reprezintă valoarea cea mai bună din punct de vedere 
al bunăstării pe care o determină, la un moment dat, este greu de stabilit. Exis-
tenţa unor decalaje între aspiraţii şi posibilităţi sau între posibilităţile omenirii şi 
cele local realizate exprimă măsura inadecvării. 

Din acest punct de vedere interesează corespondenţa dintre ratele de 
creştere a populaţiei şi a capitalului în sensul ca dinamica lor să menţină, în cel 
mai rău caz, nivelul dezvoltării economice, adică al venitului pe locuitor. 

În cazul menţinerii constante a stocului de capital, intensitatea acestuia, 
calculată ca raport între stocul de capital şi populaţia activă se reduc până în 
anul 2005 şi va creşte după această dată pentru ambele variante (tabelul nr. 
VI.4). 

Chiar în condiţiile scăderii populaţiei, intensitatea capitalului (aşa cum a 
fost definită aici) nu va mai avea aceeaşi valoare nici la sfârşitul intervalului de 
proiectare, anul 2020. Pentru menţinerea acestuia capitalul va trebui să creas-
că cu aproape 7% pentru varianta optimistă şi cu peste 5% pentru varianta 
constantă. 

Tabelul nr. VI.4 
Evoluţia intensităţii capitalului  

mil lei preţuri 1989/1000 pers. active 

Varianta de proiectare 1996 2000 2005 2010 2015 2020 

Optimistă 524 440 435 436 443 452 

Constantă 524 441 437 441 453 469 

Calculat după Proiectarea populaţiei României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, 1997, 
Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), Anul 1996, CNS, Bucureşti, iulie 
1997, p. 29-30 şi Anuarul statistic al României 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1997 şi 1998, 
p. 385-386 şi p. 391-392. 
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La un raport constant capital/populaţie ocupată, cu menţinerea constantă 
a coeficientului eficienţei tehnice, output-ul şi capitalul cresc cu o rată de creş-
tere “naturală” egală cu suma ratei creşterii forţei de muncă şi a ratei de creşte-
re a populaţiei ocupate înmulţită cu coeficientul eficienţei tehnice a populaţiei 
ocupate. De aceea, o parte a venitului obţinut trebuie să fie investit în supli-
mentarea capitalului pentru a păstra intensitatea acestuia constantă. Pentru 
aceasta, volumul mijloacelor fixe ar trebui să crească cu o rată medie anuală 
de 0,41% până în anul 2000 şi apoi cu 0,17% pe an până în 2005. După anul 
2005, stocul capitalului ar trebui să scadă cu o rată medie anuală din ce în ce 
mai mare pentru cincinalele următoare. 

Această investiţie este o mărire a stocului de capital. Dacă investiţia de-
păşeşte această cantitate, atunci există şi o creştere a calităţii capitalului: este 
o creştere a raportului capital/forţă de muncă cu consecinţe pentru alte variab i-
le. Dacă investiţia este mai mică decât e necesar pentru mărirea stocului de 
capital, atunci există o diluare a capitalului: raportul capital/lucrător efectiv va 
scădea.  

Presupunerea poate fi relaxată, în sensul că îmbunătăţirile tehnologice 
pot fi de tipul multiplicării puterii productive a fiecărui lucrător cu un anumit fac-
tor care rămâne acelaşi chiar şi atunci când stocul de capital ce revine fiecărui 
lucrător se schimbă. În consecinţă, stocul de capital ar putea să evolueze după 
un scenariu combinat: conform primei ipoteze până în 2005 şi conform celei 
de-a doua, după acest an. 

Populaţia scade în medie cu 1,1% pe cincinal, în varianta optimistă şi cu 
3,1%, în varianta constantă. Atunci, input-urile ce ar fi asociate activităţii eco-
nomice ce ar fi acompaniat creşterea populaţiei – dacă rata creşterii populaţiei 
ar fi fost pozitivă – devin disponibile pentru investiţii în capital/lucrător (k/p) la 
rata actuală (r) a veniturilor provenite din noile investiţii. Dacă ar fi investite toa-
te input-urile astfel disponibilizate, atunci rezultatul, PIB/locuitor va creşte de 
r(k/p) ori. Dacă o proporţie din input-urile disponibilizate nu vor fi folosite în 
scopuri productive (ci, de exemplu, pentru petrecerea timpului liber), 
PIB/locuitor va creşte mai puţin. 

Principala consecinţă a scăderii populaţiei este deci reducerea presiunii 
asupra folosirii resurselor de care dispune economia pentru a fi orientate în 
scopul creşterii calităţii input-urilor folosite în economie. Scăderea numărului 
populaţiei în 2020 va “uşura“ efortul creşterii economice exprimată în 
PIB/locuitor cu 7,8% dacă valoarea PIB ar fi aceeaşi ca în 1991. 

Scăderea populaţiei reduce deci sarcina economiei permiţându-i an-
trenarea factorilor productivităţii muncii în creşterea rezultatelor economice. 

                                                        
 În realitate între 1996 şi 2000 volumul mijloacelor fixe a crescut cu 0,18%. 
  Fiind un indicator valoric, valoarea lui “ascunde” în bună măsură caracteristicile calitative 

ale mijloacelor fixe; preţul fiind şi o expresie a jocului forţelor pieţei. 
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VI.3.5. Influenţa scăderii populaţiei asupra formării capitalului 

Există motive ca factorii demografici să afecteze formarea capitalului, ni-
velul şi modelul procesului, dar există puţine date privind importanţa relativă a 
acestor factori în comparaţie cu alte variabile. Pe de altă parte importanţa atr i-
buită factorilor demografici în determinarea nivelului şi a structurii investiţiilor 
depinde în mare măsură de gradul în care pot fi controlate aceste forţe ale in-
vestiţiilor. 

Se consideră că populaţiile mai numeroase pot obţine avantaje din bene-
ficiile economiilor de scară şi a unei diviziuni mai mari a muncii. Ar creşte, ast-
fel, nivelul productivităţii factorilor de producţie, inclusiv capitalul, şi deci al ve-
nitului pe locuitor. De aceea, nevoile de investiţii s-ar diminua corespunzător. 
Efectele economiilor de scară sunt însă limitate de diseconomiile ce apar în 
anumite activităţi. Ele pot, însă, favoriza diviziunea internaţională a muncii.  

În transporturi, comunicaţii, educaţie, sănătate şi construcţia de locuinţe, 
densitatea populaţiei poate avea un efect mai mare decât mărimea acesteia 
asupra investiţiilor. Ele depind în mare măsură de modelul locuirii populaţiei şi 
densitatea sa. Investiţiile în aceste sectoare nu formează obiectul diviziunii in-
ternaţionale a muncii şi nu se supun aceloraşi criterii de productivitate ca alte 
sectoare ale economiei. Aceste limite sunt prezente atât la populaţiile mici, cât 
şi la cele mari. Ea influenţează necesităţile de capital.  

Deci, importanţa relativă a unei modificări a ratei creşterii populaţiei în 
procesul de formare a capitalului depinde în mare măsură de raportul capi-
tal/output sau de raportul capital/forţă de muncă. Cu cât sunt mai mari cu atât 
este mai mare rata necesară de formare a capitalului pentru a absorbi efectele 
dinamicii populaţiei. 

Determinarea raportului capital/output prezintă, însă, anumite aspecte. În 
primul rând, raportul capital/output nu este un concept cu definiţie unică. De 
regulă se foloseşte investiţia netă deşi poate fi aplicat şi investiţiei brute. Apoi, 
toate problemele legate de definirea capitalului apar şi la raportul capi-
tal/output. Definiţia capitalului şi a raportului capital/output poate sau poate să 
nu ia în considerare capitalul uman ca educaţia, învăţământul şi sănătatea, 
domenii în care investiţiile necesare sunt legate de factorii demografici. O altă 
sursă de incomparabilitate este că definiţia capitalului poate fi restricţionată 
numai la capitalul reproductibil sau include şi terenul şi resursele naturale. În al 
treilea rând, raportul capital/output depinde de durata de realizare a investiţiilor 
care variază în funcţie de timpul de investiţie şi gradul de utilizare a echipa-
mentului. 

O altă problemă principală o reprezintă rolul formării capitalului pentru 
dezvoltarea economică. Deşi se recunoaşte rolul capitalului, se consideră că o 
serie de alţi factori, alături de capital, constituie determinanţii creşterii econom i-
ce.

[7; 47; 71; 104]
 Numai o creştere a ratei investiţiilor nu asigură o creştere eco-
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nomică accelerată dacă nu există alte precondiţii ale creşterii. Chiar dacă cap i-
talul şi venitul au avut tendinţa de a creşte cu aproximativ aceeaşi rată, datele 
sugerează că acumularea capitalului nu exercită o influenţă importantă asupra 
creşterii economice şi asocierea cu rata creşterii este adesea relativ slabă. 

Folosirea raportului capital/output în studiile de creştere economică re-
prezintă o caracterizare suprasimplificată a procesului atât pentru că o astfel 
de abordare nu ia în considerare alţi factori importanţi ai procesului cât şi pen-
tru că interrelaţia dintre creşterea capitalului şi creşterea producţiei nu este 
prea convingătoare. Totuşi, chiar luând în consideraţie aceste limite, există o 
relaţie între dinamica populaţiei şi dinamica investiţiilor. 

În afara implicaţiilor asupra nivelului necesar al formării capitalului, popu-
laţia este unul din factorii care determină nivelul real al investiţiilor, în special 
partea de investiţii numită autonomă. Această parte este considerată ca fiind 
investiţia determinată de alţi factori în afara venitului şi a variabilelor corelate. 
Ea este determinată, alături de populaţie, de modificările tehnologice şi desco-
perirea de noi resurse. 

Influenţa structurii pe vârste a populaţiei, implicit a forţei de muncă, asu-
pra investiţiilor rezultă din corespondenţa acesteia cu cea a capitalului, dar şi 
din faptul că ea determină raporturi diferite între populaţia activă şi cea depen-
dentă economic. 

Modificările structurii pe vârste care implică variaţii ale numărului relativ 
de muncitori şi alt personal ocupat poate afecta nevoile de capital în diferite 
moduri. 

În primul rând, proporţia mai mare a populaţiei active în totalul populaţiei 
va determina procurarea unei cantităţi mai mari de capital pentru a o echipa. 
Pe de altă parte, pentru că rata de dependenţă economică mai mare va fi aso-
ciată cu o rată de activitate mai scăzută, pentru menţinerea aceluiaşi venit pe 
locuitor pentru o populaţie cu o rată de dependenţă mai mare faţă de una cu o 
rată de dependenţă mai mică va fi necesară o productivitate mai mare în pri-
ma. Aceasta va fi acompaniată de o cheltuială mai mare pe locuitor. 

În al doilea rând, în măsura în care nevoile diferite ale membrilor grupe-
lor de vârstă cuprind o varietate a nivelului cheltuielilor pentru investiţii, diferen-
ţele structurii pe vârste vor fi deci asociate cu necesităţi diferite de investiţii în 
anumite tipuri de cheltuieli generale pentru nevoi sociale şi de capital uman. 
Deci efectul structurii pe vârste asupra investiţiilor în capital productiv nu va fi 
independent de efectul său asupra cheltuielilor generale sociale şi de capital 
uman. În general, structura pe vârste va afecta atât nivelul cât şi structura in-
vestiţiilor. 

Mai importante sunt efectele raportului de dependenţă asupra structurii 
investiţiilor şi a nivelului celor indirect productive. Cu cât este mai mare numă-
rul celor dependenţi cu atât sunt necesare mai multe cheltuieli pentru investiţii 
indirect productive: şcoli, spitale, locuinţe ş.a. 



 

 

255 

Structura pe vârste va fi un factor important în special în ceea ce priveşte 
cheltuielile cu educaţia. Cu cât este mai mică proporţia populaţiei de vârstă 
şcolară cu atât se va cheltui  mai puţin din venit pentru construcţii în învăţă-
mânt şi mai mult pentru facilităţile necesare unui învăţământ de un anumit ni-
vel. 

Structura pe vârste va influenţa cererea de locuinţe. Alţi factori fiind 
constanţi, cum proporţia cea mai mare a persoanelor dependente o va forma 
persoanele vârstnice, nevoia de locuinţe va fi mai mare pentru că persoanele 
vârstnice locuiesc din ce în ce mai mult singure şi, în general, au nevoie de un 
spaţiu separat. Dar, într-o populaţie tânără, rata formării familiilor este mai 
mare şi, deci, în medie, influenţa scăderii populaţiei asupra cererii de locuinţe 
ar putea să nu fie mare. 

Structura pe vârste va influenţa investiţiile în sănătate, şi alte activităţi de 
ocrotire socială. Scăderea numărului populaţiei prin scăderea natalităţii şi deci 
a ponderii populaţiei tinere concomitent cu creşterea celei a populaţiei 
vârstnice va influenţa în sensul creşterii acestora. 

VI.4. Ocuparea în condiţiile scăderii populaţiei  

Influenţa factorilor demograficii asupra formării capitalului afectează ca-
pacitatea productivă a ţării. Dar rezultatul general depinde şi de gradul în care 
capacitatea umană potenţial productivă ca şi cea materială şi resursele sunt 
utilizate. De aceea analiza trebuie extinsă asupra factorilor ce influenţează ni-
velul ocupării. 

Ocuparea şi şomajul sunt fenomene complexe, definiţia şi măsurarea lor 
dă naştere la o serie de probleme. Unele din aceste dificultăţi sunt legate de 
concepte diferite ale ocupării, altele, de măsurarea lor. 

Definiţia ocupării în teoria economică este adesea implicită şi nu explicită 
fiind exprimată în unităţi standard. Determinarea ocupării în acest sens ridică 
problema măsurării forţei de muncă exprimată în timp lucrat şi unităţi omogene 
din punct de vedere al calificării, aptitudinilor, experienţei ş.a. Obişnuit, ocupa-
rea are un sens larg şi se referă la persoanele angajate din întreaga forţă de 
muncă. 

Conceptul ocupării depline este folosit în înţelesul că orice persoană ca-
re doreşte să lucreze va fi angajat. Realizarea ocupării depline în acest sens 
absolut este posibilă numai dacă atât economia cât şi oferta de forţă de muncă 
sunt într-o situaţie staţionară. În absenţa acestei situaţii, o modificare a ofertei 
de forţă de muncă şi a economiei va avea ca rezultat inev itabil o anumită mă-
rime a şomajului temporar şi existenţa unui şomaj fricţional. 

Factorii demografici pot influenţa în mod variat diferitele tipuri ale şoma-
jului. 



 

 

 

256 

În ceea ce priveşte ocuparea este necesar să se determine şi măsura în 
care resursele umane sunt folosite efectiv în procesul de producţie. Acest as-
pect ridică problema subocupării. 

Efectele mărimii populaţiei asupra ocupării depind în principal de relaţia 
dintre populaţie şi, în special, forţa de muncă pe de o parte, şi resursele şi util i-
zarea lor, pe de altă parte. 

Efectele mărimii populaţiei, prin ea însăşi, asupra şomajului par să fie 
consecinţa limitelor determinate de mărimea pieţei, diviziunea muncii, lipsa di-
versificării produselor şi dependenţa economiei de comerţul internaţional în 
măsura în care acestea sunt asociate cu mărimea populaţiei. Populaţia mai 
mică poate fi caracterizată de un grad mare de instabilitate şi o sensibilitate 
accentuată la variaţiile ciclice ale nivelului activităţii şi ocupării. Cu un grad ma-
re de specializare, ce va fi mai probabil în populaţia mai mică, vor exista puţine 
posibilităţi de compensare între sectoare şi ramuri şi, mai important, va fi o de-
pendenţă mai mare de comerţul internaţional. De aceea, populaţia mai mică va 
fi, probabil, mai afectată de instabilitatea din alte ţări. Pe de altă parte, cu in-
dustrii mai puţine şi o structură economică mai simplă, populaţia mai mică va fi 
mai bine situată pentru a face faţă fluctuaţiilor ciclice prin măsuri politice. În 
economiile mai mari cu interrelaţii mai complexe, o perturbare într-un sector se 
poate răspândi în întreaga economie. Datele statistice pentru ţările dezvoltate 
sugerează, de fapt, că cea mai mare instabilitate este în economiile mai mari. 

Populaţia, prin ea însăşi este unul din principalii determinanţi ai număru-
lui producătorilor potenţiali şi în consecinţă efectele unei populaţii în scădere 
asupra şomajului sunt esenţial diferite de efectele altor factori sau variabile ale 
producţiei. Contrar implicaţiilor sale pentru alţi factori ai producţiei, scăderea 
populaţiei implică, de fapt, iniţial, o creştere a ofertei de forţă de muncă şi scă-
derea acesteia pe termen lung. Pe de altă parte, spre deosebire de o creştere 
a capitalului sau productivităţii muncii, de exemplu care, ceteris paribus, permit 
un nivel de trai mai mare, scăderea contingentului activ al populaţiei, deşi de-
termină un potenţial productiv mai mare prin creşterea ofertei de forţă de mun-
că, ea nu determină prin ea însăşi niveluri mai mari de producţie sau de cerere 
de forţă de muncă. Aceasta nu înseamnă că scăderea populaţiei şi a forţei de 
muncă nu are nici o legătură cu dinamica cererii de forţă de muncă, ci mai de-
grabă influenţa ei este indirectă. În primul rând scăderea populaţiei va induce o 
ocupare mai mică dacă nevoile mai mici asociate cu populaţia mai mică va 
crea o cerere efectivă mai mică pentru bunuri şi servicii la care producţia va 
răspunde. În al doilea rând, o ofertă mai mică de forţă de muncă, pe termen 
lung, ce rezultă din scăderea populaţiei va determina scăderea ocupării dacă 
capacitatea productivă necesar mai mică în cazul ofertei mai mici de forţă de 
muncă va fi acompaniată de o scădere corespunzătoare a altor input-uri sau 
modificări ale relaţiilor de producţie. În general, într-o populaţie mai mare oferta 
ca şi cererea de forţă de muncă sunt mai mari şi într-o populaţie mai mică am-
bele sunt mai mici. Totuşi în măsura în care ocuparea scade, ca rezultat al 
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scăderii populaţiei, sunt şi alţi factori implicaţi în afara celor direcţi, astfel că 
modificarea cererii de forţă de muncă nu este neapărat proporţională cu modi-
ficarea ofertei. În general, ar putea apărea un dezechilibru între cele două sau 
agravarea celui existent. 

Punctul de vedere general este că riscurile nepotrivirii structurale sunt 
mai mari în condiţiile unei populaţii staţionare sau în scădere decât într-o popu-
laţie în creştere rapidă.

[176]
 Argumentele sunt diferite. În primul rând se susţine 

că o populaţie în creştere uşoară în comparaţie cu una în creştere rapidă, con-
feră economiei mai puţină flexibilitate în special în ce priveşte adaptarea la 
modificările structurale caracteristice fiecărei economii. O rată scăzută a creş-
terii populaţiei înseamnă un număr mai mic de noi intraţi pe piaţa forţei de 
muncă care sunt cei mai mobili şi mai adaptabili modificărilor industriale şi 
ocupaţionale. Este mai dificil de a determina redistribuţiile necesare ale lucrăto-
rilor dacă acestea implică schimbarea ocupaţiilor persoanelor deja calificate 
într-o profesie pe care deja o practică. În al doilea rând, posibilitatea superdez-
voltării anumitor industrii este mai mare dacă populaţia este staţionară sau 
aproape staţionară decât dacă populaţia ar creşte rapid. Atât timp cât populaţia 
creşte rapid, supraproducţia în orice activitate economică e posibil să fie depă-
şită într-o perioadă relativ scurtă pentru că erorile de investiţii pot fi corectate 
prin creşterea populaţiei. Cu o populaţie staţionară sau în scădere, 
supraextinderea nu poate fi uşor remediată şi, în astfel de condiţii, poate să 
apară o dislocare a pieţei şi o creştere a şomajului. 

Modificarea cererii necesită modificarea structurii producţiei care poate 
avea loc mai frecvent într-o populaţie staţionară sau în scădere. Motivul este 
că o astfel de populaţie va consuma o proporţie relativ mare de bunuri de lux 
sau semilux şi acest tip de cerere este relativ instabilă şi variabilă. Pe de altă 
parte, importanţa unei populaţii în creştere mai uşoară, staţionară sau în scă-
dere ca un factor determinant al şomajului structural nu trebuie să fie exagera-
tă. Deşi dinamica populaţiei poate fi importantă din acest punct de vedere, ex-
perienţa ţărilor mai dezvoltate a arătat că o rată joasă a creşterii populaţiei şi 
un proces continuu de modificare a structurii economice pot fi asociate cu nive-
luri înalte de ocupare.

[176]
 

Datorită înclinaţiilor diferite pentru a lucra ale persoanelor la diferite vâr-
ste, mărimea forţei de muncă într-o populaţie depinde în măsură considerabilă 
de structura sa pe vârste. Presupunând că alţi factori de producţie şi nivelul 
tehnologic rămân neschimbate, structura pe vârste, prin efectul său asupra 
ofertei de forţă de muncă va exercita o influenţă asupra nivelului ocupării. 
Creşterea proporţiei adulţilor în totalul populaţiei va tinde, ceteris paribus, să 
crească oferta de forţă de muncă mai mult decât cererea, iar creşterea propor-
ţiei populaţiei de vârste inactive va tinde sa aibă un efect contrar. În afara aces-
tui efect indirect pe care structura pe vârste o va avea asupra ocupării prin 
oferta de forţă de muncă, vârsta va fi un factor important de incidenţă al ocupă-
rii şi vor exista diferenţe semnificative între nivelurile ocupării şi tipurile de şo-
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maj pentru diferite grupe de vârstă ce vor afecta în special persoanele mai tine-
re şi mai vârstnice. 

O caracteristică aproape universală a condiţiilor de ocupare sunt, com-
parativ, ratele mai mari de şomaj ale tinerilor. Factori ca lipsa de experienţă, 
calificare, cunoştinţe privind posibilităţile de ocupare şi preferinţele pentru per-
soanele cu experienţă sunt principalii responsabili pentru aceasta. Însă, mulţi 
şomeri la această vârstă se află în şomaj fricţional. Motivul principal pentru ca-
re şomajul fricţional este mai mare printre tineri este că ei sunt în principal noii 
intraţi pe piaţa forţei de muncă. După intrarea în populaţia activă trece ceva 
timp până când găsesc locuri de muncă. Deşi acceptă prima ofertă, ei îşi vor 
schimba, probabil, locul de muncă. Trec apoi prin perioade scurte de şomaj 
până îşi găsesc locul de muncă preferat. Mobilitatea mai mare caracteristică 
acestei vârste este, deci, asociată cu şomaj fricţional mai mare. Prin scăderea 
ponderii tinerilor în populaţia activă, şomajul fricţional se va reduce. 

Relaţia dintre structura pe vârste a populaţiei şi şomajul structural este 
legată de mobilitatea şi adaptabilitatea forţei de muncă la schimbările structura-
le ce au loc în economie. În general, tinerii au mobilitate ocupaţională şi geo-
grafică mai mare. Vârstnicii sunt mai puţin adaptabili, mai puţin apţi să-şi 
schimbe ocupaţiile şi mai refractari la schimbarea locurilor de muncă în compa-
raţie cu cei tineri. Persoanele mai vârstnice au acumulat calificări şi experienţă 
în domenii specializate şi  le lipseşte iniţiativa pentru a-şi modifica ocupaţiile 
sau nu pot să se recalifice uşor pentru alte locuri de muncă pentru care sunt 
necesare alte calificări. Modificările structurale în economie determină transfe-
ruri ocupaţionale, şi de aceea tind să fie mai favorabile tinerilor pentru că pro-
gresul tehnologic pune un accent mai mare pe tinereţe şi viteză de reacţie de-
cât pe calificare şi experienţă. 

Studiile privind mobilitatea intersectorială a forţei de muncă sugerează 
că tinerii ce intră în forţa de muncă au o contribuţie mai mare la realocarea for-
ţei de muncă între industrii decât transferul adulţilor şi al vârstnicilor. De ase-
menea, tinerii migrează mai uşor dintr-o zonă în alta decât vârstnicii. De aceea, 
reajustarea geografică la modificările structurale se vor realiza probabil mai 
greu pentru că forţa de muncă va fi  compusă într-o proporţie mai mare din 
adulţi şi vârstnici. Pentru anumite stimulente economice tinerii răspund mai des 
şi mai repede decât adulţii şi vârstnicii la schimbări ocupaţionale şi geografice. 

Argumentul lipsei mobilităţii vârstnicilor poate fi uşor exagerat. În cazul 
industriilor ce se restrâng, o proporţie mai mare a adulţilor este favorabilă re-
ducerii şomajului pentru că prin pensionare se reduce automat numărul popu-
laţiei ocupate. Numărul demiterilor vor fi mai puţine decât în cazul unei forţe de 
muncă tinere. Apoi, şomajul mai mare al adulţilor se datorează nu atât lipsei 
mobilităţii cât factorilor biologici determinaţi de vârsta sau practicilor discrimina-
torii din partea celor ce angajează. Incidenţa mai mare a şomajului la aceste 
vârste nu este rezultatul riscului mai mare de a deveni şomer ci faptului că oda-
tă ce-şi pierd locul de muncă ei întâmpină dificultăţi la angajare. 



 

 

259 

Ca rezultat al unuia sau altuia dintre aceşti factori sau a combinaţiei din-
tre ei, populaţia adultă şi vârstnică va tinde să agraveze problemele şomajului 
structural din cauza adaptabilităţii în scădere şi a răspunsului din ce în ce mai 
redus al acestei populaţii la modificările structurale ce vor avea loc în economie 
în comparaţie cu populaţia mai tânără.  

VI.5. Influenţa scăderii populaţiei asupra cererii agregate 

VI.5.1. Nivelul cererii populaţiei 

Dinamica populaţiei afectează dinamica cererii agregate în câteva mo-
duri. Satisfacerea nevoilor populaţiei presupune desfăşurarea unei activităţi 
productive adecvate volumului şi structurii nevoilor. Oricât de calificată ar fi par-
tea productivă a populaţiei, forţa de muncă, ea nu poate realiza volumul şi 
structura bunurilor şi serviciilor necesare întregii populaţii decât cu ajutorul mij-
loacelor fixe, şi oricât de productive ar fi acestea, punerea în valoare a acestei 
caracteristici revine numai omului. 

Forţa de muncă necesară funcţionării economiei la nivelul ocupării depli-
ne (conform abordării keynesiste) trebuie să fie egală cu cererea de forţă de 
muncă pentru producerea bunurilor de consum şi a serviciilor, L(C), plus cere-
rea de forţă de muncă pentru investiţii, L(I), şi cererea de forţă de muncă pen-
tru producerea bunurilor de tot felul cerute de guvern, L(G). 

Deci   Lc = L(C) + L(I) + L(G) 

Dacă această egalitate nu se realizează, atunci L(I) trebuie corelată cu 
creşterea populaţiei şi cu influenţa multiplicată a lui L(I) asupra consumului. 
Această situaţie are două aspecte: unul este dat de factorii şi cel de-al doilea 
de uşurinţa adaptării economiei la modificările ratei creşterii populaţiei. 

Scăderea ratei creşterii populaţiei tinde să crească în medie economiile 
pe locuitor, deşi, de regulă, ea determină scăderea economiilor pentru “zile ne-
gre”. Ea afectează şi structura activelor în care este interesată o familie: scade 
interesul pentru investiţii. Cum şi alte tipuri de cheltuieli (ale firmelor sau ale 
guvernului) sunt restricţionate prin taxe, şi nivelurile veniturilor şi ale economi i-
lor vor fi mai mici. 

Între timp, input-urile se reorientează spre investiţii determinate de modi-
ficările ratei creşterii populaţiei. Datorită raporturilor bunăstare-venit şi bunăsta-
re-populaţie investiţia în capitalul fizic se modifică cu un anumit procent la mo-
dificarea ratei creşterii populaţiei cu un altul. Investiţiile determinate de mări-
mea populaţiei sunt mai puţin fluctuante şi deci mai puţin sensibile condiţiilor 
care determină alte tipuri de investiţii să fie mai volatile. 

S-ar putea spune că probabilitatea dezechilibrului dintre economii şi 
compensarea lor va fi mai mare, celelalte condiţii fiind aceleaşi, pentru că po-
pulaţia scade. Atunci rezultatele vor depinde de ceea ce se poate schimba în 
celelalte condiţii, de gradul în care: economia este flexibilă, sensibilă la modifi-
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cări ale ratei dobânzii şi a structurii preţurilor; input-urile pot fi orientate spre 
alte activităţi şi cheltuielile guvernamentale vor susţine ocuparea fără a genera 
o inflaţie continuă şi destabilizatoare. Cheltuielile guvernamentale necesare 
adaptării economiei se află sub incidenţa multor factori care le limitează dispo-
nibilitatea. 

Modelul neoclasic al creşterii economice introduce şi o funcţie de con-
sum care, descrie cum partea de output ce urmează a fi consumat depinde de 
output/lucrător sau, în cazul unei politici fiscale a echilibrului bugetar de ocupa-
rea posibilă (eficientă). Când raportul output/forţă de muncă creşte mai încet 
decât consumul/lucrător, pe măsură ce raportul capital/forţă de muncă creşte 
trebuie să ne aşteptăm la un echilibru al creşterii echilibrate către care sistemul 
economic converge. Cum raportul capital/forţă de muncă este mai mic decât 
cantitatea necesară pentru creştere echilibrată, după 2005, atunci consu-
mul/lucrător va fi  mai mic decât simpla cantitate necesară pentru susţinerea 
măririi capitalului aşa încât raportul capital/forţă de muncă poate creşte pentru 
că partea economisită din venit poate fi constantă sau crescătoare. Prin ur-
mare, pot exista fonduri pentru progres tehnic economisitor de muncă în sensul 
de unităţi de forţă de muncă. Această tehnologie foloseşte, însă, forţă de 
muncă calificată şi înalt calificată, adică un capital uman superior. După 2005, 
scăderea populaţiei şi a contingentului ei activ reclamă o structură şi o eficienţă 
economică realizată prin dotarea cu înaltă tehnologie. 

Cu productivitate a muncii constantă (sau cu intensitate a capitalului 
constantă), volumul absolut al PIB va evolua conform tabelului VI.5.  

 
Tabelul nr. VI.5 

Evoluţia PIB cu intensitate constantă  
a capitalului 

mild. lei preţuri 1989 

Varianta de prognoză 1996 2000 2005 2010 2015 2020 

Optimistă 704,8 838 848 847 833 816 

Constantă 704,8 837 844 836 815 786 

Calculat după Proiectarea populaţiei României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, 1997 şi 
Anuarul statistic al României 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1997 şi 1998, p. 364-365, res-
pectiv p. 358-359. 

 

 

În 2020, nivelul acestuia va fi mai mare cu cca 16% decât cel realizat în 
1996, în timp ce cererea calculată menţinând constant nivelul consumului pe 
adult echivalent din 1996 va fi aproximativ aceeaşi cu cea din 1996 (tabelul nr. 
VI.6). 
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Tabelul nr. VI.6 
Nivelul cererii agregate  

- nivel constant al consumului/adult echivalent la nivelul din 1996 - 
mild. lei preţ. 1989 

Varianta de proiectare 1996 2000 2005 2010 2015 2020 

Optimistă 642,3 673,5 671,9 664,8 655,6 647,9 

Constantă 642,3 672,6 666,6 651,5 630,5 606,6 

Calculat după Proiectarea populaţiei României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, 1997, 
Anuarul statistic al României 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1997 şi 1998, p. 364-365 res-
pectiv p. 358-359. 

 

Structura viitoare a populaţiei va acţiona în sensul creşterii consumului. 
Coeficienţii de transformare a populaţiei în adulţi echivalenţi, în majoritatea 
scărilor de transformare consideră nivelul consumului vârstnicilor mai mare de-
cât al tinerilor. Cum scăderea populaţiei sub acţiunea natalităţii acţionează 
asupra bazei piramidei vârstelor populaţiei, numărul şi ponderea tinerilor în po-
pulaţia totală scade şi creşte concomitent numărul şi ponderea vârstnicilor.  

Creşterea cererii populaţiei sub acţiunea structurii pe vârste a acesteia 
va fi anulată de reducerea numărului populaţiei (graficul nr. VI.2). 

Rezultanta influenţei celor doi factori asupra cererii agregate, în sensul 
reducerii absolute a acesteia, se va resimţi, însă la niveluri egale de venit. La 
un venit mai mare, creşterea cererii, celelalte condiţii fiind aceleaşi, nu va fi la 
fel de mare ca în cazul unei  populaţii mai mari sau staţionare. 

 
Graficul nr. VI.2 

Nivelul cererii totale a populaţiei exprimată în echivalenţi adulţi 
- cu menţinerea constantă a nivelului pe locuitor - 
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Diferenţa dintre nivelul PIB şi cererea (calculată ca în tabelul nr. VI. 6) ar 
permite ca formarea brută a capitalului fix, celelalte condiţii fiind constante, să 
se realizeze la nivelul anului 1996 (variaţia stocurilor şi exportul net fiind zero). 
Într-o anumită perioadă, nivelul acesteia ar putea fi chiar mai mare (tabelul nr. 
VI.7). 

Tabelul nr. VI.7 
Formarea brută de capital fix  

- consumul este menţinut constant - 
mild. lei preţ. 1989 

Varianta de proiectare 1996 2000 2005 2010 2015 2020 

optimistă 169,6 164,5 176,1 182,2 177,4 168,1 

constantă 169,6 164,4 177,4 184,5 184,5 179,4 

Calculat după Proiectarea populaţiei României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, 1997, 
Anuarul statistic al României 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1997 şi 1998, p. 364-365, res-
pectiv p. 358-359. 

 

Aceste valori ale formării brute a capitalului fix (considerând că întreaga 
sumă va fi folosită pentru investiţii) nu sunt suficiente pentru menţinerea con-
stantă a intensităţii capitalului . (A fost făcută presupunerea că raportul ocupa-
re/şomaj va fi menţinut constant). Volumul capitalului va trebui să crească cu 
peste 20%, faţă de 1996, până în 2005 sau să crească cu o rată egală până la 
un stoc cu cca 15% mai mare, în 2020. Diferenţa de 5% nerealizată nu va 
permite menţinerea constantă a productivităţii şi intensităţii capitalului. 

Pe de altă parte, presiunea asupra consumului prin intermediul venituri-
lor a atins deja niveluri îngrijorătoare. Nivelul actual al cererii nu susţine creşte-
rea economică. 

Nivelul cererii nu este susţinut de o populaţie numeroasă, dar lipsită de 
venituri sau cu venituri scăzute (situaţie exemplificată în perioada actuală a 
României când piaţa este din ce în ce mai mult înlocuită cu autoconsumul), ci 
de o populaţie mai puţin numeroasă, dar cu venituri mari. Cererea unei popula-
ţii cu venituri mari este mai diversificată şi se adresează unei producţii calitativ 
superioare, adică unor produse cu valoare adăugată mai mare. Industriile ale 
căror produse se caracterizează printr-o valoare adăugată mai mare sunt mai 
eficiente, flexibile şi dinamice. În aceste industrii, productivitatea muncii fiind 
mai mare, salariile sunt mai mari, deci veniturile sunt mai mari. De aceea nu 
numai consumul, dar şi economiile sunt mai mari, prin urmare şi investiţiile, şi 
ciclul se reia. 

                                                        
 În realitate, formarea brută de capital fix a fost mai mică (numai 153,1 miliarde de lei în 

preţuri constante 1989). Desigur, indicatorul fiind exprimat valoric, “ascunde” în bună parte 
performanţele tehnologice ale capitalului. Însă rezultatele economice mai bune ale anului 
2000 evidenţiază importanţa celorlalţi factori de influenţă ai dezvoltării economice (vezi 
capitolul următor). 
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Nivelul cererii, în România, într-o evoluţie normală, ar trebui să crească. 
Cât de rapidă va fi această creştere, şi până la ce nivel, depinde de evoluţia în 
alte sfere ale tranziţiei, şi în primul rând, de rapiditatea şi eficacitatea schimbă-
rii managementului de la public la privat care să accelereze restructurarea in-
dustriei, a cărei mare rigiditate la reformă, frânează dezvoltarea economică. 

VI.5.2. Nivelul economisirii populaţiei 

Interrelaţia dintre populaţie şi economie este, în special, privită prin pris-
ma economisirii atât a gospodăriilor cât şi a economiei în ansamblu. 

Economiile, ca parte a venitului ce rămâne după consum, investirea şi f i-
nanţarea sunt cele trei faze ale formării capitalului. Chiar dacă economisirea şi 
investirea sunt faze ce pot fi separate după locul luării deciziilor ele nu sunt ne-
apărat independente. Mărimea economiilor, ex ante, pot diferi de nivelul inves-
tiţiilor la un moment dat aşa cum se reflectă în împărţirea producţiei între bu-
nuri de consum sau de investiţii. 

Evoluţia mărimii populaţiei pare să aibă efecte diferite asupra economisi-
rii. Scăderea numărului populaţiei ar putea determina reducerea oportunităţilor 
de investire, deşi reducerea numărului mediu de persoane pe familie poate 
mări posibilităţile de economisire. Pe de altă parte, în aceste condiţii pot acţio-
na factori care să crească consumul: creşterea salariului şi a veniturilor în ge-
neral, posibilitatea introducerii unui sistem de alocaţii familiale pentru creşterea 
natalităţii şi o structură pe vârste favorabilă creşterii consumului. Importanţa 
relativă a factorilor ce tind să crească economisirea şi a celor ce tind să o re-
ducă este incertă. 

Capacitatea de economisire la nivelul necesar economiei este influenţată 
în afara variabilelor economice (venitul) şi de mărimea şi structura pe vârste a 
populaţiei (consideraţiile demografice intră în teoriile moderne ale consumului). 

În două populaţii de mărimi diferite, venitul agregat este acelaşi în timp 
ce economiile, ca reziduu al consumului, pentru cea mai mare dintre cele două 
se va caracteriza printr-o capacitate mai scăzută de economisire decât în cea 
mai mică. Acest potenţial de economisire mai scăzut este un rezultat mai de-
grabă al venitului mai mic pe locuitor decât al mărimii populaţiei. Acelaşi rezul-
tat trebuie distribuit între mai multe persoane care cheltuiesc astfel o parte mai 
mare din venit pentru consum. Orice referire la efectul mărimii populaţiei asu-
pra economiilor trebuie să facă referire la nivelul venitului pe locuitor. 

Scăderea populaţiei este asociată cu o cerere totală mai mică de bunuri 
de consum, dar implică în acelaşi timp un potenţial de producţie mai mic ca 
rezultat al scăderii populaţiei active. Efectul scăderii populaţiei asupra consu-
mului şi economiilor va depinde deci de consecinţele pe care o populaţie mai 
mică le are asupra ocupării şi venitului. Dar scăderea populaţiei nu va însemna 
neapărat creşterea venitului pentru că menţinerea nivelului acestuia necesită 
alte condiţii de producţie. O scădere a populaţiei nu înseamnă o creştere a 



 

 

 

264 

economiilor dacă nivelul venitului rămâne constant. Aceasta se va întâmpla 
numai prin creşterea venitului. Chiar dacă am presupune că venitul ar creşte, 
economiile vor creşte, vor scădea sau rămân constante dacă creşterea venitu-
lui va depăşi, va fi sub sau egală cu creşterea consumului. Acest efect net 
asupra economiilor este mai important pentru că economiile determină forma-
rea capitalului şi va afecta deci viitoarea creştere economică. Dacă scăderea 
populaţiei va împiedica prin caracteristicile ei creşterea economică, ea va des-
curaja nu numai economisirea în perioada curentă dar, prin efectul său negativ 
asupra formării capitalului, şi viitoarea creştere a venitului. 

Importanţa relativă a factorilor ce tind să crească economiile faţă de cei 
ce tind să le scadă este incertă. Spengler a notat că o creştere a productivităţii 
marginale a forţei de muncă şi, deci a nivelului salariului, introducerea unui sis-
tem de subsidii familiale pentru a favoriza creşterea mărimii medii a familiei, şi 
o structură pe vârste mai favorabilă consumului ar fi factori ce pot duce la creş-
terea consumului. Primii doi factori, în special, favorizează mai mult grupurile 
cu venit mic, ale căror economii sunt mici. Aceşti factori, conform lui Spengler, 
trebuie să echilibreze efectele pozitive posibile asupra economiilor ce ar putea 
rezulta dintr-un raport mai favorabil între populaţie şi resurse şi alte implicaţii 
ale unei creşteri mai scăzute a populaţiei. 

Kuznets a adus argumente că prin creşterea populaţiei pot să apară forţe 
care să crească economiile.

[174]
 El menţionează că, dacă populaţia creşte prin 

spor natural, nu toate cheltuielile suplimentare sunt pe seama unor economii 
mai mari, celelalte fiind proporţionale. Un număr mai mare de copii pot, de fapt, 
să constituie o motivaţie pentru economisire. La fel, anumiţi componenţi ai 
economisirii tind să crească când populaţia creşte, mai ales economiile pentru 
bătrâneţe şi pentru cheltuielile viitoare. În măsura în care modelele de consum 
sunt interdependente, nivelurile mai joase de consum în familiile cu venituri mai 
mici, ce pot rezulta din creşterea populaţiei ar putea să scadă nivelul consumu-
lui în grupele superioare de venit şi în acest fel să crească economiile. Prin 
urmare, influenţa scăderii populaţiei ar fi inversă. Există dubii dacă creşterea 
populaţiei prin ea însăşi poate duce la economii publice şi private mai mari, dar 
ea ar putea avea un efect pozitiv asupra economiilor firmelor. 

Interrelaţiile dintre dinamica populaţiei – determinată de componentele 
mişcării naturale ca natalitatea şi mortalitatea – şi capacitatea de economisire 
şi performanţele economice sunt, în special, rezultatul interdependenţei dintre 
dinamica populaţiei, componentele sale, şi structura sa pe vârste.  

Nivelul natalităţii, mortalitatea fiind dată, va determina rata creşterii popu-
laţiei, dar este şi un determinant principal al: a) distribuţiei între populaţia în 
vârstă activă şi inactivă, inclusiv repartiţia celei din urmă între persoane de-
pendente tinere sau în vârstă; b) mărimii şi compoziţiei familiei; c) gradului de 
înrolare al femeilor în viaţa activă.  

În termenii raportului de dependenţă, o scădere a mortalităţii va tinde să 
reducă capacitatea populaţiei de a economisi, deşi, probabil, nesemnificativ. 



 

 

265 

Dar, în mod indirect, reducerea mortalităţii va putea exercita o influenţă favora-
bilă asupra economisirii, din câteva motive. În condiţiile scăderii mortalităţii, va 
creşte durata medie a vieţii şi deci populaţia va fi înclinată să economisească 
în speranţa unui număr mai mare de ani petrecuţi după pensionare. Apoi, re-
ducerea morbidităţii şi creşterea capacităţii de muncă, asociate cu o mortalitate 
joasă, vor compensa, cel puţin, în parte, efectele adverse ale scăderii mortali-
tăţii asupra economiilor. În fine, creşterea duratei medii de viaţă este, prin ea 
însăşi, un prim obiectiv al dezvoltării economice. Deci, oricare ar fi efectul net 
al evoluţiilor demografice asupra variabilelor economice, reducerea mortalităţii 
trebuie să fie preocuparea permanentă. 

În România, mortalitatea a crescut în ultimii ani în special la persoane 
aflate la vârste active şi mai ales la bărbaţi. Prin aceasta, mortalitatea a afectat 
însăşi capacitatea de economisire a familiilor. În condiţiile “adâncirii sărăciei şi 
a erodării constante a nivelului de trai” un număr mai mic de persoane în fam i-
lie ridică nivelul venitului pe persoană în gospodărie. Este un calcul elementar 
pe care familiile l-au şi făcut în anii din urmă reducând numărul de copii şi/sau 
amânând naşterea lor. Dispariţia susţinătorului familial a coborât nivelul venitu-
lui şi implicit al consumului sub pragul de subzistenţă. 

Nivelul sărăciei şi al stării de sănătate (determinat în primul rând de nive-
lul consumului alimentar şi apoi de nivelul serviciilor de sănătate) relaţionează 
direct cu nivelul ocupării şi al venitului în perioada următoare. Aceasta repre-
zintă o moştenire din perioada scursă a tranziţiei pentru perioada următoare ce 
favorizează intrarea într-un cerc vicios: dificultatea sau imposibilitatea dobândi-
rii calificării necesare ocupării unui loc de muncă bine retribuit. Consumul şi 
economisirea sunt funcţii de venit, deci imposibilitatea susţinerii consumului şi 
realizării economisirii. Prin urmare, capacitatea viitoare de economisire a popu-
laţiei nu poate să crească semnificativ atât timp cât este influenţată de conse-
cinţele situaţiei prezente. 

În cazul comportamentului de consum şi economisire al populaţiei, în 
afara nivelului venitului, prezintă importanţă şi locul ocupat de individ în sche-
ma de distribuţie a acestuia. Potenţialul de economisire al populaţiei este mult 
diminuat de o schemă inechitabilă de distribuţie a veniturilor astfel că o mare 
parte a lor este destinată consumului ostentativ, sustrasă economisirii şi inves-
tirii. 

Există un efect de demonstraţie şi între naţiuni. Deschiderea graniţelor a 
însemnat şi creşterea posibilităţilor de a cunoaşte alte stiluri de viaţă şi imitarea 
lor de un grup mai mare de populaţie. 

În România, valoarea coeficientului de inegalitate Gini nu este considera-
tă “de natură a produce perturbări în creşterea economică şi tensiuni sociale 

importante”
7)

, dar există câteva procese ce ar trebui considerate cu toată aten-

                                                        
7)

 Raportul naţional al dezvoltării umane România 1998, PNUD şi Academia Română, Editu-
ra Expert, Bucureşti, iunie 1998, p. 41. 
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ţia: “o polarizare tot mai evidentă între un important segment al populaţiei 
afundat rapid într-o sărăcie extremă şi un mic segment care a reuşit în câţiva 
ani să acumuleze averi spectaculoase” şi “diferenţieri de venituri în dezacord 
cu reprezentările colective despre moralitate şi funcţionalitate social-
economică”.

8)
 

Vârsta şi structura pe vârste a populaţiei sunt de obicei considerate a fi 
printre cele mai importante variabile demografice care afectează capacitatea şi 
modelul de economisire. Importanţa structurii pe vârste depăşeşte propria im-
portanţă în sensul că ea este rezultatul nivelurilor prezente şi trecute ale morta-
lităţii, migraţiei şi în special ale fertilităţii. Implicaţiile structurii pe vârste pentru 
economisire se manifestă prin natura populaţiei atât de consumator cât şi de 
producător. Pentru că nevoile de consun sunt asociate cu vârsta individului, 
necesităţile totale de consum şi venitul rezidual pentru economii nu sunt inde-
pendente de structura pe vârste.  

Mecanismul prin care structura pe vârste poate afecta economiile din-
spre partea producţiei este oarecum mai complex. Vârsta fiind strâns asociată 
cu participarea la forţa de muncă, structura pe vârste este unul din determinan-
ţii importanţi ai proporţiei populaţiei economic active şi a relaţiei dintre populaţia 
activă şi inactivă, adică ai raportului de dependenţă. 

La o anumită mărime a populaţiei acest raport determină mărimea forţei 
de muncă şi deci a capacităţii productive sau a venitului total. Venitul pe locui-
tor, ca determinant al capacităţii de economisire, este o funcţie de venit total şi 
populaţie totală care include atât activi cât şi inactivi. Deci, la niveluri date ale 
productivităţii muncii cu cât este mai mare proporţia persoanelor dependente  
cu atât mai mic va fi venitul pe locuitor şi potenţialul de economisire.  

O rată mai mică de economisire la un nivel mai mic al venitului pe locui-
tor va avea ca rezultat economii mai puţine pe locuitor în respectiva populaţie. 
Diferenţa dintre economii pe locuitor va depăşi diferenţa între venituri pe locui-
tor. 

Efectele distribuţiei pe vârste asupra economiilor decurg din relaţia direc-
tă: 

a)  între structura pe vârste şi raportul de dependenţă (definit ca raport între 
populaţia activă şi cea inactivă); 

b)  între mărimea relativă a forţei de muncă şi a venitului pe locuitor; 
c)  între venitul şi economiile pe locuitor. 

În general, economiile nu depind de proporţia tinerilor sau a vârstnicilor, 
ci de proporţia adulţilor aşa cum este cazul ţărilor industrializate. 

Efectele pe care le are structura pe vârste a populaţiei prin distribuţia ve-
nitului asupra economiilor este dificil de stabilit. 

                                                        
8)

 Raportul naţional al dezvoltării umane România 1998, PNUD şi Academia Română, Editu-
ra Expert, Bucureşti, iunie 1998, p. 41. 
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Povara mai multor dependenţi şi nivelurile mai joase ale consumului în 
familie cu venit mic pot contribui indirect la risipa societăţii ca întreg chiar dacă 
aceste familii economisesc puţin sau deloc. Altfel spus, un raport de depen-
denţă mai mare va tinde să reducă nivelul economisirii, celelalte condiţii fiind 
aceleaşi. Chiar dacă conceptual aceste efecte ale structurii pe vârste sunt 
clare, în practică ele sunt dificil de evaluat atât din cauza factorilor implicaţi, cât 
şi din cauza strânsei asocieri a vârstei cu alţi factori de influenţă ai economisirii. 
Mai mult, structura pe vârste este o caracteristică ce se schimbă lent, aşa încât 
modificările în structura pe vârste vor avea un efect gradual asupra econo-
miilor. 

Implicaţiile raportului de dependenţă, determinat pe baza structurii pe 
vârste, pentru economiile pe locuitor se manifestă în primul rând prin nivelul 
venitului pe locuitor. Efectul factorului de dependenţă poate fi ilustrat presupu-
nând două populaţii cu o fracţie activă egală, aceeaşi productivitate pe lucrător, 
dar având un număr diferit de persoane dependente. Produsul total al acestor 
două populaţii, este acelaşi, dar venitul pe locuitor va fi mai mic în populaţia cu 
un număr mai mare de persoane dependente. Prin urmare, şi economiile pe 
locuitor în populaţia mai numeroasă vor fi mai mici. Chiar dacă rata economisi-
rii ar fi aceeaşi în ambele populaţii, economiile pe locuitor vor fi mai mici în po-
pulaţia cu mai mulţi dependenţi pentru că economiile se împart la un număr 
mai mare de locuitori. Pentru că economiile sunt o funcţie de venit, în sensul că 
la un venit mai mic economiile sunt mai mici, presupunerea unei rate egale de 
economisire nu poate fi susţinută. 

Cum în România valoarea raportului de dependenţă creşte prin lărgirea 
vârfului piramidei, nivelul economiilor va scădea din cauza unui venit mai mic pe 
locuitor şi a creşterii fiscalităţii pentru susţinerea cheltuielilor publice. 

VI.5.3. Nivelul cheltuielilor publice 

Mărimea unei ţări determină anumite cheltuieli minime atât curente cât şi 
pentru capital, celelalte condiţii fiind constante. Din acest punct de vedere o 
ţară mai mică este într-o situaţie mai puţin favorabilă decât una mai mare. 
Funcţionarea şi menţinerea administraţiei şi a altor servicii publice reclamă 
anumite investiţii care pot fi într-o anumită măsură independente de mărimea 
populaţiei. 

Având în vedere nivelul serviciilor de învăţământ şi sănătate, cheltuielile 
publice pentru serviciile fundamentale va trebui să crească. Creşterea cheltuie-
lilor de sănătate este necesară şi ca urmare a creşterii numărului şi proporţiei 
vârstnicilor în procesul de îmbătrânire demografică. 

Cheltuielile cu învăţământul, deşi mai relaxate datorită scăderii numărului 
populaţiei şcolare, vor creşte din cauza nivelului dotărilor şcolare şi a creşterii 
salariilor în cazul creşterii generale a veniturilor.  



 

 

 

268 

Pe termen lung, economia va avea nevoie de un progres tehnic econo-
misitor de muncă. Însă un progres tehnic economisitor de muncă este un pro-
gres tehnic ce reclamă o calitate superioară a forţei de muncă. Prin urmare, 
nivelul de instruire al populaţiei active trebuie să crească. Generaţiile născute 
în perioada reformei vor atinge vârsta minimă de intrare pe piaţa muncii, cel 
mai devreme, în 2005. Acesta este şi anul, începând cu care, populaţia activă 
începe să scadă şi va fi mai necesar un progres tehnic economisitor de muncă. 

Reforma învăţământului a debutat şi este în desfăşurare chiar în această 
perioadă în care şi numărul populaţiei de vârstă şcolară este în scădere. Ea 
solicită fonduri suplimentare în afara celor necesare pentru instrucţia unui elev 
sau student. 

Din valoarea indicatorilor privind condiţiile generale ale învăţământului 
din anul şcolar 1995/1996 rezultă că pe ansamblu, condiţiile materiale sunt 
realizate. Există, însă, un factor suplimentar de creştere a cheltuielilor cu învă-
ţământul. Reducerea numărului populaţiei şcolare în vârstă de 5-19 ani până la 
aproape 53% în 2020 faţă de 1996 va diminua mult densitatea şcolară. În re-
partiţie teritorială, în localităţile mici va apărea problema asigurării normelor 
didactice pentru profesori. De aceea, în special în organizarea învăţământului 
gimnazial, se va intensifica fenomenul abandonării şcolilor din cauza numărului 
mic al elevilor; ceea ce face ineficient desfăşurarea învăţământului. Pe acest 
fond, elevii aflaţi în situaţia de a parcurge distanţe mari sau chiar de a părăsi 
localităţile pentru a învăţa în ciclul gimnazial vor fi confruntaţi cu costuri mai 
mari, ceea ce poate constitui un motiv în plus pentru abandonul şcolar.  

Dacă cheltuielile cu învăţământul se vor menţine, în perioada următoare, 
la nivelul anului 1996, fondurile ce revin pe un copil în vârstă de 5-19 ani cresc 
în ritmul scăderii populaţiei conform ipotezelor de proiectare a populaţiei în cele 
două variante. Vor fi, deci, mai mulţi bani pentru şcoli, materiale şcolare, plata 
profesorilor, burse, deci, pentru creşterea calităţii învăţământului. Învăţământul 
public, în special cel superior, a fost descongestionat şi prin apariţia învăţă-
mântului privat. Beneficiile unei reţele de învăţământ superior extinse vor fi mai 
bine valorificate prin creşterea calităţii învăţământului preuniversitar. Relaxarea 
indusă de scăderea populaţiei şcolare uşurează realizarea reformei învăţămân-
tului într-o perioadă în care lipsa fondurilor este principala constrângere. 

Pe termen lung, scăderea populaţiei, prin influenţa componenţilor sporu-
lui natural, nu opreşte creşterea cheltuielilor publice în scopuri sociale ca învă-
ţământ, sănătate. Procesul de îmbătrânire va influenţa nivelul cheltuielilor cu 
sănătatea. 

Cheltuielile cu sănătatea sunt aşteptate să crească ca urmare a nivelului 
scăzut al serviciilor, dar şi ca urmare a creşterii solicitărilor din cauza numărului 
şi ponderii populaţiei de vârsta a treia. 

Creşterea numărului populaţiei cu risc mai mare de îmbolnăvire va influ-

enţa cererea de servicii de sănătate. 
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Vârful solicitărilor faţă de sistemul de sănătate va fi în anul 2000 când 
sistemul va trebui să se adapteze rapid unor cerinţe în creştere rapidă până la 
un nivel păstrat aproape constant în variantele constantă şi pesimistă. În cazul 
unei evoluţii care ar urma traiectoria descrisă de varianta optimistă de proiecta-
re, sarcinile la care trebuie să facă faţă sistemul sanitar cresc după anul 2005 
şi, mai intens, după 2015. Ele reprezintă o povară asupra venitului aflat la dis-
puta dintre întreţinere şi prevenirea îmbolnăvirilor printr-un consum zilnic adec-
vat şi serviciile de sănătate din ce în ce mai solicitate şi din cauza nivelului ce-
lui dintâi.  

Între 2000-2005, când populaţia în vârsta de 60 de ani şi peste se va re-
duce faţă de perioada anterioară, conform tuturor variantelor de proiectare, pâ-
nă în 2010 conform variantei optimiste sau până în 2015 conform variantei 
constante, va fi o perioadă de scădere a solicitărilor induse de creşterea popu-
laţiei vârstnice. Ea poate fi o perioadă de intensificare şi consolidare a reformei 
sistemului sanitar. Desfăşurarea acesteia într-un orizont de timp mai scurt, aşa 
cum impune varianta constantă de proiectare, este foarte benefică nu numai 
pentru potenţialii pacienţi ce ar beneficia de avantajele unui sistem sanitar mai 
bun, dar şi pentru procesul de reformă însuşi care ar fi mai coerent şi ar folosi 
mai eficient fondurile alocate. 

Pentru că numărul persoanelor vârstnice diferă la sfârşitul cincinalelor de 
prognoză între cele două variante cu până la 15%, în alocarea fondurilor pen-
tru diferite obiective ale reformei sistemului sanitar aflate în competiţie pentru 
obţinerea de resurse trebuie să se ţină seama de tendinţele evidenţiate de evo-
luţia populaţiei care va confirma sau se va apropia mai mult de una din cele 
două variante. Evoluţia stării de sănătate a populaţiei va fi, de asemenea, un 
indiciu important. 

Pentru determinarea influenţelor, pe termen lung, a variabilelor demo-
grafice asupra durabilităţii macroeconomice a cheltuielilor sociale, a fost pro-
pus modelul generaţiilor suprapuse

[2]
. Ca indicator al durabilităţii macroecono-

mice a cheltuielilor publice cu pensiile, sănătatea şi educaţia se foloseşte pro-
porţia acestor cheltuieli în PIB.  

Procentul din PIB folosit pentru educaţie se calculează ca produs între 
rata înrolării şcolare, raportul dintre salariile totale şi populaţia totală şi propor-
ţia salariilor în PIB:  

(6) ped = PED / Y = RBR * SR 

unde: SR = rata de şcolarizare ce depinde de structura pe vârste a populaţiei şi 
rata înrolării şcolare; 

Cheltuielile cu învăţământul sunt un produs între vectorul populaţie şi 
vectorul cheltuielilor ce revin pe o persoană de vârstă şcolară. În mod analog, 

                                                        
 Prognoza INS asupra evoluţiei populaţiei până în 2000 în variantele optimistă (şi constan-

tă) a fost confirmată de evoluţia populaţiei. 
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cheltuielile cu sănătatea sunt reevaluate în fiecare perioadă şi multipl icate cu 
un coeficient al folosirii serviciilor de sănătate.  

Situaţia este similară şi în cazul serviciilor de sănătate. 

Partea din PIB cheltuită pentru sănătate se calculează ca produs între 
rata morbidităţii, proporţia salariilor în PIB şi rata beneficiului relativ. Aceasta 
din urma este raportul dintre suma salariilor şi populaţia totală: 

(7) ph = PH / y = RBR * HR 

unde: HR = rata mortalităţii; 
RBR = rata venitului relativ; 

 = raportul venitului mediu din sănătate la salariu mediu pe locuitor. 

În 1996, rata îmbolnăvirilor cu TBC a fost de 98,6 la 100000 locuitori. 
Acest fapt ar putea determina folosirea unui procent mai mare din PIB pentru 
sănătate. El depinde însă şi de nivelul venitului care îi influenţează mărimea în 
proporţie de 2/3. 

Cum condiţia modelului este că nivelul lor trebuie să fie durabil, acesta 
este şi în funcţie de posibilităţile economiei. Valoarea PIB, în condiţiile ipoteze-
lor obligatorii ale analizei conform teoriei creşterii economice, va scădea după 
2005, ceea ce va reprezenta o constrângere pentru bugetul asigurărilor socia-
le. De aici decurge necesitatea schimbării condiţiilor de pensionare şi a calcu-
lului pensiilor şi/sau a schemei sistemului de pensii. 

Politica posibilă a cheltuielilor de sănătate de reducere a raportului de în-
locuire a venitului din muncă cu pensia. Pentru că nivelul cheltuielilor sociale 
sunt restricţionate de nivelul PIB, nu va fi posibilă fără creşterea substanţială a 
veniturilor (dat fiind nivelul actual al pensiilor). Dacă cheltuielile cu sănătatea 
urmează evoluţia ratei salariului, cheltuielile sociale cresc, chiar dacă cheltuieli-
le cu pensiile se reduc. Aceasta este adevărat presupunând o ocupare relativ 
stabilă în sectorul public de sănătate, celelalte condiţii fiind neschimbate, chiar 
dacă nivelul total al ocupării scade. 

Deci, în condiţiile scăderii populaţiei, nivelul fiscalităţii creşte. 
Scăderea cheltuielilor sociale, dacă fertilitatea va începe să scadă, nu va 

avea loc decât cu un decalaj în timp determinat de perioada necesară realizării 
unei structuri a populaţiei pe vârste favorabilă unui alt raport între diversele ca-
tegorii de cheltuieli publice. El va fi considerat cu atât mai favorabil cu cât veni-
tul va fi cheltuit cu mai multă eficienţă în scopul dezvoltării. Ideea centrală ră-
mâne povara persoanelor dependente de cele active economic. 

Partea din PIB folosită pentru plata pensiilor se calculează ca produs în-
tre raportul dintre pensia medie şi salariul mediu, raportul dintre numărul pen-
sionarilor şi populaţia ocupată şi partea din PIB destinată salariilor: 

(8) pct = tMct 
unde: Mc = sursa contribuţiilor la fondul de pensii, reevaluate prin rata creşterii 
PIB; 
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 = este un factor de reactualizare care ia în considerare evoluţia mortali-
tăţii persoanelor vârstnice. 

Ecuaţia implică o reactualizare a contribuţiilor la fondul de pensii egală 
cu rata creşterii PIB şi este valabilă pentru un sistem de pensii de tip pay-as-
you-go. 

Numărul celor ce vor avea dreptul la pensie este greu de estimat. Jude-
când după evoluţia raportului dintre numărul persoanelor de 60 de ani şi peste 
şi populaţia activă calculată cu rate de activitate specifice constante, valoarea 
raportului de dependenţă între pensionari şi persoane active se va micşora 
(raportul ocupare şomaj fiind considerat constant) (tabelul nr. VI.8). 

 
Tabelul nr. VI.8 

Valorile raportului dintre populaţia în vârstă de 60 ani şi peste  
şi populaţia activă 

- % - 

Varianta de proiectare 1996 2000 2005 2010 2015 2020 

Optimistă 40.0 34,8 34,0 35,0 38,0 40,9 

Constantă 40,0 34,7 33,5 33,9 36,0 38,0 

Calculat după Proiectarea populaţiei României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, 1997 şi 
Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), Anul 1996, CNS, Bucureşti, 1997, 
p. 29-30. 

 
Considerând că rata de înlocuire a salariului cu pensia şi proporţia salari-

ilor în PIB vor rămâne constante, cheltuielile cu pensiile vor avea aceeaşi evo-
luţie cu raportul de dependenţă calculat ca în tabelul nr. VI.8. Cheltuielile cu 
pensiile ar urma, deci, să crească.  

Determinarea cheltuielilor sociale pe baza celor trei formule are în vede-
re posibilităţile economice. Cu ajutorul unor formule matematice simple este 
determinată rata creşterii PIB, pe baza ratelor ocupării şi a salariului. 

Din cauza condiţiilor foarte simplificatoare ale creşterii economice, rezul-
tatele simulării trebuie interpretate cu atenţie. 

Calculele sunt menite să determine nivelul cheltuielilor ce vor fi efectuate 
în condiţiile economice date (nivelul PIB) şi nu al cheltuielilor necesare. Există, 
deci, o plafonare. În condiţiile politicii de redistribuire a veniturilor din România, 
a marii restricţionări a cererii, partea din PIB ce poate fi consumată pentru 
aceste cheltuieli va fi în continuare mică, în mare contrast cu nevoile. 

VI.6. Echilibrul macroeconomic –  dificultăţi de realizare  

Când creşterea populaţiei scade, nivelul cererii agregate scade, dar mai 
lent decât prima, pentru că aceasta poate fi compensată, în parte, prin creşte-
rea venitului pe locuitor. 
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Evoluţia numărului populaţiei va acţiona constant în sensul scăderii cere-
rii agregate. Structura pe vârste a populaţiei va fi însă din ce în ce mai favora-
bilă creşterii consumului, dar nefavorabilă economisirii. Pe ansamblu, cererea 
populaţiei se va reduce ca volum. 

Creşterea cererii poate să vină din schimbarea structurii consumului. 
Pentru echilibrul economic este necesară şi adecvarea în structură a cererii şi 
ofertei de bunuri şi servicii. 

Cererea de bunuri de folosinţă îndelungată, urmare a unui număr din ce 
în ce mai mic de noi menaje şi a creşterii ponderii gospodăriilor vârstnice, va 
scădea. şi cererea de bunuri şi servicii îşi va schimba structura determinată de 
specificitatea consumului pe vârste. Va creşte cererea bunurilor şi serviciilor 
solicitate de persoane vârstnice şi va scădea cea a persoanelor tinere şi adul-
te. În cazul celei din urmă, consumul populaţiei adulte echivalente – în varianta 
coeficienţilor de transformare folosiţi în Ungaria – creşte până în 2005 după 
care scade cel mai mult şi mai repede în varianta constantă de proiectare şi cel 
mai puţin în varianta optimistă. Consumul va scade cel mai mult pe seama po-
pulaţiei tinere, a noilor generaţii din ce în ce mai reduse numeric. 

Influenţa scăderii populaţiei asupra cererii de bunuri şi servicii nedurabile 
nu este mare. Datorită acţiunii principiului acceleratorului, scăderea ratei creş-
terii populaţiei poate reduce temporar cererea pentru anumite categorii de bu-
nuri durabile, mai ales dacă acestea sunt bunuri de folosinţă foarte îndelunga-
tă. Adaptarea la această scădere a cererii agregate nu ar fi dificilă dacă scăde-
rea ratei creşterii populaţiei ar fi mai mică. Adaptarea în structură a cererii şi 
ofertei este mai uşoară şi mai probabilă dacă modificările vor avea loc lent sau 
dacă economia va fi suficient de flexibilă sau alocarea input-urilor va fi foarte 
elastică la modificarea structurii preţurilor. Dacă însă piaţa forţei de muncă va fi 
inflexibilă, din cauze instituţionale, şi în consecinţă funcţionarea economiei va fi 
vicioasă, atunci modificări substanţiale în structura cererii (de exemplu cele 
asociate cu necesitatea unor modificări tehnologice rapide) va determina creş-
terea şomajului fricţional. Rapiditatea, mărimea şi predictibilitatea modificărilor 
în structura cererii populaţiei sunt factorii ce vor afecta semnificativ nivelul ocu-
pării în condiţiile date de caracteristicile economiei. 

Din punct de vedere al ofertei, dificultăţile de echilibrare macroeco-
nomică vin din existenţa marilor capacităţi neutilizate pentru care există forţă 
de muncă calificată, dar pentru a căror producţie nu există pieţe de desfacere. 
Acestea sunt cheltuieli făcute de societate într-o perioadă anterioară. Ele re-
prezintă în continuare costuri pentru societate ce grevează consumul actual şi 
viitor. 

Aceste cheltuieli împiedică dezvoltarea umană şi formarea forţei de 
muncă cel puţin în două moduri. Pe de o parte veniturile realizate de societate 
sunt diminuate constant cu aceste costuri. Prin aceasta o parte a populaţiei a 
fost împinsă şi este menţinută în sărăcie. Aceasta înseamnă nesatisfacerea 
trebuinţelor primare ale individului şi deci nesusţinerea biologică a fiinţei uma-
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ne. Apoi, cum în piramida trebuinţelor umane cele de educaţie şi cultură se află 
în partea superioară, ele sunt tot mai mult amânate şi în cele din urmă nereali-
zate. Aceasta micşorează mult capacitatea individului de a-şi găsi un loc de 
muncă, mărind şomajul. Pentru activitatea economică va fi dificil să se găseas-
că forţa de muncă calificată necesară pentru a demara şi a se susţine, mai ales 
că economia va intra într-o perioadă de scădere a populaţiei active şi va fi ne-
voie de progres tehnic economisitor de muncă şi deci de capital uman superior. 

Pe de altă parte, prin existenţa lor şi influenţa pe care o au asupra costu-
rilor din economie, aceste capacităţi neutilizate dau semnale greşite privind ac-
tivitatea economică pentru că ele apar într-o formă sau alta în preţuri, inclusiv 
al forţei de muncă pe care îl diminuează constant. Aceasta este informaţia care 
ghidează noile generaţii spre profesiile necesare în economie. Având în vedere 
şi gravele dezechilibre între venituri, cauzate şi de alţi factori, preţul forţei de 
muncă (salariul) reprezintă un ghid fals în opţiunile profesionale ale noilor ge-
neraţii. Pe această cale, costurile tranziţiei se vor prelungi mult în viitor. 

Adaptarea economiei ia timp. Potrivirea economiei cu modificarea numă-
rului şi a structurii populaţiei se va realiza cu atât mai repede cu cât manage-
mentul capacităţilor industriale va deveni mai curând eficient şi cu cât scăderea 
populaţiei se va opri şi evoluţia ei se va îndrepta către o creştere moderată. 

Pentru aceasta este nevoie ca fenomenele economice şi demografice să 
fie ţinute sub control. Este nevoie deci de intervenţie guvernamentală; larg 
practicată în economiile occidentale după anii „30 când a fost acceptată aşa-
numita teorie a stagnării. 

Scăderea cererii agregate şi a populaţiei active după anul 2005 nu re-
prezintă stimulente pentru activitatea investiţională. Ele creează şi în România 
condiţiile intrării economiei în faza stagnării, când autorităţile trebuie să intervi-
nă prin politici fiscale pentru corectarea evoluţiei economiei. 

Inerţia demografică confirmă că, cel puţin în prima parte a secolului ur-
mător, populaţia României va scădea, iar structura demografică se va modifica. 
Rapiditatea şi amploarea acestor modificări vor fi în funcţie de evoluţia popula-
ţiei care se poate apropia mai mult sau mai puţin de ipotezele uneia din varian-
tele de proiectare. Amploarea intervenţiei statului în economie prin politici fisca-
le depinde şi de această evoluţie. Intervenţiile guvernamentale pe această cale 
sunt pândite de restricţii cum ar fi riscul creşterii inflaţiei şi al arbitrariului unor 
acţiuni de stimulare a cererii realizate oarecum discreţionar. 

 



Capitolul VII 
Elemente ale unei strategii 

de dezvoltare economică în condiţiile  
scăderii populaţiei 

 

Realizarea obiectivelor economice în condiţii specifice nu se poate obţi-
ne în absenţa unei strategii adecvate. 

Forţele pieţei nu pot asigura realizarea lor fără organizarea cores-
punzătoare instituţională şi legală.

[169]
 Un obiectiv al unei politici de populaţie 

nu poate fi stabilit izolat. Acesta trebuie privit ca unul dintr-un set de obiective 
interrelaţionate; realizarea oricăruia dintre ele influenţează gradul de realizare 
a altor obiective din set, într-un mediu fizic şi social finit. 

VII.1 Factori de influenţă a eficienţei forţei de muncă 

Determinanţii specifici ai productivităţii muncii sunt: a) calitatea forţei de 
muncă; b) capitalul fizic şi know-how-ul la dispoziţia forţei de muncă; 
c) distribuţia forţei de muncă în teritoriu şi între diferite ocupaţii; d) nivelul efici-
enţei economice; e) presiunea populaţiei asupra mediului; f) o varietate de alţi 
factori. 

În calitatea forţei de muncă pot fi incluse, în afară de caracteristicile ge-
netice, sănătatea şi nivelul de instruire care trebuie să fie pozitiv asociat cu ni-
velul venitului mediu. Păstrarea sănătăţii şi prevenirea declinului capacităţii 
productive sunt mai importante într-o populaţie în scădere decât într-una cu 
creştere rapidă.

[40]
 

Există o limită la care rezultatele obţinute ca urmare a îmbunătăţirii sănă-
tăţii oamenilor vor fi compensate prin costuri. Cheltuielile cu sănătatea sunt 
deci cheltuieli de menţinere şi sunt apreciate ca fiind mai mari decât cele cu 
educaţia. 

O rată negativă a creşterii populaţiei are ca rezultat creşterea venitului 
mediu, dar şi a costurilor necesare menţinerii sănătăţii ca urmare a creşterii 
numărului persoanelor la şi peste vârsta medie. 

Starea sănătăţii, fiind un produs al stimulilor externi şi ai stării interne a 
individului, este foarte probabil ca ea să fie condiţionată şi de densitatea popu-
laţiei. Numărul populaţiei este, însă, numai unul din factorii determinanţi ai 
densităţii populaţiei. Dar densitatea populaţiei trebuie inclusă în analiza relaţiei 
dintre mărimea populaţiei şi bunăstarea individuală. Scăderea populaţiei redu-
ce densitatea medie şi în anumite zone, în special rurale, duce chiar la destră-
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marea comunităţilor locale. Izolarea socială înrăutăţeşte starea biologică a in-
dividului iar menţinerea serviciilor de sănătate în aceste zone va deveni costisi-
toare. 

O rată scăzută a creşterii populaţiei uşurează sarcina învăţământului 

pentru că acesta trebuie să facă faţă unui număr mai scăzut de tineri. Dar 

acest avantaj este parţial compensat de nevoia relativ mai mare de reîm-

prospătare a programelor într-o populaţie mai puţin numeroasă. Capitalul 

uman realizat prin educaţie reprezintă principala parte a bunăstării naţiunii. 

Realizarea lui este posibilă prin creşterea venitului mediu şi prin menţinerea 

unei structuri pe vârste favorabile. 
Nivelul productivităţii sociale a muncii depinde şi de ceea ce se foloseşte 

împreună cu aceasta în activitatea economică.
[7]

 Se poate scrie că Q = f(Li,Ki) 
unde Li reprezintă fiecare categorie de forţă de muncă folosită şi Ki fiecare ca-
tegorie de input combinat în producţie prin folosirea forţei de muncă Li. Creşte-
rea economică nu poate fi explicată numai prin folosirea acestor două categorii 
de input-uri. 

Pentru că realizarea veniturilor crescătoare este o contribuţie a reziduului 
neexplicat, este necesar să se determine dacă acesta poate fi atribuit şi calităţii 
input-urilor folosite.  

O formă a funcţiei Cobb-Douglas folosită în analize economice este: Q = 

Qoe
PL

K
a
L

1-a
 unde p este rata progresului tehnic, K este stocul de capital iar L 

forţă de muncă. În condiţiile veniturilor constante de scară şi a progresului teh-
nic neutru neîncorporat, a şi 1-a reprezintă elasticitatea output-ului faţă de K, 
respectiv L. Progresul tehnic, p, este calculat ca un reziduu ce rămâne neexpli-
cat din creşterea lui Q după determinarea contribuţiei lui K şi L. El include, 
deci, şi investiţia în educaţie, ca şi investiţia în alte tipuri de input-uri decât K şi 
L ce contribuie la creşterea lui Q. Creşterea productivităţii depinde de creşterea 
raportului dintre toate input-urile folosite, altele decât L şi K şi de nivelul de efi-
cienţă cu care acestea sunt folosite. 

Contribuţia creşterii lui L la creşterea lui Q este mult mai mică decât 

sugerează funcţia de producţie. Îmbunătăţirile importante de-a lungul tim-

pului au fost realizate în ştiinţă şi în tehnică şi nu în fiinţa umană ca atare. 

Ea este numai mai bine educată şi echipată cu tehnologie şi prin aceasta a 

devenit mult mai productivă.[47] 

O reducere a ratei creşterii populaţiei duce la creşterea progresului 

tehnic pentru că o parte mai mare din output poate fi alocată pentru progre-

sul tehnic decât în situaţia inversă. Dar creşterea raportului K/L creşte pro-

ductivitatea muncii în anumite limite. Modificarea numărului forţei de muncă 

poate schimba decizia investirii în progresul tehnic. Cum rata creşterii po-

pulaţiei este negativă, creşterea aşteptată a cererii agregate determinată 
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de rata creşterii venitului mediu şi de elasticitatea cererii la producţia totală 

va fi mai mică dacă constrângerile tranziţiei asupra cererii nu vor fi îndepăr-

tate. Profiturile ce s-ar obţine din investiţiile în progres tehnic nu vor fi sti-

mulatoare şi deci rata progresului tehnic nu va fi la nivelul necesar realizării 

creşterii economice. 
Nivelul mediu al output-ului împreună cu rata creşterii lui sunt condiţiona-

te de distribuţia spaţială şi ocupaţională a forţei de muncă. Distribuţia spaţială 
interesează din punct de vedere al ocupaţiilor în fiecare punct în spaţiu; dispa-
ritatea dintre fiecare categorie şi fiecare punct în spaţiu şi nivelul la care ar pu-
tea fi corectate prin schimbări între ocupaţii şi puncte din spaţiu până la atinge-
rea optimului. Mărimea mutaţiilor necesare echilibrării distribuţiei spaţiale de-
pinde de factori ce contribuie la disparitatea spaţială şi ocupaţională. Printre 
aceşti factori sunt diferenţele dintre categorii în ce priveşte sporul natural al for-
ţei de muncă, din care unele sunt asociate cu rata creşterii populaţiei. Chiar 
dacă nu ar fi nici o diferenţă în sporul natural, disparitatea poate fi produsă de 
diferenţe de tehnologie şi progres tehnic asociat şi de diferenţe în elasticitatea 
cererii pentru bunuri şi servicii şi deci pentru input-ul forţă de muncă. 

Rata negativă de creştere a populaţiei poate reduce mărimea absolută, 
dar nu şi mărimea relativă a diferenţelor de creştere a populaţiei pe regiuni şi a 
fertilităţii pe grupe profesionale. Aceasta este o sursă posibilă de disparitate 
atâta timp cât tinerii înclină să aleagă, la vârsta intrării în viaţa activă, profesia 
părinţilor. O bună parte a diferenţelor poate fi corectată prin educaţie şi folosi-
rea mecanismelor de recrutare care îndrumă tinerii spre activităţi aflate în dez-
voltare.  

Înclinaţia spre migraţie între puncte geografice chiar dacă nu economice 
este invers asociată cu vârsta şi numărul persoanelor dependente. 

Distribuţia spaţială necorespunzătoare trebuie privită din două puncte de 
vedere: a) din punctul de vedere al condiţiilor actuale şi b) dacă regiunile popu-
late ar fi dezvoltate. În ambele cazuri, dar în special în cel de-al doilea, distribu-
ţia spaţială necorespunzătoare nu se poate corecta uşor. Distribuţia naşterilor 
în spaţiu este strâns legată de distribuţia populaţiei în spaţiu şi corectarea 
acesteia nu se poate realiza fără dezvoltarea regională. 

Echilibrul interramuri şi interocupaţional este păstrat prin distribuţia a trei 
componente a forţei de muncă şi a celor ce vor intra în aceasta: 

a)  sporul natural al forţei de muncă corespunzător ratei de creştere a 
populaţiei; 

b)  înlocuirea celor ce ies din forţa de muncă prin deces sau alte cauze; 
c)  cei eliberaţi prin progresul tehnologic sau alte forme de progres ce 

economisesc forţa de muncă. Aceste trei componente reprezintă îm-
preună prima rezervă a economiei. 
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A doua rezervă a economiei o compun: a ) şomerii şi persoanele ce nu 
fac parte din forţa de muncă, dar sunt apte de muncă şi b) mărimea zilei de 
muncă. 

Prima rezervă a economiei este relativ mică pentru că populaţia nu creş-
te. A treia componentă a acesteia pare să fie foarte independentă de rata creş-
terii populaţiei. Cum piaţa forţei de muncă este inelastică, există multe stimu-
lente pentru economisirea forţei de muncă. Pe de altă parte, rata creşterii po-
pulaţiei este negativă şi prognozele de creştere a cererii pentru anumite cate-
gorii de produse este mică. De aceea există stimulente pentru a reduce investi-
ţiile de economisire a forţei de muncă. Obiectivele investiţiilor ar putea fi, mai 
degrabă, diversificarea producţiei, deci crearea cererii care ar putea duce la 
reducerea costurilor. 

Dacă forţa de muncă ar creşte, noii veniţi ar depăşi numărul celor ce ies. 
Aceasta nu ar fi o problemă dacă vor exista industrii unde ocuparea va fi con-
stantă sau se va reduce uşor alături de industrii în dezvoltare. 

Industriile ce se vor dezvolta vor înfrunta o piaţă a forţei de muncă 
inelastică, pentru că va trebui să facă faţă înlocuirilor proprii şi celor eliberaţi 
din industriile ce se restrâng şi, poate, chiar să încerce să atragă persoane 
ocupate în alte industrii. Aceasta va exercita o presiune asupra nivelului sala-
riului şi prin aceasta vor induce o reducere a şomajului structural în rândul tine-
rilor. 

Extinderea industriilor ar putea avea loc păstrând optimalitatea fără a 
creşte inflaţia numai dacă restricţiile de mişcare a forţei de muncă ar fi elimina-
te, informaţiile despre locurile vacante uşor de procurat şi ar exista suficiente 
persoane care să se mute în slujbe mai bine plătite. Altfel distribuţia ocupaţio-
nală optimă nu se va putea realiza.  

Mobilitatea verticală va fi, de asemenea, o problemă. Scăderea populaţi-
ei ar putea intensifica problemele asociate promovării economice şi sociale. 

Poziţia economică este o funcţie de retribuţie şi prestigiu sau de recu-
noaştere publică. Disproporţiile dintre numărul locurilor de la vârful şi cele de la 
baza piramidei funcţiilor pot fi reduse prin modificarea indicilor de departajare a 
salariilor pe funcţii. Indicii actuali nu sunt stabiliţi conform obiectivelor de 
creştere a productivităţii muncii, ci după norme subiective şi convenţionale. În 
circumstanţele actuale, unele grupuri obţin salarii mari pe seama altora – cei 
sindicalizaţi pe seama celor nesindicalizaţi şi unele elemente din administraţie 
şi structuri paralele. Este posibil ca diferite tipuri de modificări tehnologice să 
modifice structura ierarhică sau importanţa relativă a elementelor în această 
structură. Această modificare va schimba raportul între diferite funcţii.  

Presiunea crescută asupra mediului extern poate să scadă prin scăderea 
populaţiei, iar restricţiile ce ar fi venit din creşterea mărimii populaţiei şi din 
creşterea forţei de muncă şi a complexităţii economiei ce ar fi decurs de aici 
vor putea fi evitate dacă tranziţia socială nu va mai fi ignorată ci implicată în 
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tranziţia generală. Altfel, din împletirea conjuncturii interne şi externe mediul 
social ar putea determina creşterea complexităţii economiei. 

Cum conjunctura economiei din punct de vedere al procesului luării deci-
ziilor este foarte complexă, şi gradul de complexitate a crescut mai repede de-
cât forţa de muncă, economia poate înregistra venituri descrescătoare şi din 
această cauză. Deteriorarea relaţiilor interpersonale este o altă cauză a înre-
gistrării veniturilor descrescătoare. În fiecare caz, creşterea raportului dintre 
toate input-urile folosite şi forţa de muncă va creşte valoarea raportului Q/L ce-
va mai puţin din cauza creşterii raportului dintre complexitatea economiei şi 
forţa de muncă sau a deteriorării relaţiilor personale. Sunt deci constrângeri  
legate de posibilităţile de  organizare într-un  mediu fizic dat. 

Nu toate economiile pot să realizeze economii de scară. Numai comerţul 
internaţional poate mări piaţa unui produs astfel încât producătorul să fie stimu-
lat să mărească producţia până la dimensiunile optime mai mari decât ar fi fost 
necesare pentru piaţa internă. Eforturile de miniaturizare a tehnologiei au redus 
dimensiunile de scară optime. Deci, în faza actuală a progresului tehnic, creş-
terea eficienţei este în mai mică măsură un aspect al economiilor de scară. 

Problema populaţiei a fost privită multă vreme din punct de vedere al 
presiunii numărului asupra mediului natural, în special pământ. Ea se reformu-
lează în termenii creşterii economice de când pământul s-a dovedit a fi o piedi-
că mai mică a creşterii decât s-a anticipat

 [20; 36]
. 

Persistă o oarecare controversă în ceea ce priveşte presiunea asupra 
mediului din cauza creşterii populaţiei sau a venitului. Cu un venit constant, 
structura output-ului, din punct de vedere al mediului, este relativ stabilă şi ce-
rinţele de mediu scad cu scăderea populaţiei. Pe măsură ce venitul creşte, 
structura consumului individual şi familial se schimbă, în principal prin cantităţi 
suplimentare de noi produse şi de produse mai scumpe în locul produselor an-
terior consumate. Înclinaţia marginală de consum de factori de mediu, când 
venitul mediu creşte este, în general, mai mică decât când venitul mediu era 
mai mic. Înclinaţia marginală de consum a anumitor componente ale mediului – 
spaţiu, apa – poate, însă, să crească. Cum aceste componente afectate sunt 
mai sărace, în anumite zone mai ales, faţă de cele dominante, când venitul 
mediu era mai mic, rata presiunii asupra mediului va creşte mai repede decât 
ar fi fost altfel cazul. 

Densitatea populaţiei constituie un indiciu foarte sărac al presiunii numă-
rului asupra resurselor. Presiunea provine din rata folosirii resurselor mediului 
pe locuitor şi din mărimea populaţiei, adică din Py (y = venitul mediu). Chiar şi 
Py este o măsură imperfectă pentru că presiunea variază în funcţie de modelul 
de consum naţional. 

Utilizarea mediului fizic de către om nu este constantă. Are loc în acelaşi 
timp sărăcirea resurselor dar şi creşterea utilizării lor relative. Mediul sărăceşte 
sau se îmbunătăţeşte şi prin comerţ internaţional. Diferitele componente ale 
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mediului fizic variază ca abundenţă relativă într-un mod care se potriveşte nu-
mai parţial ratelor comparative de folosire a lor.  

Prin urmare, caracteristicile demografice nu sunt un indiciu al presiunii 
populaţiei asupra mediului. Preocupările privind presiunea asupra mediului tre-
buie să vizeze aspectele indirecte ale relaţiei populaţie-mediu. 

Presiunea asupra mediului fizic al ţării va creşte dacă cererea agregată 
asupra mediului va creşte mai repede decât fracţia utilizabilă din mediul naţio-
nal. Dacă produsul dintre numărul populaţiei şi venitul pe locuitor măsoară ce-
rerea asupra mediului fizic utilizat, atunci presiunea este pozitivă dacă produsul 
dintre populaţie şi venitul mediu creşte mai repede decât fracţia utilizabilă din 
mediu, la tehnologia şi structura curentă a preţurilor, plus orice altă compensa-
re a creşterii lui Py. Populaţia fiind în scădere, creşterea lui Py va veni din creş-
terea venitului. La un venit mai mare, mediul tinde să fie mai bine evaluat, folo-
sit şi protejat. 

Mediul fizic utilizabil scade cu o cantitate dată la o rată anuală când scă-
derea se referă la ieşirea din utilizare a unei părţi din fracţia utilizabilă prin con-
sum, poluare sau degradare. Rata reducerii mediului scade prin importuri sau 
creşte prin exporturi. Rata creşterii consumului aproximează rata creşterii po-
pulaţiei plus rata creşterii venitului mediu, fără a lua în considerare reciclarea 
care poate reduce presiunea asupra mediului, la un anumit cost. 

Formula poate fi aplicată fiecărei componente a mediului care este ete-
rogen, divizibil în multe categorii de factori de mediu care sunt localizate diferit. 
Pornind dinspre partea ofertei către cea a cererii, output-ul total se transformă 
în componentele sale de mediu localizate diferit şi utilizabile la costuri diferite. 
Importanţa creşterii cererii asupra mediului ca rezultat al creşterii venitului me-
diu se va schimba dacă componentul mediului afectat va fi abundent, accesibil, 
înlocuibil la un cost mic sau deloc de alte componente ale mediului abundente 
şi accesibile. Pentru că rata creşterii output-ului este limitată de rata creşterii 
celui mai puţin dinamic component al lui, substituţiile, dacă vor fi disponibile, 
vor fi esenţiale şi ar trebui sa fie ghidate de modificările anticipate în structura 
preţ-cost. 

Substituţia între componentele consumului va fi un fapt determinat de 
tendinţa modelelor de consum naţionale de a corespunde sau nu structurii pre-
ţurilor componentelor mediului, în special dacă nivelurile de venit vor fi joase şi 
deci sensibilitatea la modificările în structura preţului va fi mare. Cu creşterea 
penuriei economice a unor componente ale mediului, preţul şi costul produse-
lor în care aceste componente intră vor creşte ca rezultat al substituirii la nive-
lul de folosire final. Politica guvernamentală poate fi direcţionată spre încuraja-
rea schimbărilor tehnologice care să uşureze modificările în structura consu-
mului ca şi a utilizărilor în economie a componenţilor de mediu săraci. 

În cele din urmă, influenţa creşterii venitului mediu (inclusiv timp liber) 
asupra mediului depinde de filosofia dominantă în economie. Perioada tranziţi-
ei are rolul de a modela şi acest aspect. 
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În timp, output-ul pe locuitor poate fi influenţat şi de alte condiţii decât ce-
le descrise mai sus; de exemplu, modificări în organizare, în structura stimulen-
telor. Acestea nu sunt corelate cu variabilele demografice. Există, însă, un de-
terminant care e legat de prognozele demografice şi poate afecta condiţiile de 
realizare a output-ului pe locuitor. Acesta este caracterul aşteptărilor formulate 
în special pe termen lung într-o economie mixtă sau majoritar privată. 

În timp ce rata creşterii cererii scade pe măsură ce rata negativă a popu-
laţiei creşte, cursul cererii agregate depinde în mai mare măsură de elasticita-
tea cererii la venit şi de rata creşterii venitului mediu, pentru că elasticitatea 
cererii la venit va continua să scadă dacă preferinţa pentru timp liber va creşte 
cu creşterea venitului/locuitor, dacă bunurile nu se vor diversifica suficient pen-
tru a induce efortul şi deci a controla această creştere şi dacă costurile consu-
mului (cheltuieli, timp liber şi refacere fizică) vor creşte semnificativ. Dacă în-
treprinzătorii percep rata creşterii cererii ca fiind în scădere, ei vor fi mai puţin 
înclinaţi să acumuleze resurse pentru investiţii şi să le orienteze spre inovaţii 
care să mărească piaţa. Această înclinaţie va fi şi mai mică pentru că cererea 
populaţiei nu va creşte suficient pentru a reduce riscul investiţiilor prea optimis-
te. Poate exista teama că sprijinul ştiinţei va scade din cauza reducerii inovaţiei 
asociată modificării în structura pe vârste şi a aşteptărilor. În general, aşteptări-
le pe termen lung devin din ce în ce mai defavorabile forţelor creşterii econo-
mice. Nu este sigur, însă, că modificările în structura pe vârste afectează ca-
pacitatea de inovare sau inventare. Cu o rată a creşterii populaţiei în scădere, 
rata la care indivizii şi societatea evaluează viitorul se poate modifica astfel în-
cât să reducă venitul economisit. Având în vedere nivelul consumului şi al do-
tărilor chiar   într-o populaţie în scădere este probabil că fiecare familie va in-
vesti în îmbunătăţirea condiţiilor a două sau trei generaţii succesive pentru că 
trei, şi adesea chiar patru, generaţii coexistă în acelaşi timp. Atunci principalele 
probleme de ameninţare provin din greşita direcţionare şi deci irosirea econo-
miilor (supraaglomerarea unor profesii în timp ce alte profesii şi ocupaţii sunt 
neglijate). Este o ameninţare ce poate fi depăşită prin educaţia cu obiective 
productive multiple şi deci spre creşterea mobilităţii input-ului uman.  

Creşterea venitului mediu e posibil să fie transferată grupurilor cu venituri 
mici, dacă calitatea populaţiei nu va fi suficient de omogenă pentru a micşora 
diferenţele de venit ce provin din funcţionarea economiei de piaţă.

[169]
 O altă 

parte a veniturilor poate fi orientată spre bunuri publice. Este o mare probabili-
tate ca scăderea elasticităţii cererii la venit să fie foarte mică chiar dacă nu este 
susţinută de continua creştere a varietăţii bunurilor şi serviciilor. 

La o tendinţă data a cheltuielilor publice şi la o orientare mai mare a 
economiei spre menţinerea venitului, există bariere pentru oprirea declinului de 
tipul celui pe care economiştii l-au asociat cu eşecul investiţional din anii „30. 
Cea mai mare ameninţare pentru echilibrul investiţiilor vine din cheltuielile do-
minate de politica publică schimbătoare şi deci de diminuarea accentuată a 
cheltuielilor.  
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Flexibilitatea economiei ar reduce influenţa dinamicii populaţiei asupra 
fluxului investiţional. 

VII.2. Modificarea condiţiilor ofertei 

Funcţia de producţie arată că sursa majoră a creşterii output-ului este 
creşterea input-urilor, în special capital. Contribuţia progresului tehnic în ţările 
dezvoltate este importantă. În economiile mature, creşterea output-ului rezultă 
în proporţie mai mare din creşterea eficienţei folosirii input-urilor decât din 
acumularea lor. Evident, importanţa progresului tehnic creşte cu creşterea 
economică.

[47; 71]
  

Interpretat în acest mod, progresul tehnic se referă la orice mai puţin la 
creşterea beneficiilor de scară care cresc productivitatea factorilor şi duc la 
creşterea factorului total de productivitate. El înseamnă, deci, mai mult decât 
îmbunătăţiri în tehnologia de producţie a bunurilor şi serviciilor pentru că 
aceasta este doar o parte a progresului tehnologic. El are şi un sens diferit de 
progresul tehnic folosit în sens restrâns: de schimbare, de îmbunătăţiri tehno-
logice care pot fi economisitoare de muncă, de capital sau neutre.  

Progresul tehnic folosit în sens larg este cel ce contribuie la creşterea 
output-ului prin creşterea productivităţii forţei de munca şi de capital şi a efici-
enţei economice cu care sunt combinaţi în producţie aceşti factori. 

Sunt două moduri de creştere a productivităţii capitalului. De departe cea 
mai importantă este folosirea unei tehnologii mai eficiente în sensul obţinerii 
unui output mai mare cu acelaşi volum al input-urilor sau acelaşi output cu in-
put-uri mai puţine. Această tehnologie este posibil să fie economisitoare de 
muncă pentru că cea mai mare parte a cercetărilor ştiinţifice şi tehnologice au 
loc în ţările dezvoltate unde există o presiune constantă pentru folosirea utilaje-
lor economisitoare de muncă. Al doilea mod este creşterea nivelului de utilizare 
a capitalului existent. Dacă productivitatea capitalului este măsurată prin rapor-
tul rezultate/capital, o creştere a utilizării capitalului va creşte valoarea output-
ului fără creşterea nivelului costurilor fixe. Principala cale de realizare este 
creşterea intensităţii capitalului în funcţiune ţinând cont de costurile relative ale 
factorilor. 

Capitalul fix trebuie să fie folosit cât mai mult posibil pentru că impozitele 
se plătesc indiferent de nivelul utilizării şi al profitului. Dacă preţurile relative ale 
factorilor ar încuraja activităţile capital-intensive, ele ar contribui la creşterea 
utilizării capitalului. 

Sporurile salariale par să aibă un efect invers: cu cât sunt mai mari aces-
te sporuri cu atât sunt costurile mai mari şi deci creşte rezistenţa la schimbare. 

Orientarea spre export are o influenţă semnificativă pentru că în competi-
ţie este necesară creşterea eficienţei. 

Relaţia dintre utilizare şi stocul de capital sugerează că aceste politici 
trebuie să fie orientate spre industrii şi tehnici de producţie capital intensive. 
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Efectul dorit este obţinut printr-o combinaţie de politici care reduc costul şi 
cresc costul forţei de muncă. Dar aceasta va reduce avantajele comparative 
ale producţiei. Aceasta reduce posibilitatea de export şi prin urmare şansele de 
a obţine economii de scară şi deci posibilitatea de a utiliza capitalul mai mult şi 
mai intens.  

Avantajul comparativ trebuie conservat şi protejat. El este sprijinit de fap-
tul că folosirea tehnologiei noi (superioare) este mult mai importantă decât util i-
zarea mai intensă a tehnologiei existente pentru creşterea productivităţii capita-
lului. 

În prezenţa imobilităţii factorilor productivi, o producţie capital-intensivă a 
dus la rate scăzute de creştere a veniturilor şi puternica comprimare a consu-
mului.  

Eficienţa cu care e folosit capitalul este mult mai importantă pentru creş-
terea PIB decât creşterea volumului investiţiilor. Trebuie deci grăbită eliminarea 
sau restructurarea capacităţilor neproductive. Avantajul comparativ nu poate fi 
conservat cu prezenţa acestora în economie şi orice demaraj al dezvoltării este 
iluzoriu. 

O intensitate excesivă a capitalului este numai una din dimensiunile ne-
potrivirii tehnologiei ţărilor dezvoltate pentru ţările în curs de dezvoltare. Aces-
tea tind să fie proiectate pentru scări de operare mari şi tehnologia importată 
foloseşte calificări ce nu se găsesc în ţările mai sărace şi deci ar necesita şi 
import de tehnicieni. 

Selecţia şi adaptarea tehnologiei nu este simplă. În ciuda potenţia lului de 
dezvoltare pe care îl reprezintă, puţine ţări au reuşit să facă din această tehno-
logie o forţă dinamică a dezvoltării economice. Primul motiv important este lip-
sa competiţiei. Al doilea este lipsa informaţiei privind tehnologia disponibilă, iar 
în al treilea rând, activitatea de cercetare-dezvoltare proprie nu este stimulată. 

În absenţa importurilor de tehnologie şi specialişti, progresul tehnic poate 
fi realizat numai dacă activitatea de cercetare-dezvoltare se realizează cu re-
zultate bune. Valorile culturale sunt cruciale în rapiditatea cu care sunt create 
şi folosite noile utilaje. Pentru aceasta cheltuielile cu învăţământul trebuie să fie 
la un nivel şi o structură social optimă pentru a avea o ofertă de forţă de muncă 
adecvată nivelului tehnologic al activităţilor economice. Valorile culturale influ-
enţează potenţialul inventiv al societăţii şi crearea unui progres tehnologic 
semnificativ. Talentul trebuie dezvoltat prin instruire iar mediul economico-
social trebuie să creeze contextul pentru realizarea lui. 

În acelaşi timp, trebuie încurajat spiritul antreprenorial. Aceasta înseam-
nă că piaţa trebuie să ofere, simultan, stimulente, acces la informaţii şi costuri 
scăzute ale tranzacţiilor. 

O abordare folositoare a creării locurilor de muncă este realizarea inves-
tiţiei care completează munca şi nu substituirea ei. Contextul existent – mări-
mea şi structura economică a ţării – determină modelul concret de creare a 
ocupării. Investiţiile actuale necesare depind atât de volumul disponibil al eco-
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nomiilor publice şi private cât şi de mediul în care are loc formarea capitalului. 
O desfăşurare mai eficientă a capitalului poate reduce substanţial eforturile ne-
cesare pentru creştere durabilă. 

VII.3. Relaxarea cererii  

Alocarea resurselor între consumul prezent şi viitor (economiile) este una 
dintre opţiunile economice fundamentale ale oricărei economii. Această alege-
re afectează nu numai rata creşterii economice dar şi nivelul de trai al genera-
ţiilor viitoare.

[24; 43]
 

Modelele neoclasice fac funcţia de productivitate şi rata salariului real în 
condiţii de competitivitate funcţii crescătoare de cantitatea capitalului (agregat 
pe lucrător efectiv).

[24]
 Rata profitului competitiv care egalizează productivitatea 

marginală a capitalului şi raportul output/capital sunt ambele funcţii descrescă-
toare de raportul capital/lucrător efectiv. Volumul capitalului din economie con-
diţionează creşterea economică şi, deci, nivelul venitului şi al economisirii. 

Diferitele surse de economisire diferă între ţări în funcţie nu numai de ni-
velul venitului pe locuitor, dotarea cu resurse naturale şi structura economiei 
dar şi de natura politicilor de mobilizare a economiilor adoptate de guvern.  

Acumularea capitalului fiind cel mai important factor al creşterii econom i-
ce în ţările în curs de dezvoltare, economiile ce cresc cel mai repede sunt cele 
ce au o rată mai mare a investiţiilor. Datele pentru ţările asiatice susţin această 
afirmaţie.

[168]
  

Un nivel mare al investiţiei este posibil numai cu un nivel mare al eco-
nomisirii interne şi străine. Noile ţări industrializate din Asia au un nivel mai ma-
re al acestor indicatori decât alte ţări din Asia. Nu numai procentul investiţiei în 
PIB, pentru perioada 1960-1990 a fost mai mare dar, spre deosebire de altele, 
a crescut considerabil în fiecare din cele trei decenii ale perioadei.  

Noile ţări industrializate ale Asiei s-au sprijinit mult pe investiţiile străine. 
În acelaşi timp au fost identificaţi factorii de creştere a economiilor interne şi au 
fost stabilite politici pentru stimularea lor.  

Diferenţa dintre raportul dintre investiţia brută şi PIB şi economiile interne 
brute şi PIB este decalajul de resurse care arată dependenţa de instituţiile de 
finanţare străine. 

Economiile interne cuprind economiile private şi economiile guverna-
mentale. Cele private se compun din economiile gospodăriilor şi economiile 
întreprinderilor private, ceea ce rămâne după plata salariaţilor, furnizorilor şi a 
datoriilor către stat.  

Economiile guvernamentale constă, în principal, din economii la buget, 
surplusul veniturilor faţă de cheltuieli. Povara restructurării copleşeşte veniturile 
bugetului. Economiile întreprinderilor private sunt mici pentru că sectorul este 
mic şi în formare. 

Partea principală a economiilor private o formează economiile populaţiei. 
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Pentru a face posibilă acumularea capitalului necesară creşterii output-
ului, trebuie să fie favorizaţi factorii care determină comportamentul economisi-
tor al populaţiei pe termen lung.  

Ipoteza venitului absolut al lui Keynes explică comportamentul de con-
sum şi economisire pe termen scurt. Pentru cel pe termen lung, determinant nu 
este numai venitul curent dar şi nivelul maxim al venitului în perioada anterioa-
ră. Venitul a scăzut iar populaţia a redus consumul cât mai puţin posibil, redu-
când substanţial economiile. Dacă venitul creşte până la nivelul avut anterior, 
consumul va creşte, cea mai mare parte din creşterea venitului va fi destinată 
refacerii nivelului de trai. Dacă venitul creşte în continuare, atunci, economiile 
vor răspunde venitului curent.  

Consumul depinde, însă, şi de previziunile privind venitul viitor ca şi de 
vârsta membrilor gospodăriilor şi de nivelul venitului permanent.  

Implicaţiile politice ale acestor factori este că trebuie să se beneficieze 
de perioada natalităţii reduse pentru a impulsiona consumul şi economiile prin 
relaxarea veniturilor. 

Comportamentul individual de consum şi economisire este influenţat, în 
principal, de venit. Modelul de distribuţie al venitului determină nivelul agregat 
al economisirii. Williamson a studiat aceasta pentru economiile Asiei şi a găsit 
că distribuţia venitului în societate este un factor principal al economisirii în 
Asia.

[79]
 Cum datele empirice sugerează că un nivel şi o egalitate mai mare a 

venitului îmbunătăţeşte condiţiile creşterii economice, politica publică trebuie 
să promoveze aceasta în societate. 

VII.4. Adecvarea ofertei de forţă de muncă  

Contribuţia forţei de muncă la creşterea economică nu poate fi ignorată. 
Banca Mondială

[79]
 a estimat că 23% este cea mai mică valoare a acesteia. În 

unele studii, contribuţia forţei de muncă ajunge la 40%. De aceea sunt necesa-
re politici care să încurajeze folosirea forţei de muncă.  

În noile ţări industrializate din Asia, rata medie de creştere a populaţiei în 
perioada 1960-1990 a fost de 1,9% în comparaţie cu 2,6% în Asia.  

Folosirea forţei de muncă trebuie să se îmbunătăţească prin perfec-
ţionarea calificărilor în procesul de învăţământ şi creşterea experienţei profesi-
onale. 

A doua cale este încorporarea stării de sănătate a populaţiei şi a îmbu-
nătăţirii ei în creşterea indicelui folosirii forţei de muncă. Alte condiţii fiind con-
stante, o oră de muncă a unui lucrător sănătos va fi mai productivă decât cea a 
unui lucrător bolnav. Influenţa pozitivă a unei stări de sănătate mai bune a lu-
crătorilor asupra performanţelor economice este demonstrată de faptul că ţări 
cu nivelul sănătăţii populaţiei mai bun au creştere economică mai rapidă în pe-
rioadele următoare decât ţările cu nivelul iniţial al sănătăţii mai scăzut.

[79]
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Sunt trei factori de creştere a contribuţiei forţei de muncă la creşterea 
output-ului. Al treilea este creşterea forţei de muncă prin creşterea naturală a 
populaţiei şi prin migraţia internaţională netă. Al doilea este îmbunătăţirea cal i-
ficării forţei de muncă prin învăţământ şi experienţă profesională. Primul este 
îmbunătăţirea sănătăţii forţei de muncă prin cheltuieli mai mari pentru progra-
me de sănătate şi nutriţie. 

VII.4.1. Protejarea stării biologice  

Relaţia sănătate-dezvoltare este una reciprocă. Dezvoltarea economică 
îmbunătăţeşte starea de sănătate, iar o sănătate mai bună contribuie la creşte-
rea economică.

[40; 135]
 Numai dezvoltarea economică nu este suficientă pentru 

a reduce mortalitatea şi morbiditatea. Sunt necesare programe speciale de nu-
triţie, asistenţa de sănătate şi mediu curat. 

Ca şi învăţământul, serviciile de sănătate îmbunătăţesc calitatea resur-
selor umane atât în prezent cât şi în viitor. O sănătate mai bună are beneficii 
directe şi imediate prin creşterea puterii, vigorii şi abilităţii lucrătorilor de a se 
concentra în timpul lucrului. Copiii mai bine hrăniţi şi sănătoşi vor avea ca 
adulţi o productivitate mai mare. Ele contribuie indirect, prin îmbunătăţirea abili-
tăţii copiilor de a acumula caracteristici şi atitudini productive prin învăţare. S-a 
observat că bine hrăniţi şi sănătoşi copiii au frecvenţa şi puterea de concentra-
re mai bună. 

Spre deosebire de cheltuielile cu învăţământul, care cresc numai calita-
tea resurselor umane, cheltuielile cu sănătatea cresc şi cantitatea forţei de 
muncă prin prelungirea vieţii active. Aceasta completează investiţia în învăţă-
mânt pentru că, alţi factori fiind constanţi, veniturile din educaţie vor fi mai mari 
dacă oamenii pot lucra şi avea venituri o perioadă mai lungă de timp. 

Deşi cheltuielile cu sănătatea au beneficii sociale, profiturile din investiţi i-
le în sănătate sunt din păcate greu de cuantificat şi demonstrat empiric. Efecte-
le calitative ale cheltuielilor cu sănătatea (creşterea productivităţii şi a câştiguri-
lor lucrătorilor) sunt greu de măsurat pentru că acestea sunt greu de identificat. 

Efectele cantitative (prelungirea vieţii active) pot fi măsurate în ani supli-
mentari de viaţa activă. Pentru evaluare pot fi folosite veniturile suplimentare 
(pentru valoarea privată) şi productivitatea marginală socială a forţei de muncă 
(pentru valoarea socială). Dacă productivitatea marginală va fi foarte scăzută, 
beneficiile prelungirii vieţii active vor fi mici. 

În afara creşterii cantitative şi calitative a resurselor umane, cheltuielile 
cu sănătatea pot creşte disponibilitatea sau productivitatea resurselor non-
umane. Resursele inaccesibile vor deveni accesibile. 

Sănătatea mai bună poate economisi banii cheltuiţi pe asistenţa medica-
lă, ceea ce eliberează resurse pentru alte folosinţe. 

Şi efectele asupra stării sănătăţii sunt uneori greu de măsurat, în princi-
pal din cauza multitudinii de factori care influenţează starea sănătăţii.  
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Definiţia data sănătăţii de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO) ca 
“bunăstarea completă a fiinţei umane (fizică, mentală şi socială)”

[175]
 pare prea 

idealistă şi neoperaţională. Absenţa bolii şi a spitalizării este un indicator bun 
dar nu suficient. Declararea bolii şi durata spitalizării pot fi influenţate prin mă-
suri politice. Totuşi, starea de sănătate a unei populaţii va fi cu atât mai bună 
cu cât este mai bun accesul populaţiei la servicii de sănătate, la reţeaua de dis-
tribuţie a apei şi nu suferă de subnutriţie.  

Dacă sunt probleme conceptuale şi practice în definirea sănătăţii, nu 
sunt probleme în măsurarea consecinţelor nivelului scăzut al acesteia. Ultima 
consecinţă a acesteia este moartea, măsurată prin rata mortalităţii. Cel mai 
sensibil indicator este rata mortalităţii infantile, urmat de mortalitatea maternă şi 
de şansa de supravieţuire a persoanelor de 5 ani şi peste până la vârsta de 60 
de ani. Valorile acestora semnalizează o situaţie critică în România. 

Consecinţele intermediare sunt copiii subponderali şi scunzi, ceea ce re-
prezintă manifestarea unei severe subnutriţii. 

Îmbunătăţirea sănătăţii umane are un efect care ar putea fi considerat un 
cost social: prin reducerea ratei mortalităţii creşte populaţia. Declinul ratei mor-
talităţii încurajează scăderea fertilităţii care va reduce impactul pozitiv general 
asupra creşterii populaţiei; dar amplitudinea efectului de înlocuire, dacă există, 
este foarte mică. O altă problemă o reprezintă valorile etice. Chiar dacă popu-
laţia este mare acest “cost” nu trebuie să fie folosit împotriva îmbunătăţirilor de 
sănătate. 

Serviciile de sănătate sunt sever subfinanţate. Banca Mondială a obser-
vat că preţurile au, în general, un rol minor în generarea resurselor pentru f i-
nanţarea serviciilor de sănătate sau în determinarea accesului la ele. Conform 
Băncii Mondiale,

[167]
 numai 7% din costul serviciilor publice sunt acoperite prin 

taxe de utilizare. Dar serviciile de sănătate sunt o zonă unde utilizarea preţului 
este limitată mai ales dacă ele se adresează masei populaţiei. Dacă ele se 
adresează celor bogaţi, atunci se pot folosi taxe. 

Îmbunătăţirea nivelului sănătăţii creşte output-ul prin reducerea număru-
lui de zile de concediu medical, creşterea productivităţii muncii, posibilităţi de a 
obţine slujbe plătite şi prelungirea vieţii active. Banca Mondială arăta în 1993, 
că îmbunătăţirea sănătăţii în India ar fi reprezentat 10 % din PIB.

[79]
 

Ceea ce este probabil cel mai important, este observaţia că un nivel de 
sănătate mai bun pe termen lung îmbunătăţeşte modelul de organizare a mun-
cii. Managerii nu va trebui să mai planifice pauze în timpul producţiei dacă vor 
investi în perfecţionare şi vor încuraja specializarea. Lucrătorii vor fi mai între-
prinzători. 

Al treilea mod prin care sănătatea contribuie la creşterea economică este 
reducerea mortalităţii infantile – care reduce numărul populaţiei – dar măreşte 
rata creşterii economice în mod indirect prin influenţa asupra fertilităţii.  

În al patrulea rând, îmbunătăţirea sănătăţii contribuie la creştere prin mă-
rirea accesibilităţii la resursele ce nu erau accesibile din cauza bolii. 
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Există şi un al cincilea mod prin care îmbunătăţirea sănătăţii contribuie la 
creşterea economică. Unele boli necesită un tratament foarte costisitor şi pre-
lungit. Dacă starea sănătăţii se îmbunătăţeşte în prezent şi incidenţa bolilor se 
reduce se vor obţine economii uriaşe în viitor prin reducerea costurilor de tra-
tament. 

Primul pas în îmbunătăţirea sănătăţii este de a crea un mediu economic 
şi social care să permită populaţiei să-şi realizeze nevoile de susţinere biologi-
că. Al doilea pas este îmbunătăţirea eficienţei cheltuielilor guvernamentale cu 
sănătatea. Al treilea pas este promovarea diversităţii şi competiţiei în sectorul 
sanitar. 

Mediul cel mai eficient de îmbunătăţire a sănătăţii este unul unde creşte-
rea economică este rapidă, unde nivelul sărăciei scade semnificativ şi unde 
înrolarea şcolară este adecvată. Cei săraci vor cheltui diferenţa de venit pentru 
îmbunătăţirea hranei, servicii sanitare ceea ce le va îmbunătăţi starea sănătăţii. 
Facilităţile de învăţământ vor ajuta familiile să folosească mai eficient informa-
ţiile despre sănătate.  

VII.4.2. Învăţământul şi structura calificărilor 

Învăţământul contribuie la creşterea economică în câteva feluri.  

Mai întâi, îmbunătăţeşte calitatea generală a forţei de muncă prin răs-
pândirea cunoştinţelor şi a experienţei. În al doilea rând, creşte mobilitatea for-
ţei de muncă şi deci favorizează diviziunea muncii. În al treilea rând, face pos i-
bilă acumularea noilor cunoştinţe mai repede şi acomodarea cu noile procese 
de fabricaţie mai rapidă. În al patrulea rând, îmbunătăţeşte aptitudinile mana-
geriale care duc la o mai eficientă alocare a resurselor. În al cincilea rând, în-
depărtează multe bariere sociale şi instituţionale din calea creşterii economice. 
În al şaselea rând, încurajează spiritul antreprenorial prin promovarea respon-
sabilităţii individuale, abilităţii organizaţionale, diminuează înclinaţia spre risc şi 
îmbunătăţeşte planificarea pe termen lung. 

Influenţa pozitivă a învăţământului asupra creşterii economice a fost de-
monstrată de multe ori. Rata beneficiului în investiţia în învăţământ este cel 
puţin la fel de mare, dacă nu mai mare decât în capitalul non-uman. 

Concluzia aproape universală că învăţământul creşte output-ul unei ţări, 
productivitatea sectoarelor economice şi veniturile lucrătorilor sugerează că 
trebuie să fie introduse politici pentru a asigura un nivel înalt al cheltuielilor cu 
învăţământul atât ale sectorului public cât şi privat. 

Cum nivelul general al cheltuielilor guvernamentale nu poate să crească, 
trebuie să fie asigurate mai multe facilităţi de învăţământ prin creşterea eficien-
ţei cheltuielilor guvernamentale în toate sectoarele. 

În cazul învăţământului, aceasta poate fi realizată în multe feluri inclusiv 
prin coordonarea cheltuielilor curente şi de capital. Cum nu sunt suficiente fon-
duri, atunci trebuie atrase economii din alte sectoare, prin sponsorizare. 
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Dinamica proceselor de ocupare şi cerere tinde să crească cheltuielile cu 
învăţământul peste nivelul social optim. Salariile din anumite sectoare ale eco-
nomiei sunt mult mai mari decât în alte sectoare ceea ce creează o cerere ma-
re de locuri de muncă în primele. Intrarea în prima grupă depinde iniţial de ni-
velul studiilor terminate, creând, astfel, o cerere la fel de mare pentru învăţă-
mânt. 

Individul obţine protecţie socială printr-un nivel mai înalt al studiilor care îi 
permite să aibe o funcţie mai bine retribuită. Conform lui Todaro, “este ironic 
că, cu cât mai neprofitabil este să deţii un anumit nivel al studiilor, cu atât 
creşte mai mult cererea pentru acest nivel ca un stadiu intermediar sau pre-
condiţie pentru următorul nivel de învăţământ. Aceasta duce la presiune asu-
pra guvernului pentru a extinde posibilităţile de învăţământ la toate nivelurile 
pentru a satisface cererea”.

[142]
 În timp, salariul relaţionează cu nivelul de ins-

truire deţinut de ocupant şi nu cu nivelul minim de instruire cerut de funcţie. 
Rezultatul sunt beneficiile sociale ale nivelului educaţiei mult mai mici decât 
beneficiile personale ceea ce duce la un nivel sub-optim al cheltuielilor cu 
învăţământul. El este reflectat şi de cererea mare pentru anumite specializări 
tehnice – pentru care nu există ramură de activitate economică în ţară – şi ni-
velul şomajului intelectualilor. Absolvenţii universitari nu găsesc locuri de 
muncă, se simt din ce în ce mai frustraţi şi acceptă în cele din urmă locuri de 
muncă unde se cer niveluri de instruire inferioare sau părăsesc ţara. 

Pentru a preveni cheltuielile neeconomicoase cu învăţământul este 
necesară spargerea cercului vicios în care sunt cerute niveluri de calificare su-
perioare necesare în anumite funcţii. Aceasta necesită stabilirea realistă a 
necesarului cunoştinţelor şi a raportului între salarii atât în sectorul public cât şi 
în cel privat. Conducerea trebuie să o aibă sectorul public. 

Creşterea nivelului cheltuielilor cu învăţământul nu este, deci, suficientă 
pentru creşterea economică. Nivelul şi tipul cheltuielilor cu învăţământul trebuie 
să fie corelate cu cererea societăţii şi a economiei. 

Optimul social al programelor de învăţământ cere să fie acordată atenţie 
tipului de învăţământ prin compararea ratelor de beneficii în investiţia în fiecare 
din nivelurile de învăţământ. 

Influenţa cheltuielilor cu învăţământul este micşorată de calitatea actului 
de învăţare. Aceasta nu poate intra în calculul de estimare a ratei beneficiilor 
din investiţia în învăţământ dar el poate fi cuantificat prin indicatori ai calităţii 
absolvenţilor.  

Calificările forţei de muncă se îmbunătăţesc prin trei feluri de învăţământ. 
Mai întâi, învăţământul pentru cei ce n-au intrat încă în forţa de muncă prin 
învăţământul primar, secundar şi terţiar. 

Al doilea tip de educaţie este cea non-formală. Aceasta constă în pro-
grame de învăţare ce au loc în afara învăţământului formal. Ele sunt mai 
scurte, pentru anumite scopuri şi în special pentru adulţi. Al treilea tip este 
educaţia informală care are loc în afara programelor organizate sau instituţio-



 

 

289 

nale. Cea mai importantă sursă a acestui tip de educaţie va fi perfecţionarea la 
locul de muncă. 

VII.4.3. Rolul reducerii sărăciei 

Mult mai important decât câţi oameni, în prezent e important ce fel de 
oameni.[135] Dacă o persoană nu are atributele esenţiale ale unei capacităţi 
minime de a produce, ea nu se potriveşte societăţii şi economiei. Ne referim la 
atribute în principal de origine social-umane, nu la condiţii genetice adverse. 
Este esenţial, deci, ca frecvenţa naşterilor copiilor în medii neprivilegiate să fie 
redusă prin eliminarea acestor medii şi planificare familială. Efectul advers poa-
te fi redus prin îndepărtarea surselor şi reducerea graduală a numărului celor 
neprivilegiaţi. 

Cu mulţi ani în urmă când cerinţele locurilor de muncă erau mai puţine şi 
mai puţin exacte, salariile corespundeau productivităţii şi condiţiile foarte săra-
ce de trai erau mai tolerabile, persoanele analfabete sau puţin calificate puteau 
găsi locuri de muncă. Persoanele cărora le lipsesc atribute minime vor găsi 
foarte greu de lucru. Accesul lor la ocupare va fi limitat de absenţa atributelor 
esenţiale a cerinţei de a fi plătiţi oarecum la nivelul salariilor plătite muncitorilor 
foarte productivi şi a nivelului de trai al celor din urmă. De aceea, mulţi vor de-
veni cronic şomeri, născuţi perdanţi, dependenţi de bunăstarea sistemului.  

Mulţi şomeri din aceştia pot dispare dacă mediile neprielnice unei educa-
ţii adecvate vor dispare şi dacă va exista libertatea angajatorilor de a plăti sala-
riile la nivelul productivităţii lor. Se va obţine, astfel, stabilitatea ocupării şi a 
preţurilor. 

Prin reducerea numărului relativ de copii născuţi în medii sărace, numă-
rul relativ al persoanelor cu putere puţină sau deloc de a obţine venit se va re-
duce şi inegalitatea în distribuţia venitului personal se va diminua şi pe această 
cale. Creşterea puterii de a câştiga venit a persoanelor vârstnice ar avea un 
efect similar.  

Cât de mult va influenţa scăderea ratei creşterii populaţiei asupra distri-
buţiei funcţionale depinde de conjunctură. La o anumită reducere a numărului 
posturilor cu venituri mai mari în comparaţie cu numărul aspiranţilor, profilul 
câştigurilor după vârstă trebuie să crească mai repede în primii ani şi mai încet 
(sau chiar deloc) în ultimii ani. Mărimea mai mare a creşterilor timpurii va com-
pensa mărimea mai mică a creşterilor mai târzii. 

VII.5. Realocarea forţei de muncă  

Orice proiect de dezvoltare poate fi evaluat folosind analiza cost-
beneficiu. O parte importantă a costului social al oricărui input este costul său 
de oportunitate, valoarea sa într-o altă utilizare. Forţa de muncă angajată într-
un sector formal poate proveni dintr-un sector informal. Aceştia pot fi înlocuiţi 
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de forţa de muncă disponibilizată în agricultură. Output-ul pierdut este, în acest 
caz, cel al lucrătorilor din sectorul rural, al lucrătorilor de la sfârşitul lanţului 
ocupării. Din acest motiv, unii analişti cred că salariul plătit pentru munci uzuale 
în agricultură reprezintă un indicator bun al costului social al forţei de muncă 
necalificată.

[164]
 

 Acest indicator este o bună măsură a output-ului pierdut prin realocarea 
forţei de muncă. Noile locuri de muncă din agricultură sunt în special de acest 
tip. Prin urmare, realocarea forţei de muncă din anii tranziţiei este una de su-
pravieţuire. Există şi alte componente ale costului social al ocupării care pot fi 
semnificative. Un astfel de component este migraţia indusă. Când sunt create 
noi locuri de muncă în alte sectoare economice, migraţia  devine mai atractivă. 

Suplimentar output-ului pierdut, sunt anumite costuri ale migraţiei în cal-
cularea costului social al creării acestor locuri de muncă urbane. O parte a 
acestor costuri vor fi internalizate de lucrători şi luate în consideraţie în luarea 
deciziei de migrare. Prin crearea locurilor de muncă în sectorul secundar şi ter-
ţiar, a căror localizare este în special urbană, realocarea forţei de muncă se va 
face în sensul creşterii eficienţei folosirii ei, al dezvoltării economice. Ele pot 
ocaziona cele mai mici costuri din toată istoria migraţiei pentru că primii 
“migranţi” vor fi tocmai cei recent plecaţi din oraşe din cauza restrângerii numă-
rului locurilor de muncă în urban şi care vor putea fi antrenaţi în aceeaşi profe-
sie sau altele similare. 

Ar putea apare posibilitatea reducerii economiilor la nivel naţional. Pentru 
că forţa de muncă urbană trebuie hrănită – din importuri, dacă nu e suficientă 
producţia internă – consumul la nivel naţional va creşte şi se vor reduce eco-
nomiile, micşorând, astfel, creşterea PIB. Situaţia va fi  amplificată dacă noii 
lucrători urbani vor avea venituri mai mari şi, deci, vor consuma mai mult decât 
consumau în zonele rurale. 

Alte costuri asociate suportate de societate ca întreg ar putea să creas-
că: servicii sociale care sunt furnizate numai populaţiei urbane sau care sunt 
mai costisitoare în oraş, poluare, aglomerare şi cheltuieli suplimentare cu secu-
ritatea populaţiei.  

Dar, primul beneficiu al creşterii ocupării urbane va fi suplimentarea out-
put-ului. Vor creşte salariile, nivelul consumului şi al economiilor. Ocuparea cu 
productivitate scăzută perpetuează un echilibru la nivel scăzut al rezultatelor 
economice şi al nivelului de trai. Procesele munco-intensive din zonele rurale, 
în special cele cu ocupare sezonieră, risipesc resursele şi nu sunt deci benef i-
ce. 

Al doilea beneficiu al creării locurilor de muncă în urban este nivelul in-
struirii pe care îl reclamă. Calificările deja obţinute pot fi astfel folosite şi lucră-
torii vor beneficia din salariile mai mari pe care le pot obţine. Lucrătorii instruiţi 
au şi externalităţi pozitive pentru societate pentru ca toată lumea va câştiga din 
calitatea produselor lor. Câştigă atât cei ce vor angaja o forţă de muncă mai 
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calificată dar şi consumatorii care vor obţine servicii mai bune la preţuri mai 
mici. 

Realocarea forţei de muncă poate să nu mai fie un proces atât de com-
plicat cât a fost cel anterior, realizat prin industrializare. Apoi, output-ul pierdut 
ar putea fi zero sau neglijabil, dacă vor fi eliminate simultan dificultăţile de rea-
lizare a producţiei agricole şi a îmbunătăţirii dotării în agricultură În al treilea 
rând, creşterea pe termen lung constă în realocarea forţei de muncă spre uti-
lizări mai productive. Nu există câştiguri uşoare ce pot fi obţinute pe termen 
scurt. 

Extinderea ocupării în sectorul secundar şi mai ales terţiar este vitală 
atât pentru creşterea output-ului cât şi pentru redistribuirea venitului. Economii-
le ce pot crea locuri de muncă cu productivitate marginală mai mare decât cos-
tul lor social, luând în consideraţie toate elementele de cost discutate pot reali-
za ambele obiective simultan. Output-ul creşte şi în acelaşi timp creşte venitul 
lucrătorilor necalificaţi din familiile cu venituri mici. Crearea locurilor de muncă 
mai puţin productive, în care costul social al forţei de muncă depăşeşte produc-
tivitatea marginală nu poate fi acceptată ca o măsură redistributivă pentru că 
este necesară una echitabilă şi nu sunt disponibile alte moduri de realizare a 
acesteia. 

VII.6. Politici economice pentru combinarea eficientă a factorilor 

Pentru realizarea progresului tehnic în sens larg, sunt necesare politici 
economice nu numai pentru creşterea separată a productivităţii forţei de muncă 
şi a capitalului dar şi pentru a combina mai eficient folosirea forţei de muncă şi 
a capitalului.

[47; 71; 164]
 

În practică, în condiţiile de abundenţă a forţei de muncă şi de comprima-
re a cererii nu sunt folosite tehnici munco-intensive de producţie iar salariile 
cresc peste costul de oportunitate prin sprijin guvernamental şi presiune sindi-
cală. 

Reducerea distorsiunii preţurilor cere acţiuni asupra ambelor costuri: al 
capitalului şi al forţei de muncă. În ceea ce priveşte costul capitalului, acesta 
înseamnă creşterea stimulentelor de investiţii private concomitent cu restructu-
rarea accelerată a capacităţilor sub – sau neutilizate. 

Pentru a utiliza cât mai eficient factorii cu care este dotată ţara, stimu-
lentele de investiţii trebuie să fie cât mai neutre posibil în ce priveşte efectul lor 
asupra factorilor de producţie. Preţurile factorilor capital şi forţă de muncă tre-
buie să fie cât mai apropiate de costurile lor sociale. Aceasta înseamnă un 
mod de producţie care utilizează adecvat dotarea cu factori a ţării.  

Pe de altă parte trebuie evitate măsurile care cresc artificial salariile. Prin 
creşterea costului forţei de muncă peste costul său de oportunitate aceste mă-
suri limitează posibilitatea de extindere a firmelor şi a angaja mai mulţi lucrători 
şi dăunează grupurilor mari de lucrători pe care intenţiona să îi ajute. 
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  Distorsiunile de preţ pot fi îndepărtate şi prin îmbunătăţirea capa-
cităţii de cercetare – dezvoltare care să sprijine procesul de restructurare. 

Combinarea eficientă a factorilor de producţie este încurajată de adopta-
rea politicilor orientate spre export. Activitatea de export realizată cu o alocare 
ineficientă a resurselor nu poate dura mult. Studiile arată că ţările cu producţii 
orientate spre export au o creştere mai rapidă decât cele orientate spre pro-
ducţia internă.

[168]
  

În sensul în care e definit, aici, progresul tehnic, politicile necesare pen-
tru favorizarea lui sunt cele ce cresc productivitatea capitalului şi a forţei de 
muncă şi eficienţa cu care sunt combinaţi aceştia în producţie. Productivitatea 
forţei de muncă creşte dacă ea are o mărime, compoziţie a profesiilor şi nivelul 
de sănătate corespunzător. Productivitatea capitalului creşte prin introducerea 
tehnologiei îmbunătăţite şi prin creşterea nivelului de utilizare a capitalului, cea 
dintâi fiind mult mai importantă. Acestea se obţin dacă politicile economice nu 
distorsionează preţul factorilor şi al produselor şi asigură întreprinzătorilor ac-
ces la informaţii, credite, input-uri şi pieţe.  

Multe din aceste politici necesare nu sunt uşor de implementat. De 
exemplu cele esenţiale pentru stabilitatea macroeconomică. Există o presiune 
puternică asupra guvernului pentru a cheltui iar veniturile necesare sunt limita-
te. 

Politicile de asigurare a accesului la învăţământ, al mix-ului optim al pro-
fesiilor şi al calificărilor, de menţinere a echilibrului în cheltuielile cu sănătatea 
sunt dificil de adoptat şi implementat. Nu este uşoară nici înlăturarea distorsiu-
nii preţurilor. 

Nici o politică de creştere economică nu este uşor de implementat.  

VII.7. Aportul valorilor sociale 

Importanţa valorilor sociale în dezvoltarea economică a fost recunoscută 
cu mult timp în urmă. 

Argumentul lui Weber
[161]

 a fost criticat pentru prezentarea unui model de 
dezvoltare prea monolitic şi bazat în întregime pe valorile civilizaţiei vest-
europene. Cazul Japoniei arată că pentru a deveni economic performant nu e 
necesar importul valorilor culturale din ţările dezvoltate. Este posibil să se util i-
zeze valorile culturale ale ţării pentru adaptarea la tehnologia importată şi prin 
urmare să se obţină o creştere rapidă.  

De aici s-a dezvoltat şcoala endogenă de gândire privind rolul valorilor 
sociale în dezvoltarea economică. Aceasta consideră valorile sociale ca având 
importanţă crucială, dar argumentează că acestea nu pot conta în întregime 
pentru dezvoltare, ci reţinând caracterul lor individual, să li se confere putere 
de acţiune din propriul mod de gândire. 

Valorile culturale care nu înseamnă o rupere de tradiţie, care încurajează 
acceptarea riscului şi elimină teama de nou favorizează spiritul întreprinzător 
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care este foarte important pentru introducerea tehnologiei îmbunătăţite. Proce-
sul distructiv-creativ pe care Schumpeter

[16]
 îl considera sursă a progresului 

economic este posibil numai dacă oamenii de decizie nu cred că lumea e con-
dusă de forţe demonice şi nu dau înapoi în faţa tensiunilor psihologice şi a an-
xietăţii. Ei nu pot avea succes dacă nu rezistă opoziţiei la schimbare şi refuzu-
lui la adaptare la condiţiile şi tehnicile noi. 

Bibliografie 

Studii metodologice, manuale, cărţi, articole 
 

1. Afxention, P.C., 
Serletis, A.: 

Convergence and Labor Mobility in the European Union, 
Economic Notes nr. 1, Siena, Italy, September 1997; 

2. Baldacci, E., 
Lugaressi, S.: 

Social Expenditure and Demographic Evolution: A Dy-
namic Approach, Genus Vol.LIII nr. 1-2, Roma, Italy, 
Gennaio-Giugno 1997; 

3. Balaci, M.: Demografia vârstei a treia, Editura Medicală, Bucureşti, 
1997; 

4. Bara, S.: Stadiul dezvoltării agriculturii României comparativ cu 
statele Uniunii Europene, Probleme economice, nr. 
26/1996, CIDE, Bucureşti; 

5. Barbu, Gh.: Nivelul minim de trai-concept şi instrument operaţional în 
realitatea românească, Calitatea vieţii, Revistă de politici 
sociale, nr. 3-4, Anul 3/1992, Bucureşti; 

6. Barbu, Gh. 
(coord.): 

Caracteristici socio-economice şi culturale ale familiilor 
sărace cu mulţi copii, Probleme economice, nr. 21/1997; 

7. Barro, J.R.: A Cross Country Study of Growth, Saving and Govern-
ment, NBER Working Paper nr. 2855, February 1989; 

8. Bărbăcioru, C., 
Popescu, D.: 

Previziunile raţionale şi echilibrul ciclului economic-
interferenţe conceptuale, Tribuna economică, 
nr. 28/1997, Bucureşti; 

9. Bănăţeanu, Gh. : 

 

Sistemul economic al conturilor naţionale, Revista 
Română de Statistică nr.10-11/1994, CNS, Bucureşti; 

10. Becker, G.S.: Capitalul uman. O analiză teoretică şi empirică cu 
referire specială la educaţie (Traducere Felicia Pavel), 
Editura All, Bucureşti, 1997; 

11. Becker, G.S.: Family Economics and Macro Behavior, Readings in 
Population Research Methodology, Vol.8: Environment 
and Economy, UNPF, Chicago, USA, 1993; 

12. Becker, G.S.: Comportamentul uman. O abordare economică 
(Traducere Dana Baltag şi Simona Preda), Editura All, 
Bucureşti, 1994; 



 

 

 

294 

13. Bengtsson, T.: Lessons from the Past: The Demographic Transition Re-
vised, AMBIO. A Journal of the Human Environment, 
published by The Royal Swedish Academy of Sciences, 
Vol. XXI, nr. 1, February 1992; 

14. Biji, E., Baron,T. 
coord.: 

Statistica teoretică şi economică, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1991; 

15. Blanchet, D.: Modélisation Démo-Economique. Conséquences écono-
miques des évolutions démographiques. Travaux et Docu-
ments Cahier, no. 130, Presses Universitaires de France, 
Institut National d‟Etudes Démographiques, France, 1991; 

16. Blaug, M.: Teoria economică în retrospectivă (Traducere Agatha 
Popescu şi Ion Pârvuţoiu), Editura Didactică şi 
Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1992; 

17. Boserup, E.: Development Theory: An analytical Framework and Se-
lected Applications, Population and Development Review 
22(3), September, 1996; 

18. Bolohan, A-M. şi 
Halus, R.: 

Îmbătrânirea populaţiei, Evoluţia populaţiei vârstnice în 
ultimele decenii, Supliment la Economistul, nr. 555/1994; 

19. Bostan, I. : Elasticizarea programului de lucru, Tribuna economică, 
nr. 8/1997, Bucureşti; 

20. Boyden, S. 
Dovers, S.: 

Natural Resource consumption and Its environmental 
Impacts in the Western World. Impacts of Increasing Per 
Capita Consumption, în AMBIO, A Journal of the Human 
Environment, vol. XXI. No. 1, published by the Royal 
Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Suedia, Feb-
ruary 1992; 

21. Bratu, I.: Factorii principali ai restructurării economiei româneşti, 
Tribuna economică, nr. 16/1997, Bucureşti; 

22. Bratu, I.: Rolul factorului uman în restructurarea economiei, 
Tribuna economică, nr. 22/1997, Bucureşti; 

23. Brown, L.R.,  
Renner, M., 
Flaviu, C.: 

Vital Signs 1997. The Environmental Trends that are 
Shaping our Future, Worldwatch Institute, W.W., Norton 
& Company, New York, London, 1997; 

24. Burda, M., 
Wyplosz, CH.: 

Macroeconomics, A European Text, Second Edition, Ox-
ford University Press, Oxford, UK, 1997; 

25. Cincotta, R.P., 
Engelman, R.: 

Economics and Rapid Change. The Influence of Popula-
tion Growth, Population Action International, Occasional 
Paper nr. 3, Octomber 1997; 

26. Ciutacu, C.: Unele probleme teoretice şi practice ale salarizării în 
contextul integrării economice, Oeconomica, 
nr. 2 3/1996, IRLI, Bucureşti; 

27. Ciutacu, C.: Causes and Consequences of the Labor Force‟s Interna-



 

 

295 

tional Migration. The Romanian Perspective, Vol.: Inter-
national Migration in Central and Eastern Europe and the 
Commonwealth of Independent States, United Nations 
Economic Commission for Europe, United Nations Popu-
lation Fund, Economic Studies, nr. 8, Geneva, New York, 
1996; 

28. Ciutacu, C.: Corelaţia dintre procesele demografice şi evoluţia 
economico-socială, Tribuna economică, nr. 32 şi 
33/1977, Bucureşti; 

29. Coale, J. A.: Models of Population Change, Readings in Population 
Research Methodology, Volume 5, UNFP, New York, 
1993; 

30. Cobianu-
Băcanu, M.: 

Familia. Macrocosmosul uman reflex al macrocos-
mosului societal, Economistul nr. 471/1994, Bucureşti; 

31. Constantinescu, 
N.N.: 

Lecţiile tranziţiei: cazul României, Probleme economice, 
nr. 5/1996, CIDE, Bucureşti; 

32. Constantinescu, 
N.N.: 

Starea economică actuală a României şi căile ieşirii din 
criză, Expunere la Conferinţa Naţională a AGER din 22-
23 Oct. 1992, Economistul, nr. 543/1992, Bucureşti; 

33. Constantinescu, 
N.N. (coord.): 

Probleme ale tranziţiei la economia de piaţă în România. 
Studii, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 
1997; 

34. Cozac, E.:  Natura şomajului la tineri, Calitatea vieţii, Revistă de 
politici sociale, nr. 1-2, Anul 6/1995, Bucureşti; 

35. Creţoiu, Gh., 
Cornescu, V.,  
Bucur, I.: 

Economie politică, Editura Şansa, Bucureşti, 1995; 

36. Daly, H.E.: Economics, Ecology and Ethics: Towards a Steady-State 
Economy, Editor Freeman, San Francisco, California, 
USA, 1980; 

37. Daveri, F.: Investing in Human or Physical Capital: Theory and 
Cross-country Evidence, Economic Notes, nr. 1, Siena, 
Italy, September 1997; 

38. Dăianu, D.: Transformarea ca proces real, IRLI, Bucureşti, 1996; 

39. Deaconu, A.: Instruirea personalului şi creşterea competenţei, Tribuna 
economică, nr. 30/1997, Bucureşti; 

40. Demeny, P.: Tradeoffs Between Human Numbers and Material 
Standards of Living, Supplement to Population and De-
velopment Review Vol. 16, No. 1, New York, USA, 1990; 

41. Demeny, P.: Population and Development , International Union for the 
Scientific Study of Population, Distinguished Lecture Se-
ries on Population and Development, International Con-



 

 

 

296 

ference on Population and Development 1994; 
42. Dobrescu, E.: Macromodels of the Romanian Transition Economy, The 

Romania's Economy Collection, Expert Publishing 
House, Bucharest, 1996; 

43. Dornbush, R., 
Fisher, S.: 

Macroeconomics, Fifth Edition, McGraw Hill Publishing 
Company, New York, USA, 1990; 

44. Doru, M.: Mentalităţile în perioada de tranziţie, Calitatea vieţii, 
Revistă de politici sociale nr. 1, Anul 5, 1994, Editura 
Academiei Române, Bucureşti; 

45. Dumitru, D.,  
Ionescu, L., Po-
pescu, M. şi 
Toderoiu, F.: 

Agricultura României-tendinţe pe termen mediu şi lung, 
IEA.INCE, Editura Expert, Bucureşti, 1997; 

46. Easterlin, R.A.: What will 1984 Be Like? Socioeconomic Implications of 
Recent Twists in AGE Structure, Readings in Population 
Research Methodology, Vol. 8: Environment and Econ-
omy, UNPF, Chicago, USA, 1993; 

47. Elias, V.J.: Sources of Growth. A Study of Seven Latin American 
Economies, International Center for Economic Growth, 
San Francisco, USA, 1992; 

48. Furtuna, C.: Comunitatea rurală în tranziţie. Diagnoza satului 
românesc actual, Institutul de Sociologie, Bucureşti, 
1993; 

49. Gheorghe, C.: Influenţa evoluţiilor demografice asupra cheltuielilor de 
securitate socială în România (1992-2025), Calitatea 
vieţii, Revistă de politici sociale, nr. 1, Anul 5, 1994, 
Editura Academiei Române, Bucureşti; 

50. Gheţău, V.: Dincolo de prognoza demografică, Revista Academica, 
Anul VII, nr. 12(84), octombrie 1997; 

51. Gheţău, V.: Evoluţia fertilităţii în România. De la transversal la 
longitudinal, Bibliotheca demographica, nr. 5, CIDE, 
Bucureşti, 1997; 

52. Gheţău, V.: Tranziţie şi demografie, Populaţie & Societate, periodic al 
Centrului de Cercetări Demografice al Academiei 
Române,  nr. 1 şi 2, Bucureşti, 1997; 

53. Ghimpău, V.: Scurtă analiză privind sărăcia pe grupe de vârstă în 
mediul urban, Calitatea vieţii, Revistă de politici sociale, 
nr. 3-4, Anul 3/1992, Bucureşti; 

54. Giervald De 
Jong, van 
Tilberg, T., 
Lecchini, L: 

Socio-economic Resources, Household Composition and 
Social Network as Determinants of Well-being Among 
Dutch and Tuscan Older Adults, Genus Vol. LIII, nr. 3-4, 
Roma, Italy, Luglio-Dicembre 1997; 



 

 

297 

55. Gillis, M., 
Perkins, D.H., 
Roemer, M., 
Snodgrass, D.R.: 

Economics of Development, Fourth Edition, W.W. Nor-
ton&Company, New York, London, 1996; 

56. Golini, A.: Demographic Trends and Aging in Europe. Prospects, 
Problems and Policies, Genus Vol. LIII, nr. 3-4, Roma, 
Italy, Luglio-Dicembre 1997; 

57. Grigorescu, C.: Dinamica populaţiei şi a cheltuielilor pentru pensii în 
România, CIDE, Bucureşti, 1995; 

58. Grigorescu, C.: Tendinţe demografice noi şi politici în domeniul 
populaţiei, CIDE, Bucureşti, 1994; 

59. Grigorescu, C.: Populaţie şi economie, Editura Academiei RSR, 
Bucureşti, 1976; 

60. Grigorescu, C.: Reforma sistemului de pensii din România. Cerinţe şi 
opţiuni, Studii şi cercetări economice, nr. 4/1997, CIDE, 
Bucureşti; 

61. Grigorescu, C.: Schimbări în sistemul de pensii în România, Probleme 
economice nr. 7/1998, CIDE, Bucureşti, 1997; 

62. Grigorescu, 
C.(coord.): 

Economia României. Nivelul dezvoltării economico-
sociale a României în context european 1989, Editura 
Expert, Bucureşti, 1993; 

63. Halus, F. R.: Procesul de îmbătrânire a populaţiei în următoarele 
decenii, Revista de statistică, nr. 10/1995, CNS, 
Bucureşti; 

64. Halus, F. R.: Modificări în structura pe vârste a populaţiei şi a 
menajelor, în vol. Conferinţei Internaţionale “ 50 de ani 
de evoluţie demografică în Balcani, CNS, Bucureşti, 
1995; 

65. Haqul, Mahbub: Reflections on Human Development. How the focus of 
development economics shifted from national income 
accounting to people centred policies (told by one of the 
chief architects of the new paradigm), Oxford University 
Press, New York, Oxford, 1995; 

66. Hertzman, C. 
(coord.): 

Environment and Health in Central and Eastern Europe. 
A Report for the Environment Action Programme for 
Central and Eastern Europe, World Bank, Washington 
D.C., August 1995; 

67. Holden, K., Pell, 
D.A., Thompson, 
J.L.: 

Economic Forecasting. An introduction, Cambridge Uni-
versity Press, New York, 1990; 

68. Ionete, C.: Decalaje în modernizarea economiei româneşti, 
Probleme economice, nr. 26/1998, CIDE, Bucureşti;  



 

 

 

298 

69. Ionete, C.: Criza de sistem a economiei de comandă şi etapa sa 
explozivă, Editura Expert, Bucureşti, 1993; 

70. Isărescu, M.: Inflaţia şi echilibrele fundamentale ale economiei 
româneşti, Banca Naţională a României, Bucureşti, mai 
1996; 

71. Kazushi 
Ohkawa: 

Growth Mechanism of Developing Economics. Invest-
ment, Productivity and Employment, International Center 
for Economic Growth, International Center of Japan, 
1993; 

72. Kelley, C.A.: Demographic Changes and American Economic Develop-
ment: Past, Present and Future, Research Reports of the 
Commisision on Population Growth And the American Fu-
ture, Vol.II: Economic Aspects of Population Change, Gov-
ernment Printing Office,  Washington, D.C., 1992; 

73. Kelley, A.C.: Economic Consequences of Population Change in the 
Third World, Readings in Population Research Method-
ology, Vol.8: Environment and Economy, UNPF, Chica-
go, USA, 1993; 

74. Keyfitz, N.: Toward a Theory of Population-Development Interaction, 
Supliment to Population and Development Review Vol. 
16, No.1, New York, USA,1990; 

75. Keyfitz, N.: The Demographics of Unfunded Pensions, Readings in 
Population Research Methodology, Vol.8.: Environment 
and Economy, UNPF, Chicago, USA, 1993; 

76. Keyfitz, N.: Completing the Worldwide Demographic Transition: The 
Relevance of Past Experience, AMBIO. A Journal of the 
Human Environment, published by The Royal Swedish 
Academy of Sciences, vol XXI, nr. 1, February 1992; 

77. Keynes, J.M.: Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a 
banilor (Traducere L. Stroja), Editura Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1970; 

78. Leibenstein, H.: The Impact of Population Growth on the American Econ-
omy, Research Reports of the Commission on Popula-
tion Growth and the American Future, Vol. II: Economic 
Aspects of Population Change, Government Printing Of-
fice, Washington, D.C., 1992; 

79. Lim, D.: Explaining Economic Growth. A New Analytical Frame-
work, Edward Elgar Publishing Company, Cheltenham-
UK, Brookfield-USA, 1996; 

80. Lindhal-
Kiessling, K., 
Landberg, H.: 

Population, Natural Resources and Development, 
AMBIO. A Journal of the Human Environment, published 
by The Royal Swedish Academy of Sciences, vol. XXI, 
nr. 1, February 1992; 



 

 

299 

81. Marcu, M.: Eficienţa – de la economic la social, Tribuna economică, 
nr. 3/1997, Bucureşti; 

82. Mărginean, I.: Probleme şi soluţii posibile pentru reforma sistemului de 
protecţie socială şi de servicii sociale, Calitatea vieţii, 
Revistă de politici sociale, nr. 3-4, Anul 5/1994, 
Bucureşti; 

83. Mărginean, 
I.(coord.): 

Diagnoza calităţii vieţii, Institutul de Cercetări pentru 
Calitatea vieţii, Bucureşti, 1990; 

84. Mărginean, I., 
Ţambrea, N. şi 
colectiv.: 

Evoluţii în domeniul surselor standardului de viaţă al 
populaţiei, Calitatea vieţii, Revistă de politici sociale, nr. 
3-4, Anul 5/1994, Bucureşti; 

85. Mihăilă, V.: Variaţia teritorială a mortalităţii populaţiei României, teză 
de doctorat, ASE, Bucureşti, 1995; 

86. Mihăilescu, A.: Resursele macroeconomice ale nivelului de trai în 
România 1989-1993, Calitatea vieţii, Revistă de politici 
sociale, nr. 3-4, Anul 5/1994, Bucureşti; 

87. Molnar, M.: Economia României. Evoluţii pe termen scurt. Securitatea 
socială în România şi combaterea sărăciei, INCE, IEN, nr. 
1, Anul IV, Vol. 4, CIDE, Bucureşti, 1996; 

88. Naneş, O-I.: 
(coord.): 

Diagnoza pieţei muncii, Prognoze şi soluţii, Institutul 
Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi 
Protecţiei Sociale, Bucureşti, octombrie 1997; 

89. Nicolescu, O.: Cultura organizaţională. Variabilele cultural – 
organizaţionale, Tribuna economică, nr. 33/1997, 
Bucureşti; 

90. Nicolescu, O.: Dimensiunile culturii organizaţionale, Tribuna economică, 
nr. 32/1997, Bucureşti; 

91. Novak, A. 
(coord.): 

Calitatea serviciilor sociale de învăţământ, cultură, ocro-
tire a sănătăţii, asigurare şi asistenţă socială, Institutul de 
Cercetări pentru Calitatea vieţii, Bucureşti, 1991; 

92. Ohlin, G.: The Population Concern, AMBIO.A Journal of the Human 
Environment, published by The Royal Swedish Academy 
of Sciences, vol. XXI, nr. 1, February 1992; 

93. Onofrei, M.: Relaţia dintre activitatea economică şi modelele de 
comportament, Tribuna economică, nr. 2/1997, 
Bucureşti; 

94. Onofrei, M.: Factori motivaţionali şi de interes în manifestarea 
comportamentului economic, Tribuna economică, 
nr. 8/1997, Bucureşti; 

95. Pasti, Vl.: Fundamentul social al economiei de piaţă, Calitatea 
vieţii, Revistă de politici sociale nr. 1, Anul 1, 1990, 
ICCV, Bucureşti; 



 

 

 

300 

96. Paşa, Fl.: Gestiunea resurselor umane, Tribuna economică nr. 
7/1996, Bucureşti; 

97. Paşa, Fl.: Motivaţia şi performanţa resurselor umane, Tribuna 
economică, nr. 12/1997, Bucureşti; 

98. Perţ, S.: Schimbările tehnologice şi utilizarea capitalului uman, 
Tribuna economică, nr. 13/1998, Bucureşti; 

99. Perţ, S. (coord.): Potenţialul uman al unor ţări din spaţiul est şi sud-est 
european, CIDE, Bucureşti, 1993; 

100. Perţ, S.(coord.): Piaţa muncii în România-ocupare, flexibilitate, dezvoltare 
umană, CIDE, Bucureşti, 1994; 

101. Perţ, S. 
(coord.): 

Evaluarea capitalului uman. Coordonate strategice ale 
evoluţiei pieţei muncii în România, Institutul de Economie 
Naţională, Bucureşti, 1994; 

102. Perţ, S.,  
Vasile, V.: 

Venituri salariale – diagnoză, perspective, Probleme 
economice nr. 32-33 şi 44-45/1997, CIDE, Bucureşti; 

103. Phelps, E.S.: Some Macroeconomics of Population Levelling. Econom-
ic Aspects of Population Change, Research Reports of 
The Commission on Population Growth and the Ameri-
can Future, Vol.II: Economic Aspects of Population 
Change, Government Printing Office, Washington D.C., 
1972; 

104. Piras, R.: On Luca‟s Model of Endogenous Growth, Economic 
Notes, Siena, Italy, September 1997; 

105. Poenaru, M.: Restructurarea securităţii sociale şi economia, Probleme 
economice, nr. 2/1996, CIDE, Bucureşti; 

106. Poenaru, M.: Finanţarea securităţii sociale. Implicaţii economice în 
contextul reformei, Probleme economice, nr. 29/1996, 
CIDE, Bucureşti; 

107. Poenaru, M., 
Molnar, M.: 

Minimul de trai în România, Institutul de Economie 
Naţională, Bucureşti, decembrie 1990; 

108. Prahoveanu, 
E.: 

Fundamente de teorie economică, Editura Staff, 
Bucureşti, 1995; 

109. Prahoveanu, 
E.: 

Economia Politică, Editura Eficient, Bucureşti, 1990; 

110. Pressat, R.: Analiza demografică, concepte, metode, rezultate. 
(Traducere de Vladimir Trebici şi Vasile Gheţău), Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1974; 

111. Preston, S.H., 
Guillot, M.: 

Population Dynamics in an Age of Declining Fertility, 
Genus vol. LIII, nr. 3-4, Roma, Italy, Luglio-Dicembre 
1997; 

112. Prisăcaru, C.: Pensionarii în perioada 1990-1995, în colecţia: Politica 
socială, nr. 11, CIDE, Bucureşti, nov. 1996; 



 

 

301 

113. Popescu-
Bogdăneşti, C.: 

Componentele substanţiale ale reformei, Tribuna 
economică, nr. 16/1997, Bucureşti; 

114. Puwak, H.: Strategia economică şi politica consumului, Calitatea 
vieţii, Revistă de politici sociale, nr. 1, Anul 1/1990, 
Bucureşti; 

115. Puwak, H.: Dimensiunea sărăciei în România, Calitatea vieţii, 
Revistă de politici sociale, nr. 3-4, Anul 3/1992, 
Bucureşti; 

116. Sandu, D.: Sociologia tranziţiei. Valori şi tipuri sociale în România, 
Editura Staff, Bucureşti, 1996; 

117. Sandu, D.: Statistica în ştiinţele sociale, Universitatea Bucureşti, 
Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie, 
Bucureşti, 1992;  

118. Sandu, D.: Dezvoltarea socioteritorială în România, Editura 
Academiei RSR, Bucureşti, 1987; 

119. Sandu, D.: Fluxurile de migraţie în România, Editura Academiei 
RSR, Bucureşti, 1984; 

120. Shryock, K.S., 
Siegel, I.S.: 

The Methods and Materials of Demography. Studies in 
Population. Condensed. Edited by Edward G Stockwell, 
Academic Press, USA, 1996; 

121. Simion, M.: Eficienţa utilizării resurselor umane şi de capital, Tribuna 
economică, nr. 13/1998, Bucureşti; 

122. Simion, M.: Costurile tranziţiei-o repartizare inegală, Tribuna 
economică, nr. 28/1998, Bucureşti; 

123. Simion, M.: Influenţele reformei asupra utilizării resurselor umane, 
Revista Raporturi de Muncă, nr. 6/1998, Bucureşti; 

124. Simion, M.: Tendinţe ale fenomenelor demografice în România în 
perioada 1930-1996, Bibliotheca demographica, nr. 
6/1996 şi Anale ale Institutului Naţional de Cercetări 
Economice, nr. 5/1997, Bucureşti; 

125. Simion, M.: Paradigma dezvoltării umane, Tribuna economică, nr. 
48/1995, Bucureşti; 

126. Simion, M.: Relaţia demografie-economie din perspectiva dezvoltării 
durabile, în vol.: Aspecte macroeconomice ale dezvoltării 
durabile, IEN, Bucureşti; 

127. Simion, M.: Dimensiunea economică a dezvoltării durabile, Tribuna 
economică, nr. 35/1995, Bucureşti; 

128. Singh, A.: How Did Asia Grow So Fast? Slow Progress Towards an 
Analytical Consensus, UNCTAD, Working Paper nr. 97, 
February 1995; 

129. Spengler, J.J.: Declining Population Growth: Economic Effects, Re-
search Reports of the Commission on Population Growth 
and the American Future, Vol.II: Economic Aspects of 



 

 

 

302 

Population Change, Government Printing Office, Wash-
ington, D.C., 1972; 

130. Stanciu, M.: Comportamentul economic al consumatorilor, Calitatea 
vieţii, Revistă de politici sociale, nr. 2-3, Anul 4/1993, 
Bucureşti; 

131. Stanciu, M.: Mentalităţi şi modele de consum în perioada de tranziţie 
la economia de piaţă, Calitatea vieţii, Revistă de politici 
sociale, nr. 1, Anul 5/1994, ICCV, Bucureşti; 

132. Stegăroiu, D. 
(coord.): 

Calitatea serviciilor pentru populaţie, Institutul de 
Cercetare a Calităţii Vieţii, Bucureşti, 1990; 

133. Sumedrea, 
A.G.: 

Modalităţi de punere în funcţiune şi cuantificare a 
progresului tehnic, Revista română de statistică, 
nr. 4-5/1994, CNS, Bucureşti; 

134. Sutaru, A.: Disponibilităţi şi cerinţe privind forţa de muncă în 
industrie, Probleme economice, nr. 35-36/1996, CIDE, 
Bucureşti; 

135. Szreter, S.: Economic Growth, Disruption, Deprivation, Disease and 
Death: On the Importance of the Politics of Public Health 
for Development, Population and Development Review, 
Vol. 23, Nr. 4, New York, USA, December 1997; 

136. Tabără, N., 
Ionat, I.: 

Contabilitatea naţională şi fluxurile macroeconomice, 
Revista română de statistică, nr. 3/1995, CNS, Bucureşti; 

137. Tanzi, V.,  
Howell, H.: 

Human Capital Accumulation and Public Sector Growth, 
Fiscal Affairs Department, Series: Working Paper 
WP/95/95, UK; 

138. Tatu, M.: Consumul şi cheltuielile, Calitatea vieţii, Revistă de 
politici sociale, nr. 3-4, Anul 5/1994, Bucureşti; 

139. Tisdell, A.C.: Population, Economics, Development and Environmental 
Security, în Population and Global Security, Editori: 
Nicholas Poloniu şi Mohamad Nazim, Limited Geneva 
Edition for United Nations Population Fund, 1994; 

140. Tisdell, C.A.: Ecological Economics and Environmental Future, în Pro-
ceedings of the Fourth International Conference on Envi-
ronmental Future, held in Budapest, Hungary, 22-27 April 
1990, Edinburgh University Press, Scotland, U.K., 1993; 

141. Tisdell, C.A.: Natural Resource Growth and Development, Prager, 
New York, USA, 1990; 

142. Todaro, M.P.: Economic Development in the Third World, New York, 
USA, 1981; 

143. Toma, L.: Dimensiuni macroeconomice ale proceselor de inovare 
tehnologică, OEconomica nr. 5/1993, IRLI, Bucureşti; 

144. Trebici, Vl.: Demografie. Excerpta et Selecta, Editura Enciclopedică 



 

 

303 

Bucureşi, 1996; 
145. Trebici, Vl.: Tranziţia demografică, Viitorul Social nr. 2/1978; 

146. Trebici, VL.: Populaţia României şi creşterea economică, Studii de 
demografie economică (Colecţia “Creşterea econo-
mică”), Editura Politică, Bucureşti, 1971; 

147. Trebici, Vl.: Calitatea vieţii în demografie, în vol. Calitatea vieţii, 
Bucureşti, 1991; 

148. Trebici, Vl.: Indicatorii demografici, în vol.: Dicţionar de sociologie 
(coordonatori Cătălin Zamfir şi Lazăr Vlăsceanu), Editura 
Babel, Bucureşti, 1993; 

149. Trebici, Vl.: Populaţia ca resursă limitată, Viitorul Social nr. 51, Anul 
LXXVII, Bucureşti, 1994; 

150. Trebici, Vl.: Sistemul demografic faţă cu economia, Tribuna 
economică, nr. 10/1990, Bucureşti; 

151. Trebici, Vl.: Tranziţia demografică în România: tendinţe noi, Calitatea 
vieţii, Revistă de politici sociale, nr. 2-3, ICCV, Bucureşti, 
1993; 

152. Trebici, Vl.: Este necesară o politică demografică în România? 
Revista de cercetări sociale, nr. 2, anul I, Bucureşti, 
1994; 

153. Trebici, Vl.: Populaţia stabilă: model matematic şi aplicaţii la populaţia 
României, Studii şi cercetări de calcul economic şi 
cibernetică, nr. 4, an XVIII, ASE, Bucureşti, 1983; 

154. Vasile, V.: Salariu-inflaţie în economia în tranziţie, Probleme 
economice, nr. 41-42-43/1996, CIDE, Bucureşti; 

155. Willis, R.J.: What Have We Learned from the Economics of the 
Family?, Readings in Population Research Methodology, 
Vol.8: Environment and Economy, UNPF, Chicago, USA, 
1993; 

156. Zaman, GH.: Efecte restructurative ale privatizării de masă, Probleme 
economice, nr. 10/1996, CIDE, Bucureşti; 

157. Zaman, GH., 
Goskin, Z.: 

Corelaţia cantativ-calitativ în evoluţia economiei 
româneşti în perioada 1950-1990, Revista română de 
economie, nr. 1-2, Anul II, Vol.2, 1992, Bucureşti; 

158. Zaman, Gh., 
Ciutacu,C., 
Vâlceanu, Gr. 
(coord.): 

Blocaje în economia de tranziţie a României. Forme de 
manifestare, cauze, efecte, mecanisme şi soluţii, FPS, 
Editura Tehnică, Bucureşti, 1997; 

159. Zecheriu, M.: Şomaj-sărăcie: o relaţie cauză-efect?, Calitatea vieţii, 
Revistă de politici sociale, nr. 3-4, Anul 3/1992, 
Bucureşti; 

160. Yulle, U.,  Introducere în teoria statisticii, Ediţia a XIV-a revizuită şi 



 

 

 

304 

Kendall, M.G.: extinsă (Traducere M Botez, H. Cohn, M. Iosifescu, V. 
Urseanu), Editura Ştiintifică, Bucureşti, 1969; 

161. Weber, M.: Etica protestantă şi spiritul capitalismului, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 1993; 

162. *** România 2020, Academia Română şi Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Editura Conspress, 
Bucureşti, 1998; 

163. ***  “Joan Robinson on Population and Development”, Popu-
lation and Development Review-Archives, Vol. 22, nr. 2, 
June 1996; 

164. *** Models of Development. A Comparative Study of Eco-
nomic Growth in South Korea and Taiwan, Revised and 
Expanded Edition, Edited by Lawrence J. Ian, Institute 
for Contemporary Studies, San Francisco, USA, 1990; 

165. *** Teoriile creşterii în căutarea unei noi paradigme? 
prelucrare după studiul “La croissance a-t-elle un 
avenir?” publicat în revista Problèmes Economiques nr. 
2498, Tribuna economică nr. 4/1997, Bucureşti; 

166. *** Morbiditate şi mortalitate, Bibliotheca Demografica nr. 4, 
CIDE, Bucureşti, 1996; 

167. *** Starea de sănătate a populaţiei României, Ministerul 
Sănătăţii-Centrul de Calcul Statistică Sanitară şi 
Documentare Medicală, Bucureşti, octombrie 1997; 

168. *** The East Asian Miracle. Economic Growth and Public 
Policy. A World Bank Policy Research Report, Oxford 
University Press, 1993; 

169. *** Shrinking State. Governance & Sustainable Human De-
velopment, The Regional Bureau for Europe and the CIS 
of UNDP, New York, 1997; 

170. *** România „89-‟93 şi dinamica bunăstării şi protecţia 
socială, ICCV şi Centrul Internaţional de Dezvoltare a 
Copilului-Florenţa, Raportul naţional nr. 1, Bucureşti, 
ianuarie 1994; 

171.*** Surveys 1998 and Restructuring Social Policy. Romania 
OECD, Centre for Co-operation with Non-members, 
Economic Survey of Europe, no. 1 şi 2/ 1998, United Na-
tions, Economic Commission for Europe, New York, Ge-
neva; 

172.*** Economia românească la orizontul anului 2000 – analiză 
macroeconomică, Guvernul României-Consiliul pentru 
Reformă, Comisia Naţională de Prognoză, Bucureşti, mai 
1997; 

173.*** Le concept de population stable. Aplication a l'etude des 
populations des pays ne dissposant de bonnes statis-
tiques demographiques, Nations Unies, Series a/39, New 
York, 1966; 



 

 

305 

174.*** The Determinants and Consequences of Population 
Trends, vol. I, United Nations, New York, USA, 1973; 

175.*** Social Aspects and Country Reviews of Population Ag-
ing, Economic Studies no. 6, United Nations, Economic 
Commission for Europe, United Nations Population 
Fund, New York, Geneva, 1994; 

176.*** World Economic and Social Survey 1997. Trends and 
Policies in the World Economy, United Nations, New 
York, 1997; 

177.*** Human Development under Transition Europe & CIS, 
Regional Bureau for Europe and the CIS, UNDP, 1997; 

178.*** Human Development Report 1997, UNDP, Oxford Uni-
versity press, New York, Oxford, 1997; 

179.*** The State of World Population, UNFPA, New York, 1997; 

180.*** Romania Poverty and Social Policy, World Bank Report 
no. 16462-Ro, Bucharest, 1997; 

181.*** Economics and Rapid Change: The Influence of Popula-
tion Growth, Occasional Paper no. 3, Population Action 
International, Washington, Oct. 1997; 

182.*** 

 

The World Bank Report. The Development and the Envi-
ronment, World Bank, Washington D.C., 1992; 

183.*** Economic Survey of Europe no. 1 şi 2/1998, United Na-
tions, Economic Commission for Europe, New York, Ge-
neva, 1998. 

II.  Surse statistice  

1. Situaţia demografică a României în perioada 1990 – 1996, Bucureşti, 
iulie 1997; 

2. Născuţii vii în anul 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1997 respectiv 1998; 

3. Decedaţi în anul 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1997 respectiv 1998; 

4. Căsătorii în anul 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1997 respectiv 1998; 

5. Divorţuri în anul 1996 şi 1997, CNS, Bucureşti, 1997 respectiv 1998; 

6. Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996; 

7. Populaţia României pe vârste, sexe, medii şi judeţe la 1 ianuarie 1997, 
CNS, Bucureşti, 1997; 

8. Populaţia României pe vârste, sexe, medii şi judeţe la 1 iulie 1997, CNS, 
Bucureşti, 1997; 



 

 

 

306 

9. Modificări intervenite în fluxurile migraţiei interne a populaţiei României 
în perioada 1990 – 1994, CNS, Bucureşti, 1995; 

10. Schimbări de domicilii în 1996, CNS, Bucureşti, 1997; 

11. Situaţia copiilor în România şi evoluţia ei în perioada 1980-1995, CNS, 
Bucureşti, decembrie 1996; 

12. Aspecte privind calitatea vieţii populaţiei în anul 1997, CNS, Bucureşti, 
1998; 

13. Veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei (AIG) în anul 1997, nr. 
1/1998, CNS, Bucureşti; 

14. Mortalitatea diferenţială a populaţiei României şi factorii care au influen-
ţat evoluţia ei în perioada 1990-1994, CNS, Bucureşti, 1996; 

15. Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 7 ianuarie 1992, vol. I: Po-
pulaţia-structura economică, Bucureşti, 1994; 

16. Raportul dezvoltării umane în România 1996, Guvernul României, Bucu-
reşti; 

17. Raportul naţional al dezvoltării umane, România 1997, Academia Româ-
nă, Editura Expert, Bucureşti; 

18. Raportul naţional al dezvoltării umane România 1998, Iniţiat de PNUD, 
Realizat de Academia Română, Editura Expert, Bucureşti, iunie 1998; 

19. Statistica socială. Culegere de date, CNS, Bucureşti, 1996; 

20. Anuarul statistic al României 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 
1997 CNS, Bucureşti; 

21. Documentar privind evoluţia principalilor indicatori economico-sociali, 
CNS, Bucureşti, 1996; 

22. Starea socială şi economia României în anul 1995, CNS, Bucureşti, 
1996; 

23. Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), 1996 şi 1997, 
CNS, Bucureşti, iulie 1997 respectiv iunie 1998; 

24. Proiectarea populaţiei României până în anul 2020, CNS, Bucureşti, iulie 
1997; 

25. Conturi Naţionale 1993-1994, CNS, Bucureşti, august 1997; 

26. Tabele de mortalitate pentru perioada 1995-1997, CNS, Bucureşti, 1998; 

27. Buletin Statistic nr. 12, Anul VIII, CNS, Bucureşti, decembrie 1997; 

28. Proiectarea gospodăriilor după numărul de persoane în perioada 
1992-2005, CNS, Bucureşti, dec. 1995; 

29. World Population Prospects. The 1996 Revision, Anex II & III, U.N. De-
partment for Economic and Social Information and Policy Analysis, 
Population Division, New York, 24 Oct. 1996, p.350-351. 



 

 

307 

Anexe 

Anexa nr. 1 
Conţinutul nivelurilor de instruire: 

 
1956: superior: şcoala superioară; 

secundar: şcoala medie; 

primar: şcoala de 7 ani, şcoala de 4 ani, şcoala de 4 ani 
neterminată şi şcoală nedeclarată; 

1966: superior:   instituţii de învăţământ superior; 
secundar: şcoala medie de cultură generală şi şcoli tehnice  

şi  de specialitate; 
primar: şcoala profesională şi de meserii, şcoala generală 

de  8(7) ani şi şcoli primare şi alte situaţii; 
1977: superior: instituţii de învăţământ superior; secundar: licee 

real – umaniste, licee de specialitate, şcoli tehnice 
de specializare post liceală şi de maiştri; 

primar: şcoli profesionale de meserii şi de ucenicie la locul 
de muncă, şcoala generală (de 7,8 si 10 ani) şi 
prima treaptă de liceu şi  şcoli primare şi alte 
situaţii; 

1992: superior: instituţii de învăţământ superior; 
secundar: licee real – umaniste, licee de specialitate, şcoli 

tehnice de specializare post liceală şi de maiştri; 
primar: şcoli profesionale de meserii şi de ucenicie la locul 

de muncă, şcoala generală (de 7,8 şi 10 ani) şi 
prima treaptă de liceu  şi şcoli primare şi alte 
situaţii. 
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Anexa nr. 2 
Note metodologice 

 

A. La recensăminte: 

Resursele de muncă cuprind persoanele în vârstă aflată între limitele le-
gale de intrare în activitate şi persoanele din afara acestor limite active din 
punct de vedere economic. 

Populaţia activă, din punct de vedere economic, cuprinde toate persoa-
nele în vârstă de 14 ani şi peste apte de muncă, care în perioada de referinţă 
au constituit forţa de muncă disponibilă (utilizată sau neutilizată) pentru produ-
cerea de bunuri şi servicii în economia naţională. Populaţia activă cuprinde atât 
populaţia ocupată cât şi populaţia neocupată aflată în căutarea unui loc de 
muncă şi persoanele neocupate care au declarat că se află în căutarea primu-
lui loc de muncă. 

Populaţia ocupata cuprinde toate persoanele în vârstă de 14 ani şi peste 
care au avut, în perioada de referinţă (un an calendaristic anumit), o ocupaţie 
aducătoare de venit pe care au exercitat-o în mod obişnuit în una din ramurile 
economiei naţionale, fiind încadrate într-o activitate economică şi socială, în 
baza unui contract (angajament) de muncă sau în mod independent (pe cont 
propriu), în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salariu, plată în natură, 
câştig sau beneficiu, indiferent dacă la momentul de referinţă al recensământu-
lui erau prezente sau lipseau (din diferite motive) temporar de la lucru. 

Populaţia inactivă din punct de vedere economic include toate persoane-
le, indiferent de vârstă, care au declarat că nu au desfăşurat o activitate eco-
nomico-socială şi care la data recensământului erau: elevi-studenţi, pensionari, 
persoane casnice, întreţinuţi de alte persoane sau de stat şi cei care aveau ca 
sursă de existenţă venituri provenite din închirieri, dobânzi, economii, rente, 
dividende sau alte venituri de această natură. 

Populaţia activa neocupată cuprinde persoanele în vârstă de 14 ani şi 
peste, până la limita vârstei apte de muncă (62 ani la populaţia masculină şi 60 
ani la populaţia feminină), care la momentul recensământului au declarat că nu 
aveau un loc de muncă, erau disponibile pentru a desfăşura o activitate eco-
nomică şi socială aducătoare de venituri, fiind în căutarea unui loc de muncă. 

 

B. La AMIGO: 

Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste, care au 
desfăşurat o activitate economică sau socială producătoare de bunuri sau ser-
vicii de cel puţin o ora (15 ore pentru lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii fami-
liali neremuneraţi din agricultură) în perioada de referinţă (o săptămână) – cri-
teriu standard al Biroului Internaţional al Muncii -, în scopul obţinerii unor veni-
turi sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii. 
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În afara persoanelor aflate la lucru, care au un loc de muncă şi care în 
cursul săptămânii de referinţă au lucrat ca salariaţi, lucrători familiali neremu-
neraţi sau în mod independent se consideră persoane ocupate: 

 persoane temporar absente de la lucru în cursul săptămânii de refe-
rinţă care îşi păstrează legătura formală cu locul de muncă; 

 persoanele care, temporar sau pe o perioadă nedefinită, nu sunt re-
munerate, dar care li s-a desfăcut contractul de muncă; 

 persoanele care au un loc de muncă (în regim de lucru complet sau 
parţial), aflate în căutarea altui loc de muncă; 

 persoanele care în cursul săptămânii de referinţă au desfăşurat o 
muncă oarecare, plătită sau aducătoare de venit, chiar dacă erau în 
curs de pregătire şcolară obligatorie, erau la pensie sau beneficiau de 
pensie, erau înscrise la oficiile de fortă de muncă şi şomaj, primind 
sau nu ajutor de şomaj; 

 lucrătorii familiali neremuneraţi, inclusiv cei temporari absenţi în cursul 
săptămânii de referinţă; 

 ucenicii şi stagiarii remuneraţi care lucrează cu program de lucru sau 
parţial; 

 membrii forţelor armate (cadre active şi militari în termen). 

 
Şomerii înregistraţi sunt persoanele care au declarat că în perioada de 

referinţă erau înscrise la oficiile de forţă de muncă şi şomaj (OFMS), indiferent 
dacă primeau sau nu ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin sau alte forme de pro-
tecţie socială. 

Populaţia inactivă din punct de vedere economic cuprinde toate persoa-
nele care n-au lucrat nici cel puţin o oră şi nici nu erau şomeri în perioada de 
referinţă, aflându-se în una din următoarele situaţii: elevi sau studenţi, pensio-
nari (de toate categoriile), casnice (care desfăşoară numai activităţi casnice în 
gospodărie), persoane întreţinute de alte persoane ori de stat sau care se în-
treţin din alte venituri (chirii, dobânzi, rente etc.). 

 

Extras din Nota metodologică la Recensământul populaţiei 
 din 7 ianuarie 1992, vol. II Populaţie-Structura socioeconomica 

 şi Metodologia şi organizarea anchetei, pct. I la Ancheta  
asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 1996.
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